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LÁSZLÓFFY ALADÁR

L ó tu sz  a jé g e n
Mintha úszó jégtáblán lennék. És 

nem csak hajnalban, félálomban ér
zem így magam. Az csak növeli a szo
rongásom, hogy a napokban mutatták 
a tévében: állatkertben nevelt pingvi
nek épp úgy nem bírják a fagyot, mint
ha forróégövi élőlények volnának. 
Lehet, hogy állatkertben nevelt ping
vinek vagyunk itt, és az új év úszó 
jégtáblaként távolodik a tavalytól, 
mely most már valóságos partszegély- 
nek, szilárd talajnak néz ki. Emellett, 
amibe beleúsztatott az idő! Belefordu
lunk a szilvaízszerűen vastag olajba, 
amit egy orosz tankhajó hagy, avagy 
elkapnak bennünket is a piacon a sa
vanyúkáposzta terroristái, akik épp 
most építik be az újratöltött árakba a 
benzinár-emelést? Mások már megjár
ták. Ott ülnek a limai japán követsé
gen. Azt hitték, hogy m egisznak 
néhány koktélt, megcsodálnak néhány 
estélyiruha-költeményt, cserélnek né
hány udvarias közhelymondatot és 
mire feljön a hold, már a perui civilizá
ciónak megfelelő ágyikójukba térhet
nek. Ehelyett már másodszor telik 
meg a hold, és ők még mindig túszok. 
Jaj a túszoknak! Nem csak a mi ko
runkban. Az aprószentek is túszok 
voltak, begyűjtésükkel és likvidálá
sukkal a gonosz terrorista Heródes bá
csi azt akarta elérni, hogy a Mennyei 
Kormányzat szolgáltassa ki és engedje 
felszámolni a megváltónak küldött 
csecsemőt. A túsz mindig váltópénz, 
beváltható test, személy, valami más 
személyre, értékre. És most tessék néz
ni: veszekednek! Japán a túszokat tart
ja fontosabbnak s engedne; Fujimori 
— Peru japán-etnikumú elnöke nem 
hajlandó tárgyalni a terroristákkal. 
Lám-lám mekkora ellentétek— mi hát 
az elvi s mi a gyakorlati igazság; mi az 
elvi és mi a gyakorlati teendő? Nem 
szeretem a túszdrámákat még az Új
szövetségben sem. Mert még ott sem 
végződnek heppienddel. Az apró
szenteket senki se mentette meg, tá
m aszto tta  fel s ad ta  vissza az 
anyukájuknak, de azt az Egyetlen 
Egyet se mentette meg az, aki Megvál
tónak delegálta, így csak idő kérdése 
volt s odaveszett az eredeti túsz-tőke, 
a mennyei felszerelés s az egész befek
tetés már kétezer éve elég gyenge

hasznot hoz a jónak. Mindig a gonosz 
terroristák kerekednek felül. Ezért 
nem szeretem a számokkal való meg
közelítést sem. Azt mondja valaki, 
hogy csökken az ilyen meg olyan ha
landóság ennyi százalékkal. Meg va
gyok győződve, hogy egyetlen halott 
csecsemő családja se hajlandó a szebe- 
ni, a kolozsvári, a bukaresti kórházak
ban e lvon t vagy nyakonfogható  
hatalmak túszául magkaparintott kis
dedét, elvett játékbabaként százalékok 
szerint siratni... Számukra a baj, a 
csőd, a tragédia százszázalékos. Betel
jesült. Elvégeztetett — amint annak a 
régi-régi túszdrámának is érettünk 
megtöretett hőse utolsó egyetlen sza
vaként összefoglalta a helyzetet. Per
sze nincs vége semminek, mert ez a 
pogány, elképesztően érzékeny, tehát 
érzéketlen élőlény: az ember furcsa 
módon darabszám és százalékonként 
kapható el igazán. Mit neki hatmillió 
túsz és húszmillió áldozat, ha ő sze
mély szerint megúszta! És mi az állan
dóan kihaló egész emberiség, ha ezt az 
éppen élők — tehát pillanatnyilag tú
lélők — filmként, regényként, újság
hírként, mint máskor, máshol, másokkal 
megtörténő tragédiát tekinthetik meg? 
Híradó előtt. Híradó után. Híradó köz
ben. Söröspohár, búrmogyoró. Szen
záció. Csak azok kiabálnak, akiknek 
nincs pénze, nincs állása, nincs hajlé
ka, nincs kabátja. S persze, akik olyan 
pechesek, hogy tele vannak pénzzel, 
villával, késsel, télikabáttal, oposz- 
szumbundával, de éppen túszok. Na, 
azok szólnak. Halkan vagy visítva. 
Mert előttük megmutatkozik a világ
vége: előttük, akik hirtelen az úszó jég
tábla m álladozó szélén váratlanul 
megpillantják a sistergő, örvénylő, hi
deg hullámzást. Ők épp tudják. De 
senki se hallgat rájul. Sőt, ha sikerül 
onnan bennebb furakodniuk a jégtáb
lán sodródó pingvintelep közepe felé, 
ahonnan már nem láthatók minden 
pillanatban a meredélyek, már el is 
felejtik ők is. Akkor azok kezdenek si-

fntozni, felfogni, megérteni, akik a he- 
yükre kerültek. M eggondolatlan

ságból vagy törvényszerűen. Nyugod
tan megadhatják a túsztartóknak, amit 
követelnek. Úgysem m ennek vele 
messzire. Csak az úszó jégtábla, az esz
tendő, a választási ciklus, az ország 
vagy a birodalom határáig. Amíg észre 
nem véteti velük is a tenger, hogy ők is 
csak túszok. Lovaik pedig lótúszok.
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BERTHA ZOLTÁN

Körkép a mai erdélyi
magyar irodalomról
(folytatás az előzd lapszámból)
Ha mindezeket szem előtt tart

va mármost megpróbáljuk valame
lyest áttekinteni a mai romániai
erdélyi magyar irodalom gazdag 
térképét, akkor először is azokra a 
"non-fiction" jellegű szépirodalmi 
munkákra utalhatunk, amelyeknek 
a megjelenhetősége —s gyakran 
egyáltalán a léte — szorosan a vál
tozások utáni időhöz kötődik — s 
benne a megújuló régi vagy az 
újonnan létesülő folyóiratok, la
pok, könyvkiadók működéséhez (a 
L á tó tói, a Korunktól a H elik o n ig , a 
K e le t-N y u g a t ig ,  illetve a K rite r io n tó l,  
a P o lis tó l  a Mentorig, az E rd é ly i H í 
ra d ó ig , az E rd é ly i G o n d o la tig  és to
vább). Ezek az alkotások — Sütő 
A ndrás naplóitól (S z e m e t s z ó é r t ,  
1993, H eródes napjai, 1994) Páskándi 
Géza önéletrajzi számvetéséig (Be
g y ű j tö t t  va llo m á so k , 19%) — a sze
mélyes érdekeltség köreit kitágítva 
egy egész rémséges előző — s bizo
nyos vonásainak folytonosságát a 
mai napig őrző — korszak és társa
dalmi rendszer lényegmivoltának a 
feltárását végzik, együtt a krónikás 
naplójegyzet, a dokumentatív, szá
madó önéletírás, a tényelvű törté
nelem- és társadalom rajz, a ri- 
portszodográfia, az útleírás, a pub
licisztika, az esszé, a memoár szám
talan műfajában íródott művek 
sokaságával, s karöltve a tudo
mányosságba hajló vagy oda tarto
zó irodalom -, m űvelődés- és 
művészettörténeti, -kritikai, törté
nelmi, szociológiai, politológiai, 
néprajzi, nyelvészeti, filozófiai, 
honismereti, hely-, színház-, zene-, 
iskola- és egyháztörténeti, teoló
giai, kisebbségelméleti szakmun
kák seregével. (Nevekhez kötve: 
Szabó Gyula, Cseke Péter, Lász- 
lóffy Aladár, Tófalvi Zoltán, Bölöni 
Domokos, Tar Károly, Fodor Sán
dor, Farkas Árpád, Kiss János, Fe- 
renczes István, Lőrincz György, 
Szász János, Bodó Barna, Horváth 
Arany, Sylvester Lajos, Mandics 
György, Oltyán László, Marosi Bar
na, Marton Lili, Nagy Ilona, Domo
kos Géza, Király Károly, Kincses 
Előd, Katona Ádám, Tompa István, 
Dobai István stb., illetve Gáli Ernő, 
Fábián Ernő, Kántor Lajos, Páll Ár
pád, Indig Ottó, Kozma Dezső, Dá
vid Gyula, Cs. Gyímesi Éva, Imreh 
István, Benkő Samu, Egyed Ákos, 
C setri Elek, Sebestyén Mihály, 
Nagy Olga, Kallós Zoltán, Balázs 
Lajos, Gazda József, Keszeg Vil
mos, Tánczos Vilmos, Biró A. Zol
tán , Vasas Sam u, A ntal Imre, 
Faragó József, Gagyi József, Ráduly 
János, Kövesdi Kiss Ferenc, Tőkés 
István, Tőkés László, Csiha Kál
mán, Balázs Sándor, Egyed Péter, 
Kereskényi Sándor, Visky András, 
Kötő József, Gaal György, Péter I. 
Zoltán, Kiss A ndrás, Dánielisz 
Endre, Jakobovits Miklós és mások, 
de a Magyarországra áttelepültek

közül például Beke György, Kocsis 
István, Katona Szabó István, Tóth 
Sándor, Bartis Ferenc, Czegő Zol
tán, Banner Zoltán, Bodor Pál, Kön
tös-Szabó Zoltán — s Csíki László, 
Kenéz Ferenc, Molnár Gusztáv, 
Molnár H. Lajos, Huszár Sándor, 
Mátyás B. Ferenc, Molnár János, 
Szávai Géza, Bágyoni Szabó István 
ilyen tárgyú — [újabb] írásaival is. 
Vagy azzal a kötetsorozattal, ame
lyet a K o ru n k  B ará ti Társaság  indított 
1994-ben A ria d n é  K ö n y v e k  címmel 
(benne Lászlóffy Aladár, Tamás Tí
mea, Láng Zsolt, Kovács András 
Ferenc, Salat Levente, Tompa Gá
bor esszé-, tanulmánygyűjtemé
nyével.); s a többivel: a kommu
nikációs antropológiával foglalko
zó Csíkszeredái tudóscsoportnak a 
mai romániai, székelyföldi magyar 
társadalmi élet szociológiai jelensé
geit vizsgáló, 1995-ben indult Hely
zet K ö n y v e k  című sorozatával, a 
svédországi E rd é ly i K ö n y v  E g y le t  
(Veress Zoltán szerkesztette) E rdély  
k ö vei című kiadványainak K övek  e g y  
s ira tó fa lh o z  (1994) és S o k szem k ö zt 
(1995) című kisebbsétörténeti-hely- 
zetelemző darabjaival, Aniszi Kál
m án in terjús összeállításaival 
(F orgószé lben , 1994, T an ú ságtevók , 
1995), vagy a kisebbség etikai-létér- 
telmező értekezéseket tartalmazó, 
a "menni vagy maradni" dilemmát 
feszegető L é ié t  — nem  le h é ?  (1995) 
című válogatással. Természetesen 
bőven sorolhatnánk tovább ezeket 
a nyilvánvalóan nemcsak korfeltá
ró, nemzetiség-, társadalom- és kul- 
turaanalizáló mélységük révén 
érdekes és érdemes, hanem az attól 
függetlenül vagy azon túlmenően 
érvényesülő szellemi teljesítmé
nyükkel is rendkívül megbecsülen
dő értéket állító, képviselő mun
kákat. S még kapcsolódik hozzájuk 
a magyar nyelvterületen általános
ságban is meglehetősen beszűkülő 
irodalomkritikának a szférája, a- 
zoknak a kritikusoknak a tevékeny
sége, akik megpróbálnak viszony
lag élénk recepciót biztosítani az új
donságoknak (Szőcs István, Gálfal- 
vi Zsolt, Szilágyi Júlia, Nagy Pál, 
Gálfalvi György mellett a fiatalab
bak közül Borcsa János, Jakabbfy 
Tamás, Berszán István, Józsa T. Ist
ván, Balogh F. András, Molnár Sá
ra, Selyem Zsuzsa, Demény Péter, 
Végh Balázs említendő).

A legalábbis szellemi értelem
ben mindenképpen felszabadul- 
tabb publikációs viszonyok nyúj
tanak ösztönzéseket az erdélyi iro
dalmi hagyományok és folyamatok 
összegző antológiákkal, gyűjtemé
nyekkel történő feldolgozására, 
számbavételére is. Ezek közül fel
tétlenül említésre méltó az erdélyi 
költők istenes-vallásos verseit 
összegyűjtő Is ten  kezében  (1992), a 
szülőföld-lírát bemutató H a za h ív  a 
h ú ség  (1993), a szerelmes versekből

válogató Arany és kék szavakkal 
(1995), az emberélet fordulóihoz — 
születéstől a halálig — kötődő, a 
múló idővel való szembesülést tük
röző filozofikus vallomásköltemé
nyekből álló, A  m egm érő  idó  (1996) 
című kötet (mind sepsiszentgyör
gyi — C a stru m  — kiadású sorozat 
darabjai); a kortárs erdélyi költé
szetet átfogó, évenként — a szé
kelyudvarhelyi A b la k  kiadónál 
jelentkező — s 1993 óta immár a 
harmadik kötetet számláló — Fa
g y ö n g y  című antológia, illetve az 
E rd é ly i D ekam eron  (1996) című rö- 
vidpróza-gyűjtemény, továbbá az 
EKE (Stockholm) kiadásában meg
jelenő, a 89-90-es eseményeket kísé
rő-idéző szöveggyűjtem ény, a 
V ándor idó balladája  (1991), a K ék á l
halál (1993) című novellaválogatás, 
valamint a fiatal nemzedék— s ese
tenként nemcsak erdélyi, hanem 
más határon túli, felvidéki, kárpát
aljai, vajdasági írók műveit is köz
readó — antológiái közül az U tu n k -  
H elik o n  É v k ö n y v  '8 9 -'9 0 , a T árla t 
(1991), az Á m y é k h a tá r  (1992), a K a
p u n  k ív ü l (1993), a K isvá ro si k rém tö r
tén etek  (1995), vagy az Előszoba 
(1995), illetve az Arad megyei Va
g y u n k  (1995), s a brassói A  C en k  á r
nyékában  (1995) dm ű írói antológia.

Az a változatosság és sokolda
lúság, az a gazdag színkép, amelyet 
ezek az összeállítások sugároznak, 
arra is ráirányítja a figyelmet, hogy 
az erdélyi irodalomban ma már 
olyannyira bonyolultan kapcsolód
nak egymáshoz a különböző világ- 
szem lé le ti-eszté tikai, m űfaji, 
nemzedéki viszonyszálak, hogy az 
ilyen-olyan irodalomtörténeti tago
lások és kategorizálások, csoporto- 
sítási-osztályozási kísérletek egyre 
erőszakoltabbnak hathatnak. Le
gáltalánosabb rátekintésben azon
ban jól érzékelhető az immanens 
szövegelvűségnek, nyelvi-esztéti
kai megformálás szempontjainak, 
sőt a formakultusznak, az új művé- 
sziség és érzékenység jegyében tör
ténő igényes kísérletezéseknek az 
előtérbe kerülése, a hagyományos 
képes beszédnek, a sorsjelképi me- 
taforizálásnak, a kollektív sorshely-

2

zeti példázatosságnak és analógia
teremtésnek pedig az elhalványu
lása.

A történelmi-társadalmi leírá
sok epikai sugallatossága is így az 
áttételmentes és teljes körű korrajz
ból, a megjelenítés és az ésszerűsí
tés friss közvetlenségéből nyer új 
energiákat. (Még ha a szimbolikus- 
képzettársításos előadásmód az 
epikai jelentésvilág többrétegű ki
bomlására intenzív hatást gyakorol 
is.) Szabó Gyula régi erdélyi évszá
zadokat (s nagyságokat Apáczai 
Csere Jánostól Bethlen Katán át Mi
kes Kelemenig) megelevenítő "tör
ténelmi kölüntudósításai" (O sto ro d  
v o l t - e  R o d o s tó ? , 1991) mellett az 
újabb idők gyötrelmeit — a máso
dik világháború hadi útjai okozta 
szenvedéseket — is széles körű 
tárgytisztelettel, dokumentum-hű
séggel idézi elénk (A  n év te len  ka to 
n a , \ 9 9 \ ,  K e g y é le n  k e g y e ié ,  1996). 
Néhány újabb novellájában — s 
más emlékei között — Fodor Sán
dor is a háborúra tekint vissza ( A z  
e lsó  hó , 1991, A  m e g á lm o d o tt h á z , 
1996). Folytatja historikus asszociá
ciókat görgető-vibrál tató elbeszélé
seit Lászlóffy Aladár, Pusztai János 
mikro-tényeket, egyéni és közéleti 
emlékeket sorakoztat tömegestül 
önéletrajzi és álomnaplóiba, Lász
lóffy Csaba — mint verseiben is — 
a rég- és félmúltbeli történelmi, er
kölcsi magatartásvizsgálat lélekta- 
niságát, nyugtalan mélységekbe 
világító átképzeléses pszichologi- 
kumát fejleszti tovább (A  s zö k é s ,
1990, K i fe h é rü k  v ig y á z á l lá s b a n ? ,
1991, A  m e g tö r té n t jö v ő , 1993, A  m eg -  
szé p íth e te tle n  m essze sé g , 1994, D e  k i a 
n y e r te s? , 1995). A kisszerűségében 
is ijesztően eltorzuló miliő, a fulla- 
tag légkörben roncsolódó embera
lakok panoptikuma kap kegyet
lenül groteszk, végletesen bizarr és 
eszménytelenítő víziókba csapó 
rajzolatot Sigmond István novellái
ban (Mi a s ö té b e n  is lá tju k  e g y m á s t,  
1993, U g a s s a k  m a g á n a k , R e z s ő ? ,
1995) , családtörténet és legendári
um, kavalkádszerű kisvárosi élet
valóság indázik Bogdán László 
trilógiát alkotó modern "vígepo
szában" — s szabadverseiben is 
(P ro m en á d , 1989, A  késdobáló , 1991, 
E ltű n é s , 1994, A z  e r d é y i  k e r tm o z i,
1995., A g itá to ro k  é jszaka , 19%), a né
pi környezetet a megpróbáltatások 
régi és mai kisvilágát folkloriszti- 
kus, mesei atmoszféra lengi át Koz
ma Mária prózájában (B o rso sm éz, 
1991, S á rk á n y fo g v é é s , 1993, A  jó sá g  
s író  v á g y a , 1994). A realista értelme
zésű életképeket általában groteszk 
átvetítések, ironikus időjátékok és 
nézőpontváltogatások teszik moz
galmassá, sűrű levegőjű látomások 
és szorongásos képzetek telítik. Ez 
a hangulati intenzitás, a tarka és a 
sötét tónusok színkeveredése járja 
át Mózes Attila (Á rv ízk o r  a fo lyó k  
m egkeresik  rég i m e d r ü k é ,  1990, Yes
terday, A z  O ro sz lá n  H a v a  és egyéb  tör-  
té n é e k ,  1990, A  v é n a sszo n y o k  n y a ra , 
1991), az újra Erdélyben publikáló 
Vári Attila novelláit (K é tó s k e r e s z t ,
1996) , de az erdélyi falu és város 
életformaváltásait, fenyegetett lét-
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állapotait megörökítő tárgyiassá- 
got másoknál is elégikus hang, a 
kényszerű értékvesztések, a pusz
tulásfolyamatok tudatából fakadó 
rezignáció itatja át (Szépréti Lilla: 
Család-regény, 1996, Káli István: 
Századáéi, 1994, Papp Ferenc: Ami
kor a kutya megkerül, 1994, Lőrincz 
György: Kiment a fény a szememből, 
1992, Bükás, 1995, Feketében, 1996, 
Bölöni Domokos: Egek, harmat ózza
tok! 1995, Kiss János: Emberek és por
ták, 1991), olykor a kaland vonzá
sában (Nemess László, Kis Emese, 
Balogh László, Nagy Borbála, Áb
rahám János, Méhes György, Gaj
dos Balogh Attila, Herédi Gusztáv).

Realitás és látomás, társada
lomtörténeti valóság és fikció nagy
szabású összehangolásának ka- 
tartikus teljesítménye Bálint Tibor 
friss regénye, a Bábel toronyháza 
(19%). Ebben a műben az író kü
lönleges erejű alakteremtő fantázi
ája, elem entáris és színpompás 
mesélő kedélye, érzékletességtól, 
érzelmességtől duzzadó cselek
ményszövő és jelenetező energiája 
roppant horizonton árad szét: a ro
m ániai m agyar kálváriának az 
egész elmúlt félévszázada belezsű- 
folódik ebbe a hatalmas körképbe. 
A rikítóan groteszk komikumnak, a 
betegesen elfajuló emberi (hatalmi) 
ösztön szemléletessé tételének a 
mestere — Bálint Tibor— itt elemé
ben van: a perverz diktatúrának — 
a kommunista "fáraó" Ceau^escu 
rémuralmának a sátáni természetét 
kibontó karikírozás semminemű 
túlzásig vagy irrealitásig nem jut
hat, hiszen minden elképzelhető és 
eddig elképzel- hetetlennek vélt ab
szurditás: merő hétköznapi tapasz
talat. A pokoli képtelenség: maga 
az alapvető létélmény. Zöld festék
kel fújják be az útszéli fákat, hogy 
az arra látogató császár nehogy ki
vetnivalót találjon a fakultabb fale
velekben, hónapokig  etetik  és 
szoktatják a vadászleshelyhez a 
medvét, hogy az uralkodó kocká
zat nélkül ejthesse el, s van talpnya
ló, aki a vezér születésének évéhez 
akarná átigazítani a naptárat; mi
közben százméteres sorok tanyáz
nak le éjszakára az üres húsboltok 
elé, bízva — eredménytelenül —, 
hogy reggel megszerezhetik a beté- 
vő falatjukat, ártatlanok tömegeit 
pedig folyvást zaklatják, ölik, ve
rik, nyomorgatják. Á történelem 
már válaszolt arra a kérdésre — 
magával a m egvalósulással —, 
hogy miképpen, mi által működhet 
hüzamosan egy ilyen bizantin véte- 
tésű szörnyszülött despoüzmus és 
tébo lyu lt terror-m echanizm us: 
csak nekünk kell nyom oznunk 
még az okok és magyarázatok sere
ge után. Ez a regény mindenesetre 
olyan művészi összefoglalása egy 
kollektív életanyagnak, amely — a 
kívánatos és megfelelő lefordítások 
után — nemzetközi távlatokban is 
könnyen megsejtethetné, hogy mik 
határozták meg máig ható befo
lyással lét és történelem összefüg
gésrend jét ebben a térségben, 
ezeken a tájakon.

(befejező rész k ö v e tk e z ik )

Horváth István emlékezetére
Húsz éve... 1977 januárjának elején fordult be 

a kis keresztutcából, csikorgó gumikkal az a gép- 
kocsi, amelyik telibetalálta. Még hozzávetőleg 
tizenkét órányit élt, de m ár nem kommunikált 
többé senkivel, szószerint m ár azoktól se búcsú
zott el, akiktől éppen bucsúzkodott, amikor egy 
ittas vezető ámokfutásának áldozata lett. Ittas... 
győzelemittas, szerelemittas, vérittas, s még né
hány szó- és képösszetételt lehet kiszitálni a m a
gyar poézisből és retorikából a közúti vagy 
irodalomtörténeti baleset közelében, amikor a 
nihil elüti a költőt, tanulságtalanul. Horváth Ist
ván életének kisebbik fele a készületé, nagyobbik 
fele a szüntelen alkotásé. A legegyszerűbb meg- 
különböztethetőség felől közelítve, azt is ki szok
ták  em eln i pályájával kapcso la tban , hogy  
autodidakta volt. Nem tudom az analfabetizmus 
főkönyvelői, az alkotás outsider-jei, a poézis bü
rokratái ilyenkor mire gondolnak s mit szeretné
nek sugalmazni, ha azt az egyetlen érvényes 
igazságot nem, hogy sokan olyan magasan isko
lázottak lesznek, hogy beléjük jár a világegye
tem, náluk is doktorál, mégsem lesznek költők. 
Költőiskola nincs. Hogy is hangzana: Dr Petőfi 
Sándor? Horváth István, egyik legkövetkezete
sebb költője Erdélynek, a paraszti sorsnak és a 
bárhonnan nézve, bármilyen háttérrel csak jól 
vagy rosszul átgondolható és az eredményt for
mába öntő érzékenységnek— a tehetség áldottja 
és letétenyése volt. Aimak a forró, olvadt ólom
nak, m agm ának tenyérben-hordozó kiválasz
tottja, amit Szent András vagy Szent Szilveszter 
vagy Szent H addelhadd éjszakáján tiszta hideg
vizes tálba borítanak, s ami abból ott s amüyen 
alakban megszilárdul, azt megőrzik, őt szemé
lyesen már nem ismerő nemzedékek is. Mint 
tenger a borostyánkövet, mely eredetileg nem is 
kő, csak fenyő-könny, gyanta. És nem kérdezi 
senki, hogy doktorált-e az angyal, aki a tajték alá 
rejtette-borította, egykoron, mikor még nem vol
tak győzelem-, vér-, szerelem- és alkohol-ittas 
autósok, a költők mégis éltek és meghaltak.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

HORVÁTH ISTVÁN 
(1909— 1977)

Ég és föld között
M íg a gépkocsi morogva szalad,
A  h a za i ú t, a kerék alatt,
Fölsóhajt rá:

— Jössz, de m int idegen.
Nem lépsz rajtam a régi lépteden.
Vagy már nem talál?...
Én még itt vagyok!
Te is hiszed csak,
Hogy most több vagy ott;
Nem lettél nagyobb.

A  gép fullasztja, szíve fáj, sajog.
Feltűnnek régi mezítlábnyomok.
A z  ó nyomai. A  hajdaniak!
Feléledt fényünk a leikébe csap.
Réten a füvek, a hegyoldalak 
Régi mosollyal felmosolyganak,
A m int kinéz a kocsi ablakán.

S megdöbben... szívén jég vagy kő talán 
A z a hártyányi réteg, melyet át 
Fagy e mosoly, míg áttöri magát?

Csak itt érzi ezt, egyebütt sehol.
S belül ez hang, máshol ez se szól.
Csak itt!

Lelkének cifra rongyait 
Vetné, s mez nélkül állna újra itt.
És nem veheti. Ránótt Nessus-ing,
Jellel megjelölt, s jelével a kínt 
Le nem veheti...
Áldott?
Átkozott?
Idegen se, csak 
M ássá  v á lto zo tt.

A z  erdő szám , homloka előtt,
A zt kérdi:

/  N őtt m g y  elveszett erőd,
Hogy csak eszed, s nem minden ideged 
Érzi hangom?... Jaj, m it tettek veled?!

Jaj, mit?!
Nincs az a rokoni meleg,
Melyben 6 is, a téli fergeteg 
Táncos testvér volt, szószikrás rokon,
És a kéklő fény a xnllámokon;
S az ember is a z  é lők  kö zü l egy:
A  mindenségben több, se kevesebb 
Nem volt, m int —  élők —  a többiek, mind, 
A z örök idő számlája szerint.

A z  utcán por, s bent:
Árva udvaron 
Virág üdvözli.
Még nyílik mdon,
Tüskés gyomok közt.
Anyai kezek 
Ültették, egykor...

H azaérkezett!
Szellő , és a por,
A m e ly  szá ll vele,
É lő  ismerős 
íz z e l va n  tele.

Áll a szülőhely fölött hangtalan,
M in t ki ég és föld közt csak m aga van.
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SIGMOND ISTVÁN

Tapshorror
K ezdhetném  a szeszélyesen röpködő 

m adárkák boldog csivitelésével, ahogy rá
szálltak m inden egyes belépő vállára, ahogy 
m egbám ulták a kisebb-nagyobb fülkagy- 
lócskákat, majd közel hajolva a pihés lyu- 
k acskákhoz, bohókás dallam ocskáikkal 
elkábították a m egm erevedett nyakú ven
dégsereget. De nem  szabad ilyesmivel kez
deni, ahogy az írói szabadság belátható és 
korlátozott határtalanságban éli ki magát 
(ilyen is van?), úgy az olvasói szabadság 
felmérhetetlen és beláthatatlan határtalan
ságban tobzódik, s hátha nem akarja, hogy 
dőrének tekintsék, s dőreségét betekerjék 
egy édeskés hangulat-lepellel, hogy fulla
dozva élvezkedjen a gyönyörtől, melyet a 
madárcsicsergés kábulatával juttatott neki e 
sorok írója. M erthogy m indhárm an jelen va
gyunk ezen a boldog egymásra találásnak 
ígérkező gyülekezőn, az olvasók s a szerep
lők között vajmi kevéske különbséget lehet 
felfedezni, hiszen azonos személyek, az író 
pedig, nos, édeskéim, híveim (ez nem bájgú
nár kiszólás, igaz, biblikus sem, olyan földi 
ugribugri a lélek peremén), szóval eljött az 
önleszámolás ideje, amikor lerántjuk önma
gunkról a titkok leplét, és töredelmesek va
g y u n k , m in t egy  ö n m a g á t m eg ejtő  
apácafőnöknő (ilyen is van, erről majd más
kor regélek nektek), nos: az író is ott van 
köztetek, az életre hívás ugyanis tudatos ön- 
gyötrés, s minél öngyötrőbb, annál tudato
sabb, s minél tudatosabb, annál öngyötrőbb, 
hát, akkor ezt nem  folytatom, úgysém tud
nátok felfogni a lényeget, a teremtés lénye
gét, célját, értelmét és végkifejletét, melyet 
im igyen fogalmazott meg egy verőfényes el
me: születés után oly bölcsek a beszédes gé
niuszok, m int halál után a koldusok. De még 
m indig nem  arról beszélek, amiről szólnom 
kellene, és m ég továbbra is azzal kell vesződ
nöm, hogy a szereplők s az olvasók közötti 
azonosságról senki sem tud  rajtam kívül, és 
akkor azt m ondhatnék az írói szabadság ne
vében és szellemében, hogy bárgyú tulkokat 
szülök e papírlapra. (A tulok apprehendál, 
noha a fülébe csicsergő m adárka dallamos 
him nuszkája bódító barázdákat vés az agyá
ra, de közben hallja és olvassa is, hogy tulok
nak vélem a tulkot, s ha apprehendál, akkor 
m ár nem  tulok a tulok, legfeljebb tulkocska, 
azaz beszélő barom; majd meglátjátok, hogy 
később tapsolni is fog, ha úgy akarom. Ide 
m ost egy újabb zárójel kívánkozna, hogy 
kijelenthessem: ilyen is van, elmesélem nek
tek nemsokára, de addig is szólt a Fentvaló 
imigyen:) 'Teremts egy bárgyút, fiam, hogy 
ellentétpárja is legyen a sok napból kisza
kadt intellektusnak, akik benépesítik a vilá
got, s egyszer csak beszélni fognak, talán 
m ég írni is, m ert lángot telepítettem beléjük, 
mely lobog, egyre csak lobog, ha kell, lobog, 
ha nem  kell, lobog, szóval egyfolytában lo
bog." Aztán végleg ellobban, tenném hozzá 
kajánul, Isten ugyan nem vagyok, de a cson- 
kig égő gyertyák m egrendült hitével még az 
örök életben dúskálók is egyetértenek, és 
persze most sincs igazam, m ert lám, a m eg
m erevedett nyakú  vendégseregből hogy 
ömlik a gondolat, "a halotti torok m ostaná
ban sikkesebbek, m int egykoron", jaj, mi lesz 
velünk, világ, nézd, kimosott agyakból buk

kan elő a füzérbe font minőségi szó, a szó- 
özön-niagarákból mondat-tengerek szület
nek, benne fuldokolnak a gondolatok, "Jézus 
lány volt", így szólt egyikük — ezt az örök
kévalóságnak meg kellett menteni, s ha eh
hez hozzáadom azt is, hogy m indez csak 
bevezető és semmi köze sincs a tárgyaláshoz 
(ki találta ki ezt az ökörséget, hogy bevezető 
után tárgyalás következik, nos, vegyétek és 
egyétek, akkor ez volt a tárgyalás, a bevezető 
sorok, ezután következnek, ihajla:) szóval 
táncra lebbent madárcsicsergés, merevnya- 
kúak talpig mosolyban, arcukon jehovista 
átszellem ültség. ("Ne bántsd őket, te la
tor!")... Ez ki volt? Valaki beleszólt? Te, aki 
nem tudom , ki vagy, azt hiszed, nem tudom, 
hogy te tudod, hogy nem tudom?! Na, akkor 
lantot le, jöjjön a feketeleves, elvégeztetett. 
Csakhogy lobog, egyre csak lobog, bennem 
is lobog yalami. ("Ésszé ez, vagy történet 
születik?")... Megint? Ismét te vagy? Négyen 
vagyunk? Nem, nem, csak hárman vagyunk: 
én, a szereplő s az olvasó. S ha azok ketten... 
na jó, én és ő. S a harmadik, ki beleszólt? Ki 
vagy te? Tulok jő. És mondá:; ez pontos- 
vessző volt, mert ne jöjjön a tulok; és ne 
mondjon semmit, m ert itt bevezető van, és a 
bevezetőben tuloknak semmi helye sincs, a 
szerepek kiosztva, kocsma zárva, templo
mokról nem  beszélünk most, minek huncut- 
kodni egyvégtében. Ez csak szöveg volt. 
Nem lexikális. A horizontális bikában annyi 
jóérzés sincs, mint a halott imák nadrágszá
rában. Dada jön és megy. Ezt csak ők m ond
ták, nem én. Kik? Látod, ugye, látod, hogy 
m aradt egy fekete folt az agyadban fénylő 
képernyőn?! Ezt érted? Ezt érted. Kezdjük 
újra.

Jehova mosolya az arcokon. M adár csivi- 
tel. Fülkagyló élvez. És mindenki ott van. 
Azaz itt van. Testhezálló szerepben. (Ez a 
"testhezálló" sértésként is elkönyvelhető, no
ha a szándék messze áll a sértéstől, inkább 
megalázó szándékról lehetne beszélni, m ert
hogy kényszeríteni akarja a boldog önfeledt- 
ségben vergődő tapsvihart, hogy egyazon 
ütemben tomboljon az összecsapott tenye
rek kelyhében, és lám, milyen ütemes, mi
lyen vad elszántsággal követi az útm utatást, 
aztán megérkezik O, végigvonul a széksorok 
között, lecövekel a mikrofonnál, és szól: 
"Testvéreim!" O rkán, nem  taps. És nem  
hagyják beszélni. M adárkák el. Nincs tér, a 
tapsnak kell a hely.) Kilépek innen, m árm int 
a zárójelből, m ert komolyra fordult a szó. 
Benne vagyunk a történetben. A szónok 
csendre int. De nem szereti a csendet. Vagyis 
hogy a taps. Önmagát szereti, és zúg veszet
tül a girlandokkal kidíszített teremben, a 
Szónok arcán Gegyen ő  nagybetűs ezután) 
dicsfény és mennybemenetel, a villanyfény

ben megcsillan szemében a könny, széttárt 
karjai ölelést imitálnak, belefér a világnak az 
a része, amelyet felfog a tudat önmagából, a 
többi tartalékként fortyog az alsóbb régiók
ban; az ütem es hang decibelben m ár nem 
mérhető, csillárok leszakadóban, a huzatos 
térben felszáll a por és visongna, ha volna 
hangja, zsebkendők röpdösnek zászlócskák 
gyanánt a széksorok fölött, ez nem vihar a 
biliben, se nem  bili a viharban, itt a Sorsot 
röp íti kupola-m agasba az eszét vesztett 
Szándék, semmi fel, fel, proletárok, semmi 
über alles, hiszen a hittantanárok is ott feke- 
téllnek a sorokban, csendül a dal, nem kato
násan és nem  him nuszosan, de bődül és 
hörög, m in t hívő vágóm arhák  kórusa a 
mennyország előszobáját felvállaló vágóhí
di karám szerűségben, "Testvéreim!" — a 
Szónok. A siker tombolásában szünnapjukat 
ünneplik az elném ult harangok. A taps is 
ünnepU a gondolatot. Pedig nemsokára a 
harangok kellene hogy átvegyék a főszere
pet, amikor a taps m eghunyászkodva besu
v ad  az em lékek  közé, hogy  m ú ltjáb an  
nyaldossa a m egalázottság sebeit a számára 
kiosztott szégyen-lepel alatt. Ám egyelőre 
még bálványként imádja önmagát, ez egy 
olyan bum eráng, ami nagyobb erővel tér 
vis&a, m int ahogy eldobták. ("A történetet, 
te svihák!") Ez megint itt lebzsel, ez a nem- 
tudom hányadik, m ár az sem érdekel, hogy 
ki vagy, olvasó, szereplő vagy maga a taps, 
de egyik sem lehetsz, m ert ezeket én terem
tettem, s olyanok, amilyenek, de nem lehet 
különvéleményük, m ert én adom  szájukba a 
szót s kezükbe a m ozdulatot, a taps talán, 
hát, igen, ez a tulok-bitang néha önállósítja 
magát, szabadságától foszthatja m eg az írót, 
aki képtelen szövögetni a saját fonalát, és 
lám, a Szónok maga is hápog, s noha fényből 
font diadém  övezi a fejét (glóriának is beille- 
ne, ha a glóriákat nem tépázták volna m eg 
az ateista hordák egykoron), de hiába, csak 
integet, csókot és lélekből kiszakadt meleget, 
s néha hallgatásért rim ánkodik, talán hogy 
elszavalhassa az ódában m egírt kortesszö
veget, na jó, akkor csak neked m ondom  el, te 
Beleszóló, hogy ne untassam  a szereplőket s 
az olvasót, hogy itt a gondolatot éljenzi a 
taps, a 'Testvéreim!"-et jelzés értékűnek vél
heted, pedig ez a megfogalmazott gondolat 
jogán többet jelent, m indent jelent, csak meg
szokásból ömlik utána a szavak görgetege, a 
töltelék-lavina, ped ig  ism erned kellene a 
mindenekfölötti igazságok közül a legfonto
sabbat, hogy a megfogalmazott eszme az 
egyszerű gondolat-katona m undérjában el
veszti a ragyogást, melyet az időtlen Idő 
világítótornyától kapott, arra silányítja ön
magát, hogy a szavak börtönébe sulykolt, 
önelégült igazság-fullánkjaival vagdalkoz-
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zék önm aga körül, pedig nincs cáfolhatatlan 
gondolat, m indegyiket sorra leteperi az Idő. 
Csak az eszme cáfolhatatlan ("Néha!"... No, 
lám, újra megpróbált leseperni az asztalról, 
közben elveti a kétely megját az olvasóban), 
szóval az eszme, a megfogalmazatlan eszme, 
az Idővel egyenrangú égi-földi hatalom , 
amely oly... ide egy bom basztikus hasonlat 
kellene, de  minek törjem rajta a fejem, és ez 
a lidérc is m egzavart, aki bolygótűzként 
megjelenő szellemként kellene hogy visel
kedjék, ehelyett egyáltalán nem  viselkedik, 
csak beleszól.

Szól, nem  szól, eljött az idő, amikor a 
Szónok ismét önmaga lehet, noha lassan, fo
kozatosan hunytak ki az arcára felkúszott 
lobogások, persze a taps is alábbhagy (a sze
izm ográf hozzá képest a semmi árnyéka egy 
nem  létező falon), s a Szónok is szót kap:

— Lemondok. — Hangja ködbe veszett 
kutyaugatásként hat, ilyen csendet csak a 
keresztet ácsolgató angyalok hirtelen m eg
szak ad t k u rjongatásakor fogsz érezni a 
m ennyei kín pádon.

Tulok el. M indenki el. Én is velük tartok. 
Visszaülök az íróasztalhoz, a papírlap elé. A 
m unkanélküliség érzetében semmi lobogás, 
nem  tudom , mi lesz ezután, nézem a Szóno
kot, ahogy egymagában ácsorog a mikrofon 
mögött. Még sajnálnám is, ha nem látnám az 
arcát, melyen az önsajnálat vigyora keseríti 
a vonásokat; egy futurológus is helyet kap
hatott a tapsolok között, ő vélhette sikke
sebbnek a halotti torokat, m int egykoron, 
u tánanéztem , és láss csodát, a sikkes a 
könnyed elegancia mellett vonzó eredetisé
get is jelent, hát, mit mondjak, a Szónok ha
lottként is elegáns, és ahhoz képest, hogy 
csak egy tenyérnyi sírkövön fogják jegyezni 
a nevét, elég könnyedén lépked lefele az 
emelvényhez vezető lépcsősoron, ami pedig 
vonzó eredetiségét illeti, némi kételyek m e
rülhetnek fel, noha foglalkozott a gondolat
tal, hogy beleharapjon a mikrofonba, s hogy 
e dicséretes szándék mennyire vonzó, nem 
tudom , ám biztosan eredetinek tarthatták, 
mielőtt felfedezték volna a mikrofont. Lobo- 
gást persze benne sem lehet felfedezni, noha 
a tévedést sem lehet kizárni, ilyenkor a hiba
százalék plusz-m ínusz száz körül mozog, 
Jézus lányságában is illik kételkedni, de 
hogy ezt m iért m ondta a tulkok tulka, azóta 
sem tudtam  megfejteni, m ost viszont a Szó
nokon a világ szeme (nem szólsz bele, te 
selyma? Hallhattad, hogy világnak adtam  ki 
magam), és lehet, hogy most tényleg én va
gyok a világ, m ert a sepregető, ki szorgosan 
sepregeti a szemetet a terem túlsó végében 
az ablakok alatt, nem  látja a közeledő Szóno
kot.

— Mit csinálsz itt?— szigorodik a szó. Az 
önsajnálat vigyora elmenekült a saját m últ
jába, a szemekből düh sugárzik elő, melytől 
rögvest eliszkoltak a földig érő ablakokon 
beleskelődő bodyguard-vérebek.

— Sepregetek — m ondta a sepregető, s 
m intha egy friss sírhantra emelné rá az utol
só göröngyöket, egy m indinkább nagyobb 
méretet öltő kupacba rendezte az összegyűj
tött szemetet. Közben fütyülte a Te benned 
bíztunk-at, cifra trillákkal díszítve a sorvége
ket.

— Te nem  tapsoltál? — A Szónok szeme 
kiguvadt, s kezét ökölbe szorítva a sírformát 
utánzó kupacra meredt.

— Nem tapsoltam  — válaszolt a kérde
zett.

Megállók egy szusszanásnyira, ezek itt 
gyűlölködve cseveghetnek nélkülem is, in
kább a vérebeket követem, ahogy üldözőbe 
vették a menekülő tömeget. De nincs időm 
hosszasabban kéjelegni a letépett nadrágok 
s az átharapott lábikrák látványán, melyet 
asztmás rohamban fetrengő szopránok és 
heréit hangú tenorok dobhártyát szaggató 
sikkantása kísért, odabent ugyanis egyre 
jobban felforrósodott a levegő, s lehet szak
mai ártalomnak, avagy deformáltságnak te
kinteni, de számomra érdekesebb két ember 
párbeszéde, akiknek a feje nyolc centiméter
re közelítette meg egymást, mint egy spon
tánul előadott, megíratlan kórusmű, avagy a 
vérebek nemi élete a koromsötét éjszakában.

— Miért nem tapsoltál?
— Engem nem azért vettek fel, hogy tap

soljak, azért vettek fel, hogy seperjek.
— Én vettelek fel, tudod?

Andonisz Papadopouiosz rajzai

— Tudom.
— Akkor most tapsolj!
— Nem tapsolhatok, nincs kezem.
Már nem nyolc centiméter, csak hat. És 

egy  m o z d u la t. Is ten n y ila  g y o rsaság ú . 
Ahogy a Szónok kitépte az ember kezéből a 
seprűt, s a szemétkupac tetejére csapta.

— Itt a kezed! — Az ordításra vissza
csámborogtak a vérebek. — Ezzel fogtad a 
seprűt!

— Nincs taps-kezem — m ondta a sepre
gető, és felemelte a seprűt, hogy tovább se
perjen.

Unottan elemezgethetném a kierőszakol- 
tan filozofikusnak tűnő replikát, de most 
nincs lehetőség ezen tépelődni, mert a Szó
nok hörgött. Hogy egészen pontos legyek, a 
dühtől hörgött, és nem akárhogyan, hörgé-

sében volt valami atavisztikus színezet. Elő
állt tehát egy olyan helyzet, am ikor a sikkes
ségről egy szót sem lenne szabad ejteni. A 
gyilkos szándékban nincs sem könnyed ele
gancia, sem vonzó eredetiség. A szándék vi
szont néha világra hozza a tettet. A "néha" 
most bejött. A Szónok forgolódik, gyors pil
lantásokat vet maga köré, hogy kezébe kapa
rin tso n  valam it, am ivel agyonvágja az 
emberét (a vérben forgó szemeket, a hullasá- 
padtból pipacsvörösre váltó arcszínt, a tágu
ló orrcim pákat és a görcsbe m erevedett 
kezeket - most hagyjuk). Itt kellene valahogy 
közbelépni, de nem  olyan könnyű elszágul- 
dani a képzeletbe és lefogni egy gyilkos ke
zet, egyszerűbb volt a helyszínre küldeni 
egy tapsot, mely jól hallhatóan visszhang
zott a kongó teremben.

— Tapsolsz? Mégis tapsolsz? — (Amikor 
a lélek kéjeleg, ez olyan frenetikus lélek- 
magömlést jelenthet, m int amikor a vakond 
majdnem-vakságával is jól látja a szemébe 
világító napot a föld alatt.) A Szónok arcán 
elterpeszkedett a mámor, az önelégült moso
lyok egymást ölelgetve kergetőztek a baráz
dákban , s ahogy szé ttá rt karokkal h á t
rafordult, hogy a tapsoló sepregető látvá
nyát is magába szippantsa az egyre halvá
nyabb kon tú rokkal szerénykedő  trófeái 
közé, meglátta seprűjére tám aszkodó embe
rét, aki egyáltalán nem tapsolt, csak gyana
kodva nézegette eszét vesztett főnökét. Hát, 
persze. A tapsot csak ketten hallhattuk, a 
Szónok meg én, m erthogy az ő agyában ver
tem össze a tenyerem.

Nem tudtam  megakadályozni, hogy a 
Szónok puszta kézzel rontson a sepregetőre. 
Nem rég tettem  említést a szakmai defor- 
máltságról, talán ezzel m agyarázható, va
gyis az ösztönök diktálta indíttatással, hogy 
azonnal elem ezni kezdtem  a fojtogatott, 
majd a megfojtott ember lelki életéből azt a 
tényezőt... Kész. A sepregető védekezőén e- 
lőrenyújtotta a seprűjét. A Csapajev-száj tát- 
va, a seprűnyél vége garatra szalad, m ajd a 
koponyacsontba ütközik. Ezt kommentálni 
lehetne ugyan, de felesleges.

Tedeumot ülök az íróasztalon remegő 
papírlapon. Itt m ár m indenki veti a keresz
tet, a sarokban a kályha s agyamban a kép
zelet. És m ég azt sem hagyják, hogy ked
vünkre kigyászoljuk m agunkat, ismét fel
hangzik a taps. Ez engem is meglepett, m ert
hogy semmiféle tapsot nem  találtam ki, de 
m ár özönlött vissza a sokaság, dübörögtek a 
lábak, ütemesen csapódtak össze a tenyerek, 
m iközben a sepregető beszélni kezdett a 
mikrofonnál.

— Testvéreim!
Orkán, nem  taps. Dicsfény és m ennybe

menetel. Zsebkendők, zászlócskák és m in
d en , am i kell. A v é re b e k  a m ik ro fo n  
közelében vicsorítanak. Az első sorokban ez
úttal senki sem ült. Hátrább húzódtam  én is, 
m erthogy az írói szabadság határtalanságá
ban is korlátozott, ezt m ost tudtam  felfogni 
igazán. A tapsot törölhetném a papírlapról, 
de nem merem. ("Figyellek, hallod?!... A Be
leszóló ismét megjelent, és m ost bennem vi
csorít, ha nem  vigyázok, leteper.) Félek. 
Lehetnék az első író, egyszersm ind a legvon
zóbb s legeredetibb, akinek a torkát átharap
ták a vérebek. Hagyom  a tapsot tovább 
dübörögni a papírlapon, de a ti agyatokból 
sem tudnám  m ár kitépni. Tulok-szkizofré- 
nia. Ebből világosan következik, hogy Jézus 
leány volt.

— HELIKON----------------------
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SZŐCS ISTVÁN

Mellőzött tanú a nyelv
A m agyar horudapítás ezerszázadik évfor

dulója alkalmából talán a nyelvészek ünne
p e ltek  a legkevésbé szakm ailag , tárgy 
szerűen és lelkesen. A lovassport hívei pél
dául sokkal többet tettek, m int ismeretes. A 
m agyar nyelvészet hozzájárulása az évfor
dulóhoz, hogy egy újabb idegen szót vezet
tek be: millecentenáris.

Pedig az akkori nagy történelmi esemény 
képzeletbeli rekonstrukciójához a sok naiv, 
rom antikus, sőt éppenséggel rosszindulatú 
elképzeléssel szemben éppen a m agyar szó
kincs nyújthatott volna biztos tájékozódási 
pontokat. M indenekelőtt az úgynevezett lo
vasnomád koncepciónak és fogalom- körének 
a bírálatához. (Lásd: nyereg alatt puhított 
hús, kum isz, szószegény nyelv, katonai
zsákmányoló "termelőmód" stb.)

Mint m űkedvelő nyelvész, azaz délibá
bos, éppen ezért próbáltam újból és újból a 
közemlékezetbe idézni, hogy például a lete
lepült életforma jellegzetes műszavai, a tele
püléstípusok, birtokviszonyok és a hozzájuk 
kapcsolódó jogi fogalmak elnevezései a m a
gyar nyelvnek ezerszáz évnél régebbi réte
géből erednek; vagyis nem szláv, nem germán 
és nem neolatin jövevényszavak; m árpedig a 
nyelvészet szokásos m űvelődéstörténeti 
háttérm agyarázatai alapján azoknak ’kelle
ne" lenniök. Tehát vár és város, és nem gorod, 
Burg, Stadt és d ttä , falu és nem  szelő, Dorf és 
villa; és így tovább; sőt, hogy az írásbeliség 
m agyar szókincse is sokká! ősibb művelő
dések irányába m utat és sokkal sajátosabb, 
m int ahogy az várható lenne a Franz Mikló
siéit által véglegesített jellemzés alapján, mi
szerint honalapító őseink az emberi m űve
lődés legalacsonyabb lépcsőfokairól kapasz
kodtak a Kárpát-medencébe.

S ehhez  u g y an ak k o r hozzávehetjük , 
hogy a nom ád életforma és a katonai-zsák- 
m ányoló termelés legjellemzőbb terminus 
technikusai nyelvünkben majdnem m ind 
kölcsönzöttek; vagy ránktukm áltak. így pél
dául: rabló, martaióc, préda, portya, sarc, 
ostrom, harács, sibler, kurva, strid, bróker 
m ind-m ind kölcsönszavak, sőt maga a ván
dor és a nomád is!

Egészen hasonlatos e fogalomkörök szó
kincsének eredetére vonatkozó magyarázat
réteg a földmívelés esetéhez. A nyelvészet és 
a történetírás tanrókáinak tételei között axi
óma érvényű, hogy m árpedig a magyarok a 
földmívelést a szlávoktól tanulták!

Pedig íme, még a m agát hivatalból hiva
talosnak tekintő nyelvészet etimológiai szó
tárai szerint sem szláv eredetűek a következő 
szavak: búza, árpa, köles, kender, alma, kör
te, dió, szőlő, valam int szánt, vet, arat, szü
re te l,  eke, sa rló , tiló  és így  tovább ; a 
földmívelés legfontosabb szavai. Szláv ere
de tű  az uborka, a káposzta, a hajdina, a po
hánka, a vargánya, a csiperke, a galóca, a 
golyva, a m álna — viszont hogy nem  ezek 
teszik az igazi földmívelést, azt vitatni is 
felesleges.

Az m ár külön kérdés, hogy a nem szláv 
szóréteg eredeztetésénél micsoda nyakteke- 
részeti bukfenceket vet a nyelvészet, azért, 
hogyha valami nem  szláv, akkor legalább 
török eredetű legyen! Erre a legjobb példa a 
szőlő szó eredeztetése: szerintük ez a csuvas 
sirla, tatár yilek, baszk yelük stb. szavak köré

ből eredhet, bár, m int kénytelen hozzátenni: 
"a török megfelelők kizárólag bogyó jelentést mu
tatnak, s a szőlő jelölésére a török népek más szót 
használnak"; — vagyis a vélt eredeti nem úgy 
hangzik, nem is azt jelenti, tehát biztosan on
nan kölcsönöztük! Ugyanaz az eljárás, mint 
teméntelen "szláv kölcsönszavunk" eseté
ben. Hogy ugyanakkor a Közel-Kelet, sőt 
Eszak-Afrika tele van az ókorban ilyen hely
nevekkel, m int Szoloeisz, Szoloenda, Szala, 
Zelíz, Azüa, s m ind olyan vidékeken, melye
ket egykor szakadatlan láncolatban fedtek a 
szőlőtelepek (erről bővebben lásd Fáy Elek: 
A magyarok őshona), s mellettük olyan mito
lógiai szörnyek, mint Szyleusz, akit Herku
les megölt, m ert m indenkit szőlőkapálásra 
kényszerített, avagy: "Creutzer a Szilén név 
összefüggését látja a kánaáni, jó bortermő 
Szüoh város nevével", de a ciprusi és szicíliai 
Szoli városnevek is összefüggésbe hozhatók 
a szőlő névvel, m int Zala (vagyis Szala me
gye) neve, valamint Zilah is. "A tudósok — 
írja Fáy Elek — m ind e neveket a sémi szala 
vagy széla: sziklából származtatják". Azon

ban ez említett helyek m ind úgynevezett pro- 
montóriumokon feküsznek; az ilyen területek 
pedig kiválóan alkalmasak a szőlőtermelés
re, teszi hozzá.

Tény az, hogy Dél-Dunántúlon legalább 
kétezer éve folyamatos a szőlőtermelés, ami 
pedig Zilah nevét illeti, léteznie kellett vala
milyen hagyom ánynak az ősiségére vonat
kozólag, hiszen m ég Ady Endre is azt írja 
Züahról: "Zilah, melyet tessék Züajnak mon
dani, ősi városka, régibb, mint ő maga hiszi. 
Tuhutum vezér korában is régi lehetett már, 
szláv, sőt m ár magyar is, mert bizony a m a
gyarok nem  a magyarok bejövetelekor jöttek 
ebbe az országba".

(Érdekes, az örökösen adyzók sem emle
gették fel az ehhez hasonlatos szövegeket a 
millecentenárium alkalmából!)

M indezek a vitathatatlan nyelvi és m ű
velődéstörténeti tények egészen más szín
ben tü n te tik  fel a "lovasnom ád" horda 
műveltségi állapotait s csak megerősítik, ami 
a birtokjog, településtörténet s az írásbeliség

szavainak tősgyökerességével kapcsolatban 
elmpndható.

Érdemes volna m ás területekre is kiter
jedni. Például a lovasnom ád népek szavaira 
a szerszám használat köréből. Fúr-farag-fű- 
részel, fon-sző, vászon-gyapot, m ég csak 
hagyján, de ott a sajtó, amiből csak utóbb lett 
prés, és a satu is. Egészen külön izgalmas 
fejezetet képeznének például a fémek m a
gyar nevei.

Bizony, a vas, az ón, az ólom, az ezüst, az 
arany és m indenekelőtt a réz nem szláv sza
vak, legfennebb az arany vigasztalhatja a 
nyelevészt, hogy iráni. (Az ón a szum érban 
anna, az ólom talán vulem. A vasra vonatko
zólag a legtöbb szójegyzékben azt találja az 
ember, hogy az a szum érban bar. Jobb szótá
rakból azonban kiderül, hogy az a szóvégi 
r-r-nek írandó, szum írul tehát a vas — Bázs, 
ami legalábbis annyira hasonlít hozzá, m int 
a sok vogul etküs, etbos, stb. ami különben is 
— ólom jelentésű; mégsem sorolja fel az eti
mológiai szótár a szum ér adatot.

Miért is tenné? Ugyebár, a szum éroknem  
sorolhatók a lovasnom ád népek közé, ők 
csak nagykerekű szekereikkel keltek útra, ha 
szükségük volt rá, de ezt nehogy összefüg
gésbe merje hozni valaki a régi híres m agyar 
kerék- és kocsi-, valamint hintó-gyártással; 
ugye, az m ár nyelvi impériálizm us volna.

A "kezdetleges m űveltségű lovasnomád" 
népről alkotott elképzelések külön hum ora, 
hogy amint éppen a gyűjtögető életmód egyes 
szláv szavaival próblják bizonygatni, hogy a 
földmívelést a gyűjtögető finnugor eredetű 
nép szlávoktól tanulta, ugyanúgy a lovashor
da akárhány szavát a földmíves szlávból ere
deztetnék. (Pl. zab, zabla, huszár stb.)

Pedig volna egy nagy adu  a kezükben, ha 
komolyan vennék a lovas históriát. Itt van 
példáaul a szabad szó. Ezt a szlávból eredez
tetik, noha továbbképzetlen alakban csakis 
az óegyházi szlávban fordul elő. Hogy a 
szlávban miből ered? Talán a szombat eredeti 
héber nevéből, a szabbat-böl, tudniillik, hogy 
az szabad nap lenne; ám de ez vitatott.

Ugyanakkor Bálint Gábor azt írja, hogy a 
lovasnomád mongol nyelv kitűnő analógiát 
kínál a megfejtésre. Ennek alapján a "szabad" 
azt jelentené, hogy "vágott", azaz olyan ló, 
amelyiknek elvágták a béklyóját, a fékjét. 
Tehát, ha nem is fékevesztett, hanem  "féke 
oldott" az eredeti értelme és csakis lóra, illet
ve lábasjószágra voantkozhatott. A lovasno
m ádok tehát — lám-lám! — a lovaiktól 
tanultak m eg szabadok lenni. (A szlávoktól 
m eg a rabságot és a szolgása got tanulhatták, 
ezek szerint. Lásd Rob, sluzsity.) Hogy egy 
ilyen m agyarázatot elháríthassanak, eleve, 
nyelvészeink m ég a jellegzetes lovasnom ád 
fegyvert, a szoblyát is inkább "nemzetközi 
vándorszónak" tartják, m ivel "a szab kim on
dottan vág jelentése csak viszonylag késői 
időből adatolható" stb.

A szab szó hátulról kiolvasva tudósaink 
szerint ótörök eredetű. Hm; m ondták erre 
már sokan. Viszont a lovasnom ádok huj, huj 
csatakiáltása is csak szláv eredetű lehet, m ert 
a huj szlávban penist jelent, és tudjuk, hogy 
például a majmok is tám adáskor azt m uto
gatják; viszont, amikor a haragos ember e 
szóval idézi ellenfelére az átkot, egész bizto
san nem azt kívánja neki, hogy égi szemé
lyek tegyék anyává az illetőt!

Egyszóval: m erjünk elgondolkozni sza
vainkon; a legközelebbi évfordulók alkalm á
ból is hasznunkra leszen ez!
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LÁSZLÓ NOÉMI VERSEI Galathea

Thétisz
a hangok egymást nem vigyázzák 
s ez egyre inkább minket illet

illetve engem 
rád egyéb
megalkuvás ereszkedik 
a hangok egyelőre énrám

a lett kevés 
így nem cselekszem 
lélegzem kiterítve fekszem 
míg ez a furcsa tisztesség 
a testemen végigzizeg

óvatlan hangok ót beszélik 
néha azt: rád majd egyéb 
én kiterítve s meghatároz 
a legvadítóbb bizonyosság:

te majd a túlsó 
parton állsz 
ha eljön értem 
Ókeánosz

Prométheusz
hajnalra csupa láz és torpanó erő 
a száguldás halála álma születése 
élőkre hajló boltívek alatti csend

hajnalra csupa fény fehérlő félelem 
megismételhetetlen izzó kuszaság 
emléke annyi kínnak ami sose volt

hajnalra csupa sár feldúlt korom —  mocsár 
kifordult tisztaság a föld színe 
alatta feszülő inak 
m i történt —  nem tudom

a fény kibomló s védtelen 
terében lám az arcod 
nem őrzi már az értelem 
szabályait

a földek hajnalán a szél 
magának újraalkot 
kalandozó figyelme pontos éleit 
az ittvalónak nem csiszolja rád

olyan nyugodtan fekszel itt
a vállad
még érintetlen oly közel esik
a szád

valami volt amiről tudni kell 
szórakozott a föld 
valami van talán még

időmből nem telik 
hozzád kell érnem már 
fölém hajolt az árnyék

H ephaisztosz
mialatt csontkezét szorítva eltűnsz 
képzelt vidékek avatója vár 
csak azt vigyázom hogyan görbül ajkad 
karod hogyan feszül m it ér a talpad 
ha visszatérted gondolata már

nem ismeretlen 
pillantásom akkor 
a föléd hajló árnyéktestre téved 
s eszembe ötlik míg te vonakodva 
fogod kezét és egyre visszanézel 
anyám kegyetlen karja közt a testem 
s a szürke föld amelyben elrejteztem 
hogy indulattal birkózzam a rézzel

Bors István szobra

BOGDÁN LÁSZLÓ
SZEN TG Y Ö R G Y I D E M O K R ITU S

A  tü k ö r  c se r e p e i
"Láttatnak a dolgok nagy részint kicsi

nyeknek, de nagyobbakról való elmélkedé
sekre adhatnak okot."

(Hermányi Dienes József)

A demokritus lejegyzőjének ars poeticája
— Sűrűn csak, minél sűrűbben — m on

dotta m indig nagyanyám  úgy ősz felé, ami
kor a hátsó udvaron, a szilvaízes üst alatt a 
lobogó ágakat m egpiszkálta, s azután másik 
k ezéb en  ta r to t t  fak an a láv a l a ro tyogó  
m asszát meg-megkavargatva, kiemelt belőle 
egy-egy kanálnyit, megszagolta, megfújta, 
óvatosan megízlelte, csak nyelve hegyével s 
avval is alig-alig érintve, s lassan, óvatosan 
engedte vissza kanalát, hogy ellenőrizhesse 
a lekvár sűrűségét.

— M ert ez a titka, a sűrűség — mondotta 
még, s a túlságosan is falánk darazsakat ka
nalával szigorúan elhessegtetni próbálta, 
természetesen nem sok sikerrel.

Sok m indennel ÍGY vagyunk.
M indenesetre alkalm azzuk máig vissz

hangzó tanácsát történetm ondásokra is, hát

ha végre egy olyan jó kis provinciális tanács 
megy át a gyakorlatba, az erdélyi híres-ne- 
ves-nevezetes pragm atizm us szellemében 
— az elmélet próbája m indétig a gyakorlat, 
ahogy azt több más nagy szellem mellett 
maga Vlagyimir Iljics is m ondotta volt! —> 
amely ebben a tündöklőén kozmopolita m ű
fajban is beválhat. Sűrűn tehát, csak minél 
sűrűbben, még akkor is, ha a félreértések 
falánk, erőszakos — hm? — darazsait képte
lenség elhessegetni... Hát jöjjenek!...

Párbeszéd a piacon. Kilencvenes évek
— Van-e amit aprítani a tejbe, drága And

rás bácsi?
— Aprítani csak-csak lenne még amit, 

édes fijam, csak té nincs.
(Sok mindennel ÍGY vagyunk...)

Részlet egy hajdani feljegyzésből
"... az másfél esztendeig rajtunk continu- 

álódott szárazság m iatt olyan extremitások- 
ra jutottanak szegény székünk lakosai, hogy 
félő, a reánk nevető, béköszöntő tizennyol
cadik századot nem érik meg, vagy nem kö
zöttünk érik meg, miután ez a vüágra, az kitől 
merre lehetett — elszéllyedett. Itthon meg
m aradt része penig úgy eléhezett, hogy mig 
benne tartott makkal, galagonyával éltének. 
Az elfogyván most mogyorós rügyet esznek,

mely m iatt úgy elfogyatkoztanak erejekben, 
hogy nem járni, hanem kullogni láttatnak..."

(Sok mindennel ÍGY vagyunk!...)
Párbeszéd a postán. Kilencvenes évek
— Romlik az élet minősége, m ár a bélye

gek se ragadnak, kurva drágák s nem  is ra
gadnak! Nézze csak!

A terembéli nagy alakú postaláda körül 
toporgó és ideges ’levelezőkre" m utat, akik 
alig várják, hogy végre kinyissák a nagy do
bozt, hogy hozzájuthassanak nem rég bedo
bott kovertáikhoz, melyekről lehullottak a 
frissen felnyalt bélyegek.

— Itten ma m indenki nyal, s mégse ju
tunk semmire. Nincsen semmi látszatja.

Részlet egy rendeletből (XVIII. százade
lő...)

...noha nem bizonyosodott bé a pestisjár
vány fantomjának híre s adataink vannak 
arról (s ezzel egyidejűleg okunk vagyon hin
ni), hogy m indez afféle rosszindulatú szóbe
sz é d , e lle n sé g e in k  m e s te rk e d é se ; a 
kormányszék m indazonáltal Isten irgalmára 
bízza a szék hűséges népét s ezzel szemben 
elrendeli, hogy ott, ahol van, süvegét vegye 
le és könyörögjön ki-ki a m aga Istenének, 
hogy fordítsa el tőlünk bűntető ostorát, m ert 
mi aztot m eg nem  érdemeljük. Továbbiak
ban mindenki hetente egyszer böjtöljön..."
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KARÁCSONYI ZSOLT VERSEI
Sivatag vonatból
az égen az a sivatag 
alul vagyok mégis fölötte 
középen sovány alak 
homokot szór körbe körbe 
az égen az a sivatag 
vagy elmémben vagy az a tag 
varázsolta fel az égre 
ezért fürdik most a sárga 
homokban minden égi árva 
angyal-démon aki méltón 
istenhez kezd lassú táncba 
és felhő nincsen csak a sárga 
égen a kékló sivatag 
az eső szememből szalad 
tovább a szerelvény alatt 
a sínek fúlnak már a sárba 
—  mocsokban lelünk Kánaánra — 
vagonok halkan stklanak 
s az égen az a sivatag

a

Átváltozás
Kezdetben vala a gömb.
Madár vala a gömbben, 
s kinyíló hajszálvirág, 
ó is bezárva: törten

Egy ember is állt vala ott, 
feje akár a földgömb; 
dárdás virágú hajnalt 
hozott neki a küldönc,

A tengerész
A z egykor oly erős halászok 
akik még a Nagy Halat 
is kifogták akár a lábak 
földre csapódnak néma a part

és szemeikben bánat-szálka 
nem vidámak az asszonyok 
szavuk akár a halaké 
és nyelvük alatt szóhorog

csak az a matróz nem figyel 
a napok tova hogy szaladnak 
erélyes gránit kézivel 
fity iszt m utat a házfalaknak.

Vízállás jelentés helyett
Bokám ázik a folyóparton.
Arcom mélyül. Egyre le 
indul a forgás. Ahogy tartom, 
rezdül néha a venyige.

Határ-szürke az alkonyat.
Záruló félkör. Gömb sose.
Talán új titkot tartogat 
a sötét fény genézise.

De semmi új. A  csillagok 
tapasztalt, görbülő szegek; 
összetartják az éjszakát 
és vörös-sárgán fénylenek.

s a gömb, az kör lett lassan, 
majd egyenes vonal —  
pillantás érintkezett 
hajszálaival.

Szeges ágyon várom a hajnalt, 
rozsdájukon szárad a láb. 
Folyóban venyige rezdül, 
feltartja még az éjszakát.

Rét-sötét
Lásd a madár vigan 
él bár mrja ha
lál is.

Reng a sötét ala
gútba a vén vici
nális.

Elarmat cseppje ra
gyog fűszál tete
jében.

M ár csak két a me
ző zöldjén: te —  de 
én nem.

Tájkép
Szemhatárba 
áll az árva, 
gyönge nyárfa.
Nem remeg.

Árnyékába, 
pásztor lányka, 
most hevert le. 
Szendereg.

Vihar. Nyárfa meghajol. 
Pásztor lányka alszik.- 
Ajkain vér araszol. 
Felhők közt mosakszik.

A z angyal
Égieknek megjön szárnyuk 
szálának már tolláik 
tollpihéket szór az angyal 
érzem mozdulatait.

Csak a teste tud beszélni 
meggömyed akár egy ág 
m int folyóközépre nyúló 
gyönge hajló fúzfaság.

Egyik szárnya nyári alkony 
jobb keze egy hangulat
hiányba fúló bálszezon 
a balkéz: gyorsuló vonat.

A  háta mögött városok 
házak arca tolifehér 
ablakra hajló fű z  faág 
igéje táruló tenyér.

Margarin
Kepler hazugságain 
nőtt fel annyi nemzedék; 
mégis lapos e bolygó, 
csúszik rajta egy margarin.

Szemeidben ha két tekintet 
párhuzamosa összeér, 
nem tükröződöm soha vissza —  
mindkét szemedben margarin.
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GYÖRGY ATTILA

Tarot sztorik
1. És ott ül 
ax Öreg a Fa alatt
Az Öreg a Fa alatt ült — és elég 

ennyit tudni róla. Méghozzá egy 
olyan fa alatt, amely alatt sem ké
nyelmes, sem célszerű nem volt ül
ni. Ilyen fa, mint ez, talán nincs is: 
zöld és barna, kék meg lila ágak, 
gallyak, levelek nőttek vastag tör
zséből, oly módon, ahogyan soha 
nem nőhetnek ágak egy fából: min
den egyes gally fölfele, reszketeg 
vonalakkal tört az égre, akár egy 
fordított gyökérzet, amely a felle
gekből próbál éltető nedvet szívni. 
Árnyékot nem vetett, s hosszú, gör
csösen kapaszkodó, szétágazó gyö
kereivel, m intha csak koronája 
hiányosságait pótolná, beszőtte a 
talajt.

Az Öreggel azonban mégiscsak 
együvé tartozott a Fa: valahogy 
összeillettek, talán azért, mert ilyen 
öreg, mint ez, valószínűleg nincs is. 
Arca belezöldült az öregségébe és a 
mozdulatlanságba, ruháját barnára 
meg lilára festette a szél, az eső, és 
lassan benőtte a terjeszkedő moha. 
Szakálla, mint elhalt fagyöngy, ké
kesszürkén csüngött arcáról, néma 
törekvéssel nőve a föld fele, mintha 
csak még inkább oda kívánná kötni 
hordozóját.

Nem tudni, móta ült ott az 
Öreg; s meglehet, nincs is az az idő, 
amellyel mérni lehetett volna ezt. 
Súlya alatt behorpadt a föld, bakan
csát és köpenye széleit benőtte, át
szőtte a fű és az aljnövényzet. 
Mozdulatlan, csukott szemmel ült, 
akár a halottak: testtartása azonban 
olyan volt, amilyen sosem lehet egy 
halotté, mozdulatlansága pedig tö
kéletes, tökéletesebb, mint bármi, 
ami csak halálra, bomlásra és átala
kulásra ítéltetett.

Egy napon emberek jártak arra
felé. Hárman jöttek, erősek voltak, 
nagyok és magabiztosak, akár a ra
gadozó állatok. Megpillantották az 
Öreget, és elcsodálkoztak rajta,

mert ezen a vidéken rit
kán, vagy talán soha nem 
járt ember. Szólították, és 
kérdezősködtek tőle; az 
Öreg azonban nem moz

dult és nem válaszolt, a férfiak pe
dig egy idő után maguk is szótlan- 
ná váltak, és hamarosan odébb- 
álltak. Távozásuk előtt azonban saj
tot, kenyeret és bort hagytak a fa 
mellett. Soha többé nem tértek 
vissza: kenyerüket péppé áztatta az 
eső, a sajton zöld penész ütött ta
nyát, a bor pedig ecetes fölét enged
ve erjedt a napon.

Egy másik alkalommal aztán 
szerelmespár keveredett arra: vidá
man, kíváncsian és életerősen kó
száltak, akár tavasszal az üzekedő 
állatok. Nem messze a Fától tele
pedtek le, s hamarosan ők is észre
vették az Öreget, és kibontakoztak 
egymás öleléséből. Szóltak hozzá, 
és kérdeztek tőle: az Öreg azonban 
nem válaszolt, és nem mozdult. 
Egy idő után a lány nevetni kezdett 
a bolond öregen, a fiú átfogta ked
vese vállát, s együtt nevetve hagy
ták ott a furcsa vénembert, néhány 
alig kivehető nyomot követve. Ne
vetésük azonban csakhamar ajkuk
ra fagyott: alig félmérföldnyire 
onnan halott embereket találtak 
egy kiszáradt vízmosásban. Három 
erdőjáró ember holtteste feküdt ott, 
szájukból bűzakalász nőtt, szem
gödrükben megalvadt tej fehérlett, 
szájukba pedig a szőlőlé édes íze 
csalogatott darazsakat és legyeket.

H arm adik  alkalom m al egy 
asszony érkezett a Fához; magá
nyos, ijedt asszony, amilyen csak a 
rengetegben eltévedt asszony lehet. 
Megpillantotta az Öreget, és kez
detben megörült neki: szólította és 
kérdezett tőle, az Öreg azonban 
nem válaszolt, és nem mozdult. 
Tisztes távolságban kis ideig még 
elüldögélt az asszony, és várako
zott — végül azonban elköszönt, és 
szorongva távozott a csapáson, ami 
a fától elvezetett. Nem messze on
nan újabb emberekre bukkant: ezek 
azonban szintén mozdulatlanok 
voltak, a halál mozdulatlanságába 
dermedve. Fiatal emberpár, fiú és

lány hevert az ösvény mellett, 
összefonódva egy végső ölelésben. 
Ágyékukból harangvirágok és vér
vörös vadrózsák nőttek ki, amely
ről méhek gyűjtötték az életadó 
mézet.

Az asszony holttestét soha sen-, 
ki nem találta meg. Többé senki 
nem járt arra, s a halvány ösvényt, 
mely a Fától elvezetett, lassan be
nőtte a fű.

2. A könyv, 
a mérleg és a lány
Valahol, egészen biztosan, léte

zik egy könyv. Nagyon keveset 
tudni róla, és nem ismeretes, mikor 
és milyen nyelven írták, mint 
ahogy az sem, honnan és kitől szár
mazik. Vastag, barna, bőrbevonatú 
könyvnek kell lennie, gerincén 
egyetlen sárga, talán arany ka
poccsal. Nem valószínű, hogy vala
ha is, valakinek közülünk sikerül 
kezébe vennie és elolvasnia a köny
vet; továbbá az sem biztos, ha ez 
megtörténne, bármit is változtatna 
a dolgok állásán, bölcsebbé, szeren
csésebbé vagy mássá tenné olvasó
ját. A könyv titokzatossága ugyanis 
éppen abban rejlik, hogy nem olva
sásra szánták. Ezt a könyvet nem 
megismerni, csupán birtokolni kel
lene.

Ugyanakkor, valahol él egy 
lány. Vagy nő, vagy asszony — de 
ennek nincs fontossága. Szép, kissé 
álom szerű, holdvilágarcú lány, 
mandulavágású szemekkel. Hosz- 
szú, bokáig érő lila ruhát visel, a 
ruhára pedig furcsa, torz-csillag- 
szerű ábra van hímezve, körülötte 
rejtélyes feliratokkal, valami olyas
mi, mint egy pecsét. A feliratok ál
lítólag az említett könyv fejezet
címei.

A lányba, ha alkalmunk lenne 
rá, minden bizonnyal nagyon sze
relmesek lennénk. Erre azonban 
aligha nyílik  alkalom , a lány 
ugyanis megközelíthetetlen. Lehe
tetlen birtokolni, csupán megisme
résének halvány lehetősége adatik 
meg. Ebből a valószínűtlen megis
merésből pedig utólag még sok jó, 
de igen sok rossz is származhatna;

ahogyan a könyv birtoklása sem 
lenne minden kockázat nélkül való.

Mindezeken kívül pedig létezik 
valahol egy mérleg. Egyszerű kézi
mérleg, amilyet a legrégibb időktől 
használnak a vásárokon, s ami csu
pán a dolgok súlyának arányát, de 
főképpen azonosságát képes csak 
megállapítani. Azt azonban végte
len pontossággal. Ez a mérleg az 
egyensúly állapotára törekszik, és 
csupán két dolog van, amelyek ser
penyőibe téve, tökéletes egyen
súlyban vannak egymással. Ez a 
kettő pedig az emberi agy és az 
emberi szív. Mégpedig ugyanazon 
embernek agya és szíve. Súlyuk 
hajszálpontosan, a milligramm tö
redékéig megegyezik. Ebből azon
ban különösebb következtetést 
levonni nem érdemes, ahogyan e 
tényben kételkedni sem. Egyszerű
en csak az van, hogy csupán e két 
emberi szerv képes biztosítani a 
mérleg tökéletes egyensúlyát, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az 
agy és a szív egyensúlyban vannak, 
és azt sem, hogy esetleg más mérle
get nem egyensúlyoznának ki.

Az egészben a legkülönösebb 
az, hogy a könyv, a lány és a mérleg 
együvé tartoznak. A lány birtokolja 
őket, és kezében tartja mindkettőt. 
Ez ugyan részben megmagyarázná 
az irántuk való érdeklődésünket, 
mivel könnyen elképzelhető, hogy 
míg a könyv főként az értelemre, az 
agyra hat különös vonzerővel, a 
lány pedig az érzelmeket, vagyis a 
szívet bolygatná meg, a hozzájuk 
fűződő kapcsolat bármely embert 
k iegyensúlyozottá tehetne. Ez 
azonban, persze, csupán öncélú fel- 
tételezés, mivel, mint mondottuk, 
sem a könyvet birtokolni, sem a 
lányt megismerni nem nyílik belát
ható időn belül lehetőség szá
munkra.

Úgyhogy végső soron sosem le
het m egtudni, mi foglaltatik a 
könyvben, és kicsoda a titokzatos 
lány, valamint az sem, hogy mire 
szolgál a mérleg tökéletes egyensú
lya. A rejtély kulcsa állítólag a lány 
hosszú, bokáig érő lila ruháján

folytatás a 10. oldalon

CSOBÁN ENDRE ATTILA 
Öntudatos fogaskerék 
avagy
Haza a magasban?
Lászlóffy Csaba legújabb kötete" a száza

dunkban kibontakozott szociológiai szemlélet- 
m ód jegyében született, a reális adatokra 
támaszkodó, tényfeltáró szociográfia fiktív vál
tozataként élő "oknyomozó próza " kategóriájába 
sorolható. Fentemlített szemléletmódnak meg
felelően az ilyen írásműben az Én mindig nagy
m értékben az adott "történelmi helyzet" Id- 
szolgáltatottja. A történelmi helyzet a "társadal
mi törvényszerűségek" vak mechanizmusának 
eredménye; hatásával szemben tehetetlenül áll 
nemcsak a kisember, olykor még a nagypolitika 
irányításában részt vevő államférfi is. Úgy gon
dolom, valami ehhez hasonló koncepció (ti. 
hogy a történelmi szituáció ilyen, minden útjá
ba merészkedőt lehengerlő, személytelen erő
ként jelenik meg) magyarázza a két kisregény

jelen kötetbeli sorrendjét is, hiszen egy történeti 
kronológiát követő, konkrét személyek szere
pét hangsúlyozó ok-okozati szemléletmód el
lenkező sorrendet sugallna (a nagypolitika 
szintjén hozott döntések determinálják a kisem
berek mindennapjait).

Mondanunk sem kell, hogy ennek a szemlé
letnek megfelelően az "oknyomozás" nem 
annyaira konkrét, személyes cselekedetek leírá
sára irányul, sokkal inkább különféle "társadal
mi körülmények" feltárására (a szereplők társa
dalmi ranglétrán elfoglalt helye, etnikai hova
tartozása, nemzeti, vallási identitástudata, 
kollektív szokásrendje, erkölcsi normái, moz
gáskultúrája stb.).

Ugyanezen szemlélettel összhangban kije
lenthetjük, hogy az első kisregényben nemcsak 
a főhős van kisebbségi helyzetben, hanem — a 
történelmi szituáció foglyaikként élő — környe
zete is; végtére pedig a második kisregénynek 
is kulcsszavává válhat a "kisebbségi lét".

Nem teljesen "veszélytelen" ez a szemlélet- 
mód, lévén, hogy a fentemlített társadalmi kö
rülmények egytől-egyik kollektív jellegűek; a 
kisebbségi lét ugyanakkor elszigetelődést, endo

gámiát jelent: a kisebbség (önvédelmi reflexből, 
politikai stratégiából satöbbiből) elhatárolja 
magát a többségtől, és a kulturális endogámia 
máris maga után vonja a másik fél nem ismere
tét, az "idegennel" szembeni bizalmatlanságot. 
Innen pedig már csak egy lépés van a "másik"- 
ról k ialakíto tt ellenségképig: szükséges-e 
hosszan fejtegetnünk, hogy a szociológiai szem
léletmód kollektív kategóriái nyílegyenesen ve
zetnek az ellenség "kollektív bűnösségének" 
kikiáltásához?! Vegyítve a szociologizmust egy 
kis Németh László-i szemlélettel, miszerint a 
kisebbségi létnek csak akkor van értelme, ha 
elitizmussal párosul, a képlet csak tovább bonyo
lódik. Vö. 62. o.: "[J.A.M.1 ősei között kiváló fegy
verforgatók voltak, akik néha egyetlen illetlen vagy 
kétértelmű szó miatt képesek voltak kardot ránta
ni... ", ill. 64-65. o.: "Úriember, abban az értelemben 
is, hogy felettesei mulasztásaival szemben is gerince
sen kiáll, szuverén módon alkotja meg véleményét. 
Morális tartás, személyi integritás jellemzi, mely 
azonban nem minden helyzetben fér össze a taktikai 
érzékkel." A szovjet referens ugyanakkor "félmú- 
velt fiatalember" (61. o.:); "Körülötte gyűrötten,

» » >  folytatás a 10. oldalon
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ékeskedő, torz-csillag alakú hím
zés, és ebben rejlik talán sok más 
megoldás is. Ezt az ábrát azonban, 
mely pecsétként őrzi a titkot, a lány 
megismerése nélkül soha nem ve
hetjük szemügyre, a könyv birtok
lása nélkül pedig aligha értenénk 
meg jelentését.

Végül is bele kell nyugodnunk: 
csupa megmagyarázhatatlan dol
gok ezek, amelyek azonban aligha 
változtatnak a világ sorsán. És ép
pen ezért kár lenne jelentőségüket 
tovább mérlegelni.

3. Az oroszlán 
és a kedves
Oroszlánon szeretnék lovagol

ni — mondta egy reggel, ébredés 
után a kedves, s a gondolatban rejlő 
erotikummal azonnal némi pajzán
kodásra adott alkalmat. Ezután 
azonban, álmodozva, újra megis
mételte furcsa kívánságát, s erre 
már valóban felfigyeltem. Kevés 
dolog volt ugyanis, amiről a kedves 
figyelmét nem vonta el a szeretke
zés — s ha a gondolat ezutánra is 
megmaradt, azt jelentette, mélyeb
ben gyökerezik valahol. Valószínű
nek ta rto ttam , o roszlánokkal 
álmodott, és ezt meg is említettem 
neki. Az emberek gyakran álmod
nak oroszlánokkal, mondottam, és 
azt is elmagyaráztam, az oroszlán 
általában az értelmes akarat által 
irányíto tt ösztönöket jelképezi, 
esetleg az erőt, hatalmat, ami sze
xuális vágyat kelt. Azt válaszolta, 
egyrészt valóban oroszlánnal ál
modott, másrészt maga is olvasott 
már ehhez hasonló bölcs zöldsége
ket; az oroszlánlovaglás vágya 
azonban nem most született meg 
benne, és már nagyon régóta sze
retne egy oroszlán hátára ülni. Nem 
vitatkoztam vele, mert ismertem a 
kedvest, és tudtam, ellenállás nél
kül hamarabb elfelejti képtelen öt
letét; így hát csak annyit mondtam 
neki, minden bizonnyal elragadó és 
nagyon csábos jelenségként festene 
egy hosszú sörényű hímoroszlán 
hátán.

Az oroszlánlovaglás azonban

ezúttal nem bizonyult múló sze
szélynek. Kedvesem néhány alka
lommal még megemlítette furcsa 
kívánságát, a visszatérő ötlet pedig 
lassan, de biztosan szinte rögesz
mévé változott. Egyre több könyvet 
olvasott az oroszlánokról, temér
dek természetfilmeket nézett meg 
róluk, és hamarosan zavarbaejtő 
aprólékossággal tudott beszámolni 
az oroszlánok táplálkozásáról, szo
kásairól vagy nemi életéről. Tőle 
tudtam meg, hogy az oroszlán hím 
egyike a leglustább, de legpoten- 
sebb állatoknak, és azt is, hogy a 
négylábúak között egyedülálló 
módon az oroszlán nőstény lefek
szik párzás közben.

Hamarosan egyre több plüss- 
oroszlán, oroszlánposzter és ehhez 
hasonlók tűnnek fel lakásunkban, 
sőt egy napon régi házipapucsaink 
helyett is új, oroszlánfejben végző
dő, kényelmes, de kissé nevetséges 
lábbeliket találtam. Végül valahon
nan egy igazi oroszlánsörényből 
font nyakravalóra tett szert, amin 
valódi, hatalmas oroszlánkarom 
ékeskedett, s ettől még fürdés köz
ben sem volt hajlandó megválni.

* Rögeszméje idővel zavaró kezdett 
lenni; egy alkalommal megjegyez
te, legnagyobb erényemnek tartja, 
hogy az oroszlán jegyében szület
tem. Végül, mikor már Leopold, 
Leonándó, Lev és Löwy nevű új is
merősökről számolt be szemmel 
látható elragadtatással, úgy érez
tem, bármilyen nevetségesen hang
zik is, kezdek féltékeny lenni az 
oroszlánokra.

Születésnapjára azonban, úgy 
gondoltam, élő oroszlánnal fogom 
meglepni; legalábbis annak látvá
nyával, és elviszem az állatkertbe. 
Városunkban nem volt állatkert, 
így elutaztunk a legközelebbi, ilyen 
intézménnyel büszkélkedő város
ba, s a kedves csak akkor jött rá az 
utazás céljára, mikor az állatkert 
bejárata elé megérkeztünk.

Számomra az ottani oroszlán 
nem volt különösebb élmény. Szép,

ám kissé büdös hímpéldány volt, és 
cseppet sem fenségesen heveré- 
szett a napon; sörényétől és mérete
itől eltekintve alig különbözött 
gyerekkori macskáimtól. A kedves 
azonban szinte extázisba esett tőle, 
és mintegy hipnotizálva meredt rá, 
le sem vette a szemét róla. Én hama
rosan eluntam e néma elragadtatást 
és a ketrec kifutója melletti ácsor- 
gást, így némi frissítőért indultam, 
őt pedig  o tthagy tam , im ádott 
oroszlánját nézegetve.

Pár perc múlva azonban ijedt 
kiáltozás hallatszott, és izgatott em
berek szaladtak az oroszlánketrec 
felé, rosszat sejtve magam is utá
nuk rohantam. Balsejtelmem nem 
volt alaptalan: kedvesem valahogy 
átjutott a biztonsági zónán, s a rá
csokon át elragadtatva simogatta 
az oroszlán fejét. Elhűlten és föld- 
begyökerezett lábakkal álltam, 
akár a tömeg — az oroszlán azon
ban szemlátomást szelíd volt és tü
relmes. Mire a gondozók odaértek, 
végsőkig feszítve a húrt, kedvesem 
még egy puszit is nyomott az 
oroszlán nedves orrára. Sértetlenül 
úszta meg az őrült kalandot, s bár a 
gondozók cseppet sem finoman eb- 
rudaltak ki az állatkertből, mi több, 
magam is nagyon lehordtám, ő 
csak üdvözülten mosolygott. Sem
mi kétségem nem volt afelől, ha 
módja nyílott volna rá, megpróbál
ta volna meglovagolni a fenevadat.

Mire hazaérkeztünk, az esti hí
rekben már beszámolt a televízió, 
hogy az illető állatkertben nem sok
kal előbb az addig közismerten sze
líd oroszlán megölte gondozóját. 
Egy óvatlan pillanatot kihasználva, 
a szó szoros értelmében letépte fe
jét. A képkockákon az oroszlánt is 
mutatta: fel-alá rohangált a kifutó
ban, s bár az én lábaim elgyengül
tek, ha a kedves őrült vakmerő
ségére gondoltam, ő csupán mo
solygott, ahogyan az állatkertben 
is, és ez a mosoly egyáltalán nem 
volt megnyugtató.

Ettől kezdve szigorúan megtil-
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slamposan, dermedten, sápadozoa, tétován — min
dig mások." (uo.)

Az első kisregény hasonló vonatkozású ré
szeit hadd ne idézzük most szó szerint (54—56. 
oldalak). Minden primitív, minden visszataszí
tó, minden idegen a főhős számára ebben a 
szituációban: a naturalista színezetű képsarok
ban egy arctalan, közönyös, lélektelen, kapzsi 
stb. stb. tömeg jelenik meg előttünk. Nem eny
hít ezen a sok negatívumon a szereplők városi
as öltözéke sem. íme a végső szentencia: "E 
legkeményebb darócposztóból és szőttes holmiból ki
vetkőzött népség megjelenésében, viselkedésében 
mégis volt valami durva és kezdetleges, ami a néhai 
viseletén is túltett." (55. o.) A "kivetkőzés" az 
egykori hagyományok humánus, integratív ér
tékének megsemmisülését is jelentette: vallás és 
hiedelemvilág nem szolgál már valamiféle min
dent feloldó, megnyugtató világmagyarázattal, 
nem kölcsönöz bölcsességet, emberi méltósá
got a falusiaknak; csak a blazírtság, kissze- 
rűség, önzés, elvakultság takarójaként jut 
szerephez. A főhős ugyanebben a kisregényben 
— magas műveltség, művészi tehetség stb. mel

lett — még messianisztikus attribútumokkal is 
felruházódik: (6. o.) "a vértől ragacsos volt a hajad 
és a szakállad. (ti. mert üldözték, megkínozták, 
összeverték.— Cs. E. A.]" Püff neki.

Félreértés ne essék: nem az ellenségkép ki
alakulását, a gyűlölet érzésének megszületését, 
majd elviselhetetlenné való fokozódását megje
lenítő képsorok ellen van kifogásunk; elisme
réssel adózunk a lelki, pszichikai folyamatok 
finoman árnyalt, szuggesztív, drámai feszült
séggel telített ábrázolása előtt. A probléma ott 
kezdődik, hogy szerzőnk nem képes kitömi a 
szociológiai szemlélet bűvös köréből, és ott 
végződik, hogy ez a szemlélet már csak ezért 
sem illik a szó szoros értelmében vett szépiro
dalomhoz, mert a szuverén hatókörű emberi 
személyiséget tünteti el — azt a személyiséget, 
amely az egyes ember lényege, és amely lényeg 
kifejezésre juttatása (ti. az irodalom specifikus 
eszközeivel, az irodalmiság korlátain belül) — 
legalábbis némelyek szerint— az irodalom dif
ferencia specificája volna. A probléma kezdete és 
vége közötti űr kitöltését a szerzőtől várjuk; 
máskülönben a zseniálisan megoldott részletek 
ellenére sem tudjuk másként értékelni a két

tottam kedvesemnek az oroszlá
nokkal való bármilyen foglalko
zást, még az elméletieket is. Az 
oroszlános könyveket eltüntettem 
a lakásból, a posztereket eltávolí
tottam, és a plüssállatkákat is, csu
pán a nevetséges házipapucsok 
emlékeztettek néha az orcszlánmá- 
niára. A kedves sem beszélt többet 
róluk, s úgy tűnt, visszatér minden 
a maga normális, oroszlánmentes 
kerékvágásába.

Néhány hónap elteltével aztán, 
egy alkalommal vándorcirkusz ér
kezett városunkba. Amint a plaká
tok hírül adták, hogy az attrakciók 
között egy hímoroszlán is szerepel, 
ekkor azonban már eszembe sem ju
tott a kedvesért aggódni, s a cirkusz
ba sem szándékoztam elvinni őt.

Egy délelőtt azonban pánik tört 
ki a városban. A hímoroszlán rejté
lyes módon elszabadult, és meg
szökött ketrecéből. Hamarosan az 
egész város tudomást szerzett er
ről, a rendőrség és a katonaság 
megszállta az utcákat és a tereket, 
én pedig rosszat sejtve, a vissza
vonhatatlan katasztrófa előéle té
vel rohantam haza. Úgy éreztem, 
mindez nem lehet véletlen, s csak 
remélni tudtam, hogy kedvesem
nek mindehhez nincs köze.

Balsejtelmemben nem csalód
tam. Hazaérve beléptem a nappali
ba, az elém táruló látványtól pedig 
kis híján elájultam. A nappali köze
pén ott állt az oroszlán, hátán pe
dig, anyaszült meztelenül, ott ült a 
kedves. Nekidőltem az ajtófélfá
nak, m egkapaszkodtam  benne, 
nem volt erőm megmozdulni. Az 
oroszlán felém indult a kedvessel a 
hátán, majd elhaladt mellettem, 
mintha ott sem lennék. Szaga or
romba csapott, teste combomhoz 
súrlódott, és tehetetlenül éreztem, 
ahogy a kedves jobb keze is végig
sim ít arcomon, míg baljával az 
oroszlán dús sörényébe kapaszko
dik.

Kimentek a nyitva hagyott bejá
rati ajtón, és soha többé nem láttam 
őket. Sem én, sem más; eltűntek, 
örökre, a hímoroszlán és a kedves.

Azóta szeretnék legalább egy
szer oroszlánokkal álmodni.

kisregényt, mint két típushelyzet típusszinten 
való megjelenítését; nemcsak a mellékszerep
lők, a főszereplők is típusfigurákká fokozódnak 
le ennek a szemléletmódnak az árnyékában. 
Nem baj, mondhatják mások, Mikszáth is típus
figurákkal dolgozott; majd kibúvik az egyéni
ség a megoldásban. Itt azonban a "megol
dásban" sem változik a helyzet, hiszen egy szo
ciológiailag determinált társadalmi fogaskerék 
a finisben is fogaskerék marad. így aztán be kell 
érnünk néhány zsurnaliszta — fordulattal: "Az 
is ér valamit (...) ha minél több nyelven olvasol. Egy 
idő után őrizkedni fogsz attól, hogy mindenhatónak 
kiálts ki egyetlen kultúrát." (59.o.) Legvégül — ad 
absurdum — az öntudatos fogaskerék definiál
ja saját helyzetét (szabad indirekt stílusról van 
szó, tehát a zárlat így is értelmezhető): "A tcfobi 
mellé még egy nem kívánt, kényszerű kötés. Mind- 
egy, hogy ragaszkodik-e hozzájuk, vagy menekül 
előlük. Fogva tartják menthetetlenül."

Úgy kell neki.

Lászlóffy Csaba: De ki a nyertes? Két kisregény. 
Minerva Művelődési Egyesület — Szabadság Ki
adóvállalat. Kolozsvár, 1995.132 p. fűzve

10



NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i k iskalauz felvételizőknek  —8
Térjünk most vissza arra, hogy miről is 

szoktunk mi beszélni. Azt mondtuk, az egész 
világról. Ebben azonban mi is benne vagyunk, 
én is meg te is. És gyakran éppen azért beszé
lek, mert magamról akarok valamit mondani 
neked. Mi is történik ilyenkor?

Hogy világosabb legyen, elevenítsük fel, 
amit a beszédfolyamatról tudunk. Azt mond
tuk, ennek szerkezete a következő: (1) beszélő 
-  (2) közlés -  (3) a beszéd tárgya -  (4) közle
mény -  (5) hallgató.

Mikor magamról beszélek, olyankor min
dig kettős minőségemben vagyok része a köz
lésnek: egyrészt beszélőként (1), másrészt meg 
a beszéd tárgyaként (3). Vagyis az (1) és (3) 
egybeesik. Máskor nem magamról beszélek, ha
nem rólad, aki hallgatod. Ilyenkor az (5) és (3) 
esik egybe. Mivel nagyon gyakori, hogy ma
gunkról vagy a hallgatóról beszélünk, a beszéd 
ilyen sajátos tárgyaira külön szavak vannak: az 
én, illetve a te. Ezáltal leegyszerűsödik a beszéd, 
és sok félreértésnek lehet elejét venni.

Hiszen képzeld csak el, mi volna ezek nél
kül. Lehetne vajon ilyen nyelven beszélni? Per
sze hogy lehetne. Jusson eszedbe, hogyan 
beszélnek az indiánkönyvekben az indiánok! 
Ha például Kajla Fül hűséget fogad Tüskés Sza
káll nevű fehér barátjának, ezt nem úgy mondja 
meg neki, hogy: Én a te barátod leszek, hanem 
úgy, hogy: Kajla Fül barátja lesz Tüskés Szakállnak. 
Vagyis nem jelzi a mondatban, hogy akiről be
szél, az ugyanaz, mint aki beszél, illetve aki 
hallgatja. (Persze az indián nyelvekben is van én 
meg te; az indiánkönyvek szerzői talán azért 
hitték, hogy nincsen, mert az indiánok egy ilyen 
egyszerűsített angolt beszélhettek.)

Figyeld meg továbbá, hogyan beszél magá
ról a kisgyerek, illetve hogyan beszélnek őhoz
zá. Nem azt mondja, hogy: A maci az enyém, 
hanem: Maci Öcsié. A z  anyukája is így szokta 
nyugtatni: Kap Öcsi mindjárt finom tejecskét! A 
gyermek számára ugyanis még túl bonyolult 
feladat arra is figyelni, hogy a beszéd tárgya 
azonos-e a beszélővel, illetve a hallgatóval. 
Nem is lehet azt könnyű megtanulni, mi is az, 
hogy én meg te, mikor ezek mindig más-más 
személyre vonatkoznak, aszerint, hogy ki be
szél, illetve kihez szól a beszélő.

A kisgyermekkel azért is beszélnek így, mert 
az én és te nélkül a nyelvtan is egyszerűbb. Ahol 
nincs én meg te, ott nyilván igeragozás és birto
kos személyragozás sincs. A nyelv kialakítása
kor az ember mégis a bonyolultabb szerkezetű 
megoldást választotta, éspedig éppen a rövid, 
egyszerű és mégis egyértelmű közlés kedvéért. 
Mert képzeld csak el, hogy Laci barátod (tizedi- 
kes fejjel!) azzal áll a mamája elé, hogy: Lacinak 
fáj a feje. Mire a mamája: Melyik Lacinak? Hiszen 
saját csemetéjén kívül legalább három Lacit is
mer még. Az én szó (illetve ami ezzel velejár: az 
-m birtokos személyrag) nélkül Laci csak úgy 
tudna ezen segíteni, ha ilyen körülményesen 
beszélne magáról: Balogh Lacinak, Balogh Károly 
és Baloghné Nagy Róza fiának fáj a feje. Mennyivel 
egyszerűbb a dolga, ha ennyivel is elmondhatja 
félreérthetetlenül, mi baja: Fáj a fejem!

Módosítsuk most ennek megfelelően a köz
lésfolyamat ábrázolását:

1-----2---------------4-----5
1

3(=1) 3 3(=5)
én (6,...) te

Felül vannak azok, akik beszélgetnek, illet
ve ami köztük történik, középül a beszéd tár
gya, aki(k)rőL/ami(k)ről szó van, alul pedig a 
beszéd tárgyának neve És ezzel érted is az 
egyik legfontosabb grammatikai kategória, a

nyelvtani személy fogalmát. Ez a beszélőnek és 
a hallgatónak a beszéd tárgyához (a megneve
zett dologhoz) való viszonyára utal: arra, hogy 
azonos-e vele, vagy nem. Ha a megnevezett 
dolog a beszélővel azonos, akkor az erre utaló 
szót első személyéinek, ha a hallgatóval, akkor 
második személyéinek, ha meg egyikkel sem, 
akkor harmadik személyéinek nevezzük. Első 
személyű az én, második személyű a te. Fontos, 
hogy ezek a szavak csakugyan utalnak is az azo
nossági viszonyra, hiszen különben nem volná
nak első, illetve második személyűek a fentebbi 
indiánosan szerkesztett mondatban a beszélő 
szintén magáról, illetve a hallgatóról beszél, de az 
általa használt szavak (tulajdonnevek) ettől még 
nem lesznek első vagy második személyűek, hi
szen nem utalnak az azonosságra.

A vázlatban az 6 zárójelben van, és három 
pont is követi, mert 3. személyű nemcsak az 6, 
hanem bármi, amiről beszélni lehet, és ami nem 
első vagy második személyű. Még egyszerűbb 
úgy mondani, hogy az én és te kivételével min
den 3. személyű, az egész világ. (A főnevek 
jellemzéskor ezt -  hogy ti. 3. személyű -  éppen 
azért nem kell elmondani, mert magától értető
dő, hogy minden főnév alapértelmezés szerint 
3. személyű. Ezt jó, ha megjegyzed mégis, mert 
csak így értheted meg, miért éppen egyes szám 
3. személyű az igealak ebben a mondatban: Esik 
az eső. Azért, mert az alany főnév, tehát 3. sze
mélyű, emellett egyes számú, az állítmány pe
dig szám és személy tekintetében mindig az 
alanyhoz igazodik.)

De te már azt is tudod, hogy az én és te 
mellett van mi és ti is, sőt azt is, hogy ezek többes 
számú alakok. Azt azonban vajon észrevetted-e 
már, hogy ez a többes szám másfajta, mint az, 
amelyről a múltkor beszéltünk? A mi ugyanis 
nem úgy többes száma az én-nek, ahogy a mó
kusok a mókus-nak: nem érthető úgy, hogy 'én 
meg én'. Hiszen 'én'-bői nincs több, beszélni 
mindig csak egyvalaki beszél. A mi valójában 
azt jelenti: 'én és még valaki(k)'. Ezen belül is 
két eset van, aszerint, hogy a "valaki(k)"-be a 
hallgató is beleértődik-e, vagy nem (pl.: Mi [= 
én meg te/ti] ezt jobban tudjuk, illetve:Mí teveled 
nem tárgyalunk.) A magyarban ennek nincs nagy 
jelentősége, de vannak nyelvek, amelyekben 
külön személyes névmás van egyikre és másik
ra: az ún. inkluzív, illetve exkluzív "mi”. (Meg is 
járta velük egy misszionárius: mikor eldörögte 
a szószékről, hogy "mi mindnyájan meg fogunk 
bűnhődni bűneinkért", maga is elcsodálkozott 
rajta, mennyire helyesli a hallgatóság. Ugyanis 
véletlenül azt a "mi"-t használta, amelybe a hall
gató nem értődik bele.) De a magyarban is szá
molni kell valamelyest ezzel a kettősséggel, 
hiszen az igenlő válaszokban éppen aszerint 
használunk mi vagy ti névmást, hogy a kérdés
beli mi-1 hogyan értettük. Például: Hát mi va
gyunk ezért a hibásak? A  válasz lehet: Mi -  ha a 
hallgató beleértette magát a mi-be, és: Ti bizony 
-  ha nem értette bele.

A íi-vel egy kicsit más a helyzet. Mikor több 
hallgatóra együttesen vonatkozik, olyankor a te 
többes számának is fel lehet fogni, hiszen csak
ugyan jelenthet olyasmit, hogy 'te meg te meg 
te ...'. De van, mikor egyetlen hallgatónak 
mondjuk, ilyenkor a ti is azt jelenti: 'te és még 
valaki(k)'. Az ilyen ti is ugyanolyan többes szá
mú, mint a mi. Vedd észre, hogy ez egy sajátos 
többes szám. Ha a -k jelest sokszorozó többes 
számnak neveznénk (pl. a mókusok 'több mó- 
kus'-t jelent), akkor emennek meg hozzárende
lő többes szám lehetne a neve. Nemcsak a mi és 
ti névmásban találkozunk vele, hiszen hasonló 
jelentésűek ezek is: Pistáék ('Pista és néhány 
hozzá tartozó szem éi/), a jegyzóék. (Az -ék
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ugyan minden magyar nyelvtan szerint képző
-  tehát ha jót akarsz, vizsgán te is annak nevezd 
majd! -, pedig ez inkább hozzárendelő többes
jel, ami onnan is látszik, hogy ha ilyen toldalé- 
kos alanyunk van, akkor az állítmány is mindig 
többes számú: Pistáék is erre voltak kíváncsiak.) Az 
ók, mint látod, -k jeles, mint a sokszorozó többes 
számú alakok, hiszen érthető úgy, hogy 'ó meg 
5 ,  noha értelme szerint ez is lehet hozzárendelő: 
'ő és még néhány hozzá tartozó szem éi/.

Nem tudom, felfigyeltél-e rá fennebb, hogy 
mikor ezt az éppen tárgyalt grammatikai kate
góriát megneveztük, nyelvtani személynek 
mondtuk, nem akármilyennek tehát. Ez pedig 
azt jelenti, hogy bármely szóról csakis mondat
beli viselkedése alapján tudjuk eldönteni, 
hogy hányadik személyű. Nem elég tehát tud
ni, bogy a közlésfolyamatban mi a szerepe a 
szóval megnevezett dolognak vagy személy
nek. Itt vannak mindjárt a magázó (vagy önöző) 
névmások: maga, ön, maguk, önök. Ezek mindig 
a hallgató(k)ra utalnak. De vajon ettől mindjárt 
második személyűek lesznek? Próbáljuk ki! Azt 
mondja a tévébemondó: Reméljük, hogy Önök is 
velünk maradnak. így mondja: maradnak, nem 
pedig úgy, hogy: maradtok. Oka van rá, hogy így 
mondja. A z ön, önök ugyanis nyelvtanilag har
madik személyű! Honnan tudjuk, hogy az? 
Hát éppen a mondatbeli viselkedéséből: az ál
lítmányt ugyanis nemcsak számban, hanem 
szem élyben is egyeztetni kell m indig az 
alannyal. Éppen az egyeztetés, az állítmány 
harmadik személyű igealakja mutatja meg, 
hogy az önök -  bármennyire furcsállnád is -  
harmadik személyű.

Ha most csakugyan meg volnál lepődve, ez 
arra vallana, hogy mindmostanáig te a nyelv
tani személyt nem a mondatbeli viselkedés 
alapján próbáltad megállapítani, hanem az ille
tő névmással megnevezett személy közlésfo- 
lyamatbeli szerepe alapján: úgy okoskodtál, 
hogy a második személy az, akihez a mondat 
szól. Most már látod, hogy ez igaz is, meg nem 
is: annyi ugyan igaz belőle, hogy a nyelvtani 
második személy rendszerint a hallgató(k)ra 
vonatkozik, de fordítva már nem áll: a hallga
tóikba nemcsak második személlyel lehet utal
ni, hanem  harm adikkal is, ső t bizonyos 
helyzetekben még elsővel is, például ebben: Na 
mi van? Álldogálunk, álldogálunk? Most már 
azonban érted, hogy nyelvtani személy eldön
téséhez neked a mondatbeli viselkedést kell fi
gyelembe venned.

A nyelvtani személlyel azért is érdemes tisz
tában lenned, m ert ennek rendkívül nagy 
grammatikai szerepe van, nemcsak a magyar
ban, hanem a világ legtöbb nyelvében. Ennek 
egyik következménye ugyanis az igeragozás.

Mi tulajdonképpen az igeragozás? Aki nem 
a lényegre kíváncsi, hanem csak egy meghatá
rozásra, most azt mondja: az igeragozás az ige 
ellátása különböző személyragokkal. De mit ér
tünk vajon jobban, ha ezt tudjuk? Semmit. Mert 
éppen az nem derül ki, hogy mire való az egész, 
hogy mi is igazából az igei személyrag. Nézd 
meg inkább ezt a mondatot: Jancsi olvas. Ebben 
nincs igerag. Ha azonban a Jancsi-t én-re cseré
led, akkor már így mondod: Én olvasok, ha meg 
te-re, akkor meg így: Te olvasol. Az állítmány 
mindegyik esetben az olvas, amelyhez igei sze
mélyragok járulnak, de nem mindig ugyan
azok. Hogy éppen melyik, az attól függ, hogy 
az alany hányadik személyű. Ha még emlék
szel arra, amit a jelölt és jelöletlen mondatbeli 
viszonyokról mondtunk, akkor most már ma
gad is könnyen rájössz, hogy az igei személyrag 
tulajdonképpen viszonyjelölő elem, mégpedig 
a predikatív viszony jelölője. És tán még arra is, 
milyen hiábavaló foglalatosság volna az igera
gozást mondaton kívül megértened: hiszen úgy 
nem is lehet neki semmi értelme.

SZILÁ GYI N . SÁ N D O R
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NAGY GYÖRGY

Egy jeles filozófiatanár és egy kiváló filozófus 
a Ferenc József Tudományegyetemen
(folytatás az előző
lapszámból)
Szász Béla neve ma már a leg

műveltebb olvasóknak sem mond 
sokat. Csak a XIX. század hatvanas- 
hetvenes éveinek harm adrangú 
magyar költészetével vagy a "sötét 
világ" epikusának, Tolnai Lajosnak 
a közügyi hadakozásaival foglal
kozó irodalomtörténészek tudnak 
esetleg valamit róla. Az értelmiség 
törekvőbb-igyekvőbb rétegének 
ama szokványos típusát képviselte 
— méghozzá egy olyan korban, 
amelyben a történelemi körülmé
nyek folytán, az átmenetiség kifeje
ződéseképpen sok minden szinte 
már eleve, úgyszólván strukturális 
szükségszerűséggel feledésre ítél
tetett —, aki a maga tevékenységte- 
rü le tén , bárm i legyen is az, 
tisztességgel helytáll, a munkáját 
küldetésnek tekinti s valamennyi 
föladatát zokszó nélkül teljesíti, 
rendre minden számára elérhető cí
met és rangot megszerez s némi tár
sadalmi tekintélyre is szert tesz, ám 
néhány évvel a halála után már sen
ki sem emlékszik rá. Jeles, a XIX. 
századi Erdély szellemi életében 
komoly szerepet játszó család sarja 
volt Szász Béla. A nagyenyedi, 
majd marosvásárhelyi református 
kollégium tudós tanárának, a jóne
vű természetkutatónak és literátus 
embernek, az egykori erdélyi re
formmozgalom egyik prominens 
egyéniségének, Szem er^i Szász 
Károlynak volt a fia. Ő maga annak 
a hatvanas években színre lépő fia
tal írócsoportnak a tagjai között 
tűnt fel, amely az eladdig túlsúly
ban levő petőfieskedőkkel ellentét
ben  inkább  A rany t tek in tette  
példaképének, s az ő nyomdokain 
járva akart friss lendületet vinni a 
magyar irodalomba. Meglehetősen 
népes csoport volt: Riedl Szendétől, 
a baloldali hegelianizmussal is ka
cérkodó nyelvésztől és lapszer
kesztőtől D alm ady Győzőig, a 
nemzeti talpraállás egykoron sokat 
szavalt poétájáig, s Thaly Kálmán
tól, a kuruc költészet későbbi jeles 
kutatójától Zilahy Károlyig, az első 
Petőfi-életrajz írójáig sokan tartoz
nak hozzá. Nem valamilyen közös 
szándék vagy táborteremtő prog
ram, hanem elsősorban a nemzedé
ki együvétartozásból adódó ízlés- 
és szem léletbeli affinitás fogta 
össze őket. "Vallották, hogy új, mo
dern irodalom kezdődik a hatvanas 
években, messzetekintő, egyete
mes nézőpontú, a magánérdekeken 
felülemelkedő költészet.”16 Sokan 
eljutottak közülük a Petőfi- vagy 
K isfaludy-T ársaság tagságáig , 
egyikük-másikuk még az akadé
miai címet is elnyerte, de figyelem
re m éltó a lko tás csak elvétve 
maradt utánuk.

Ami Szász Bélát illeti, az ő lírája 
is csak annyit ér, mint korának 
egész epigon költészete, sőt megle
het, hogy még annyit sem. Miként

a költői életművéről szóló, mind
máig egyetlen átfogóbb elemzés 
szerzője, Perényi József 1903-ban 
megállapította, Szász Béla lírájában 
itt-ott a csöndes kontempládó, a tű
nődő gondolatiság is fölbukkant 
ugyan, de ő mégis mindenekelőtt "a 
szív érzelmeit zengte".17 Verseinek 
jelentős részét a hitveséről és a hit
veséhez írta — közbevetőleg meg
jegyezzük, hogy Mentovich Ferenc 
leányát, Mentovich Júliát vette 
1869-ben feleségül —, valamint a 
gyermekeiről és a gyermekeihez — 
összesen tizenegy volt —, s általá
ban a boldogságos családi élet min
dennapi örömeiről. Perényi József 
szerint erőteljesen hatott a költésze
tére a múlt század népszerű ameri
kai poétája, H. W. Longfellow, s 
valóban elmondható róla is az, amit 
Szerb Antal Longfellow-ról írt: "azt 
adta, amit a polgári közönség várt 
a költészettől: m eseközépkort, 
idealizmust, bölcs megnyugvást a 
fennálló rendben és egy szót sem 
arról, ami csakugyan van a vilá
gon."18

Szász Béla bágyadt-fakó költői- 
műfordítói munkásságában a mai 
olvasó számára alighanem a cigány 
folklór bemutatását célzó vállalko
zása jelenti az egyetlen üde színfol
tot. Wlislocki Henrik, a múlt szá
zad végének brassói születésű jeles 
cigányku tatója azt írta róla, hogy a 
cigány népköltészetnek "ő volt az 
első magyar ismertetője".19 A Kisfa
ludy-Társaság 1881 februári felol
vasó ülésén terjesztette elő s a 
Budapesti Szemle 56-57. számában 
jelentette meg Szász Béla A rom (czi- 
gúny) költészetből című terjedelmes, 
több mint félszáz folyóiratoldalt 
betöltő tanulmányát. A neo ro
mantika hangulatát árasztó tanul
m ány részeként — illusztratív 
anyag gyanánt ágyazva bele annak 
szövegébe — egész sor angol-, 
orosz-, spanyol- és magyar-cigány 
dalt, románcot, szólásmondást és 
ún. "huncutságot" ültetett át ma
gyar nyelvre. Bár a fordításait köz
vetítő  nyelvek segítségével 
készítette, nem kétséges, hogy ere
deti cigány folklórt tolmácsolt. Az 
angliai, orosz- és spanyolföldi ci
gány népköltészet bemutatása so
rán főleg George H. Borrow, a XIX. 
század első felében Európa-szerte 
jól ismert, a kontinens csaknem 
minden országát végigbarangoló 
angol cigánykutató és teológus21, 
valamint Charles G. Leland, a szá
zad második felében tevékenykedő 
etnológus és lírikus22 gyűjtéseit 
használta, míg a magyarországi ci
gány folklórból Meltzl Hugó, Wlis
locki Henrik és Friedrich Müller 
német nyelvű publikációi alapján23 
igyekezett ízelítőt adni. A bemuta
tott népköltészeti anyag kapcsán 
megfogalmazott elvi következteté
seire a modern antropológia és a 
kultúrák sokszínűsége iránti mai 
érzékenység is csak egyetértő igent 
mondhat. Ezt írta például: "E majd

nem egészen természeti állapotban 
élő nép: a rom szellemvilága sem 
különbözik lényegében a kultúrfej
lődés magas fokán álló népekétől 
(...), a szegény cigánynak is az fáj, 
ami nekünk, az kelti örömre (őt is), 
ami bennünket, sőt az ideális világ
nézet elemei is csakúgy föllelhetők 
gondolatkörében, mint a mienk
ben."24

No de hát hol van itt a filozófia?
— teheti föl joggal a kérdést a mai 
olvasó. Hol vannak Szász Bélának 
azok az érdemei, amelyek alapján 
neki ítéltetett egykoron, méghozzá 
Böhm Károly ellenében, a kolozs
vári egyetem bölcseleti tanszéke? 
Böhm már korábban is említett első 
életrajzírója, Kajlós (Keller) Imre az 
1872-es egyetemi versenypályázat 
eredm ényeirő l szó lván , nem 
mondta ugyan ki világosan, de fél
reérthetetlenül azt a megállapítást 
sugallta, hogy Szász Bélának sem
mi köze nem volt a filozófiához, s 
így merőben méltatlanul jutott a 
megpályázott kolozsvári katedrá
hoz. A malícia kétértelmű mosolyá
val idézte az irodalomtörténész 
Beöthy Zsoltot, aki Szász Béla köl
tészetéről azt írta, hogy az "nemes 
és megnyugtató hangon szól az élet 
visszásságairól (...) és ritka meleg
séggel zengi (annak) apró örömeit", 
majd ez idézethez a következő ki
egészítést fűzte: igen, így van, "de a 
világ nagy kérdéseit, roppant mély
ségeit felfogó, tárgyaló, kifejtő filo
zófia tudományában (Szász Béla) 
számottevő sikerekre nem tudott 
rámutatni".25

Tárgyilagosságra törekedvén
— több mint négy emberöltővel az 
itt vizsgált eszmetörténeti esemé
nyek után a tudományos munká
nak ezt az erkölcsi imperatívuszát 
immár episztemológiai bonyodal
mak nélkül vállalhatjuk — kényte
lenek vagyunk megállapítani, hogy 
Szász Béla szellemi tájékozódására 
és szakmai-intellektuális illetékes
ségére nézvést a dolgok egyáltalán 
nem úgy álltak, ahogyan Kajlós 
(Keller) Imre bemutatta őket. Az ta
gadhatatlan, hogy Szász Béla a filo
zófiában nem volt alkotó elme. 
Huszonhárom esztendős tanári pá
lyafutása alatt valóban eredeti, tős
gyökeres bölcseleti eszmét vajmi 
keveset hallhattak tőle a diákok. 
Mindazonáltal csak az elfogultság 
állíthat róla olyasmit, hogy a maga 
választotta szemléleti határokon 
belül nem mozgott otthonosan a fi
lozófiában. A nagy különbség köz
te és Böhm Károly között nem 
abban állott, hogy az egyik ismerte 
a filozófia kérdéseit, a másik ellen
ben nem, hanem abban, hogy az e- 
gyik filozófus volt, gondolkodó a 
szó eredendő értelmében, a másik 
viszont csak közönséges filozófia
tanár. Az értékteremtő szellemi kész
ség és az értékközvetítő pedagógiai 
tevékenység társadalmilag-embe- 
rileg adott differenciái választották 
el őket egymástól. Ám 1872-ben e

különbségek még egyáltalán nem 
voltak nyilvánvalóak közöttük. El
lenkezőleg — tudományos-irodal
mi m egvalósításaikat tekintve 
ekkor még Szász Béla jóval Böhm 
Károly előtt járt. Igaz, hogy hat év
vel idősebb is volt nála.

A párhuzamos életrajzok plu- 
tarkhoszi logikája, amelyet a dolgo- 
za tu n k b an  itt szükségképpen  
követnünk kell, arra késztet, hogy 
legalább néhány bekezdésnyi terje
delemben visszatérjünk Szász Béla 
szellemi indulásához. Meg kell 
néznünk, hogy a Szemerjai Szászok 
körében már-már családi jellemvo
násnak számító s nála is korán je
len tkező  író i-kö ltő i becsvágy 
mellett mikor támadt föl benne s 
mennyire mélyreható volt a filozó
fia iránti érdeklődés.

A nagyenyedi református kollé
gium elvégzése után Szász Béla a 
pesti református teológiai akadé
mián folytatta a tanulmányait, ahol 
a d iáktársai között ott találjuk 
Thaly Kálmánt, Tolnai Lajost, Győ
ri Vilmost, Zsilinszky Mihályt s a 
magyar szellemi kultúra és közélet 
egy sor más, majdani kiválóságát. 
Ekkor még Szász Béla egész intel
lektusával Erató és Euterpé igézeté- 
ben élt: a versírás m úzsáinak 
igyekezett — miként már jeleztük, 
nem sok sikerrel— elnyerni kegyét. 
A pesti akadémiai éveket követően, 
mint mások is oly sokan ebben az 
időben, ő is Németországban foly
tatott kiegészítő tanulmányokat. S 
itt fordult az érdeklődése a filozófia 
felé. Az 1863-64-es tanévet a jénai 
egyetemen töltötte, ahol főleg a fi
lozófia fakultás óráit látogatta. "A 
világhíres Jéna nem más, mnt egy 
kicsi, helyenként csapnivalóan fel
épített város, amelyben diákokon, 
professzorokon és filisztereken kí
vül senki sincs" — írta 1796-ban 
Schelling26, s ha Szász Béla 1863- 
64-ben ismerte volna a Saale-völgyi 
német egyetemi központnak ezt a 
jellemzését, ő is csak annyit fűzhe
tett volna hozzá, hogy "...igen, de 
micsoda professzorok és micsoda 
filiszterek". A jénai egyetemen, ahol 
egykoron Fichte és Hegel is tanított, 
a XIX. század második felében is 
roppant magas színvonalú bölcse
leti oktatás folyt. A filozófia itt még 
ez időben is az episztémé episztemónt 
megillető tekintélynek örvendett. 
Szász Bélára kiváltképpen Kuno 
Fischer előadásai gyakoroltak le
nyűgöző hatást. Kuno Fischer, aki
nek a Baconról, Leibnizről, Spi
nozáról, Fichtéről írott monumen
tális monográfiáit ma is gyakran 
fellapozzák a filozófiatörténészek, 
s aki a Kantról szóló 1860-ban köz
zétett nagy munkája révén egyik 
elindítója lett az európai bölcseleti 
gondolkodásban jó ideig majd 
meghatározó szerepet játszó neo- 
kantiánus mozgalomnak, legalább 
annyira népszerű volt ekkor a jénai 
diákok körében, mint hatvan és 
egynéhány évvel korábban Schel
ling. Ó nyerte meg Szász Bélát élet
re szólóan a filozófiának. Érdemes 
lesz ezzel k apcso la tban  kissé 
hosszabban idéznünk a huszon
négy esztendős fiatalember egyik 
jénai élménybeszámolóját. Egye-
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bek között ezeket írta: "Soha az elő
adás oly ritka világosságát, köny- 
nyüd folyékonyságát és mégis 
mélységét, soha azt a határtalan 
uralkodást tárgya fölött, minőt Fis- 
chernél tapasztalok, és mondha
tom, elragadtatással tapasztalok, 
nem láttam, sőt nem is sejtette med
dig." "... A jénai egyetem legna
gyobb term e szűk  befogadni 
azokat, akik Fischer előadásait, s 
különösen Goethe Faustjáról, halla
ni akarják. Aki csak teheti, hallani 
akarja ezt, s nem egy öreg ember ül 
mellettünk a padokon, szorgalma
san jegyzetelve a hallottakat; szá
mos idevaló polgár C'filiszter"), sőt 
idegenek is, kik csakis az előadáso
kért tették át lakásukat Jénába; az 
egyetem prorektora27, s majdnem 
az egész egyetemi ifjúság képezi az 
előadások hallgatóságát, és még 
egy: (az) előadó atyja, nyugalma
zott szuperintendens, ki legszor
galmasabb tanítványa fiának. Szép 
az, mikor a szó szoros értelmében 
zsúfolt teremben a fiú megjelen aty
jával, s végighaladva a nagyon is 
szűk sikátoron, melyet a hely hiá
nya miatt álló hallgatók engednek 
neki, föllép trónjára, (leül) a tanári 
székre s (...) méltó önérzettel tekint

egyezésével átültette magyarra 
őket — levélsorozat formájában 
rendre elküldte a testvérbátyjának, 
Szász Károlynak. A "bölcseleti 
misszilisekből" — teljes terjedel
mükben kötetnyire rúghattak — 
Szász Károly kiemelte a legérdeke
sebbnek tartott részeket, bevezetés
féleségnek hozzájuk illesztette 
Szász Béla jénai "helyszínrajzát", s 
az így kapott szöveget az utóbbi 
neve alatt 1865-ben megjelentette a 
Budapesti Szemlében. Ez volt Szász 
Béla első filozófiai publikációja, 
már amennyire azt egyáltalán az 
övének lehet tekinteni. Nem sokkal 
később, ugyancsak 1865-ben Szász 
Béla a jénai egyetem professzorá
nak egy másik értekezését is megis
mertette a magyar olvasókkal: le
fordította és a Sárospataki Füzetek
ben, amelyet ekkor már Erdélyi Já
nos szerkesztett, közreadta Kuno 
Fischernek a Fichte-centenárium 
alkalmából, 1862. január 12-én el
hangzott nagy ünnepi beszédét.29

Kuno Fischer Faust-értelmezé- 
sét bemutató, félig-meddig fordí
tásként is felfogható misszilisszerű 
szöveget a Budapesti Szemlében va
laki így datálta: Jéna, 1865. április 5. 
Bizonyára a közreadójától, Szász

A kolozsvári egyetemi könyvtár. Építette Korb Flóris és Giergl Kálmán, 1906-1907.

szét. És aztán elkezd beszélni a leg
nagyobb tűzzel és mégis nyugodt
sággal, a legnagyobb gyorsasággal 
és mégis érthetőséggel."28

Szokatlan műfaji karaktere volt 
Szász Béla írásának, melyből ezt az 
élménybeszámolót itt idéztük. Bi
zonyos fokig már az írás fogantatá
sa is rendhagyónak mondható. 
Keletkezéskörülményei és szöveg- 
szerkezete a XIX. század derekának 
magyar bölcseleti kultúrájáról, an
nak erényeiről is sok mindent el
á ru ln ak . Szász Béla Jénában 
rendszeresen látogatta Kuno Fis
cher Goethe-kollégiumát, igyeke
zett szó szerint lejegyezni mindent, 
amit a német filozófiatörténész a 
Faustról mondott, a jegyzeteit pe
dig — miután Fischer előzetes bele

Károlytól származott ez a dátumo
zás, aki a "levélkompiládó" műfaji 
hitelességét és tartalmi egyöntetű
ségét akarta ilyenképpen is alátá
masztani. Szász Bélától nemigen 
származhatott, mert a rendelkezé
sünkre álló adatok tanúsága szerint 
az 1864-65-ös tanévben ő már nem 
tartózkodott Jénában: az utrechti 
egyetem teológiai, történettudo
mányi és filozófiai kollégiumait lá
togatta. De bárki vetette is oda a 
Budapesti Szemlében megjelent szö
veg végére Kronosz hitelesítő je
gyét, annak itt önmagában véve 
különösebb fontossága nincs. An
nál nagyobb a jelentősége annak az 
asszociációs és hermeneutikai me
zőnek, amely a minket e helyütt 
foglalkoztató kérdések kapcsán az

említett dátum, 1865. április 5., és 
egy másik, két héttel korábbi idő
pont, 1865. március 22. között ala
kul ki az eszmetörténeti megkö
zelítésben. Ez utóbbi napon csupán 
annyi történt, hogy Tolnai Lajos, 
aki a pesti diákévek idején nemcsak 
akadémiai diáktársa, hanem amo
lyan szellemi szövetségese is volt 
Szász Bélának, levelet írt egyik kö
zös barátjuknak, Szász Gerőnek, a 
későbbi kolozsvári református lel
késznek. Az évődő-tréfás hangvé
telű levélben egyebek között ez állt: 
"Szász Béla voltaképpen filozófus 
akar lenni! Marha! majd megmo
som!"30
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az előszavából kiderül — Szász Béla 
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—, 1844-ben Kolozsvárott is gyűjtött 
cigány népköltészeti anyagot. Ugyan
ebben a könyvében, a 126-127. olda
lon, egy cigány nyelvű imádság 
mellett ez olvasható — erre is Szász 
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"Meltzl Hugó 1877 elején indított 
kolozsvári közlönye, az összehasonlító 
Irodalomtörténeti Lapok már az első év
folyamaiban is több cigány népkölté
szeti alkotást publikált. Ezeket 
1878-ban Meltzl kétnyelvű kiadásban 
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tetésben — füzetes formában is meg
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lieder der transilvanisch-ungarischen Zi
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henden Verdeutschungen. Von Dr.Hugo 
von Meltzl, Klausenburg, 1878.

Wlislocki Henrik (1865-1907). Ko
lozsvári egyetemi tanulmányait köve
tően Rozsnyón tanárként dolgozott, 
közben pedig széles körű etnológiai és 
nyelvtudományi kutató tevékenysé
get folytatott. Később elhagyva a taná
ri pályát, egy ideig kóborolt az or
szágban egy cigány népcsoporttal, 
hogy belülről megismerhesse annak 
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közölte. Több összefoglaló munkát is 
írt a cigányokról.

Friedrich Müller (1834-1898). Ne
ves osztrák nyelvész és néprajzkutató, bé
csi egyetemi tanár. A Császári 
Tudományos Akadémia (Kaiserlichen 
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mondanivalóját — öt cigány népme
sét, huszonküenc dalt és egy levelet 
mutatott be eredeti formájukban és 
német fordításban. Szász Béla Fried
rich Müllernek ezt a közleményét 
használta a maga magyar nyelvű átül
tetéseihez.
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Faustjáról. Nyűt levelik Szász Károlyhoz, 
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(1865), 4.
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höz. Közli Dávid Gyula, Igaz Szó, ül. 
évf. (1955), 10. sz. 96.
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A bérlet
Sejtette, hogy ez m ár a vég kezdete.
Évek óta artrózis kínozta, önként vállalt 

m agányba vonult vissza, nem  volt boldog és 
nem  volt boldogtalan. Csak úgy beleélt a 
világba. M indennap saját m agát m eg a házat 
járta körbe. Erre mondja az angol elegánsan:
I can menage! H atvanhárom  éves korára 
csúnyán elhízott, csontjai fellágyultak, ritku
lásnak indultak, naponta sok időt szánt teste 
ápolására, szagtalanítására, hintőporozásá
ra. Bánnéban volt egy cseppnyi keleti böl
csesség, ezt persze a génjeiben hordozta, és 
Bukarestben m egtanult yalamit a dél-kelet- 
európai em ber rafináltságából, s a kettő 
együtt olykor komplikált életérzést adott ki. 
Közben olyan alázatos céltalansággal járt
kelt, m intha a tenyerén hordozna homokot 
tehervagonba.

S am ikor az összkép arra vallott, hogy a 
valam ikor fitt szépasszonyt lebírta az öreg
ség, az egyik külföldi magazinban — am o
lyan m inden életkorú nőhöz szóló lap vala 
—, rövidke cikkre bukkant. S Bánné, mivel 
pénzt adott ki érte, az első címbetűtől az 
utolsó lapig ki is olvasta. Gyermekkori lecke 
volt: ők sose dobtak ki m egm aradt ételt, sose 
vittek a pottyantós vécébe kiolvasatlan újsá
got. M indent bekebeleztek, megemésztettek 
és hasznosítottak. Az élelmiszereket, a nagy 
kert áldott termését, a hullott almát is, s a 
házhoz járatott újságokat. így hát az asszony 
tekintete a mini-cikkre tapadt, ami arról ho
zott hírt, hogy a távoli, titokzatos Kanadá
ban m iként is fogyókúráznak a nők, m ár
m int ahhoz a kategóriához tartozó asszo
nyok, akik visszavonultak, de nem léptek ki 
az életből is.

Bánnét módfelett izgatta a téma. Igaz, 
Kanada m essze fekszik Romániától, ám  aki 
itt él, az mégis tudja, m i fán terem Kanada, 
milyen a klímája, kik lakják, kik az őslakók, 
milyen a kultúrájuk. S hogy viszonylagos 
jólétben élnek. A kanadaiaknak —- kevés ki
vétellel — fogalm uk sincs, hol keressék a 
földgömbön Romániát, merre is tájolják be a 
térképen. Arról nem  is szólva, hogy ugyan
csak leesne az álluk az itteni állapotoktól. 
Bánné, aki özvegy és tipikusan romániai ö- 
regasszony, biztos volt benne: ha végigolvas
sa azt a bizonyos cikket, csak tanulhat a 
kanadaiaktól. Sokmindent. Életvitelt és fo
gyókúrára vonatkozó tanácsokat is. A cikk
ből az első olvasatra kiderült, hogy a jó 
hatvanas kanadai hölgy reggel vidám an éb
red, gyümölcslevet iszik, kávét fogyaszt cu
korpótlóval, s utána nem  túl durva torna
ként takarít, vagy kertészkedik a saját kert
jében, saját kiskapájával, saját gereblyéjével. 
Szóval úgy elbabrálgat. Tíz óra után autó
buszra száll és két óra hosszat keresztül, ka
sul utazgat. Csak úgy beleutazik abba a szép, 
rendezett kanadai vüágba. Utána hazatér, 
különböző zöldségekből csuszpájzt főz (ma
gának és családjának), megeszi tányérnyi 
adagját, megissza az esedékes, cukor nélküli 
kávét, és újfent autóbuszra száll, újból ke- 
reng-kering egy jó nagyot. Esüdőn csipeget 
a csuszpájz-m ardékból, valam icske gyü
mölcsöt is fogyaszt. Lefekvés előtt engedé
lyezett két decinyi, lefölözött, zsírtalanított
tej. A cikkíró visszafogottan, de eskü alatt 
b iz to síto tta  a tisz te lt olvasóközönséget,
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hogy a kúra, amüyen egyszerű, olyan hatá
sos. Aki betartja, az m ár félig győztes a fo
gyókúrában.

Bánné, az öreg nő ágyba hurcolkodva 
eltette a reményt is magában, jó mélyre ásta 
és átgondolta. A dolog nyitját kereste, mert 
meditativ alkat vala. Végső soron amíg az 
ember az autóbuszban áll vagy ül, minden 
izma, pordkája, csontja partidpál a testmoz
gásban. "Nem is olyan hülye ötlet!"— m ond
ta ki fennhangon, és leoltotta a kislámpát. 
M ásnap latolgatásba fogott, ó  már évek óta 
legfennebb kétszer, háromszor szállt közjár
műre. Na most, ha erre minden nap sor fog 
kerülni, az úgy valósítható meg, hogy bérle
tet vált. Ez bizony nem volt belekalkulálva a 
költségvetésébe. És ha nem  vált bérletet? 
Rengeteg nyugdíjas potyázik. Igen ám, de ez 
nem az ő stílusa, ö t  rögtön kiszúrná az el
lenőr. Kiszúrná, ordítozna rá, leszállítaná, 
megalázná. Köszöni, de ebből nem kér. Igen
is bérletet fog váltani. Előkereste a megbol
dogult ura bérlettokját, s abba illesztette bele 
a bérletet. Volt kinézése. A barátnőinek, akik
kel néha telefonon beszélt, nem árulta el 
szándékát. Hátha túl fárasztó lesz, és feladja. 
Hátha nem válik be? Kiröhögnék. Méghogy 
kanadai fogyókúra! A bérlet megváltását kö
vető estén beállította a vekkert. Ha buszra 
száll, az m ár fix napi menet, félkilenckor ki 
kell lépnie a kapun, tizenegyre itthon kell

lennie. Menet közben lebonyolítva a napi 
bevásárlást is. M indvégig magával dpelve a 
szatyrot. Otthon kisállat-etetés, bizonyos fő
zelék összeütése, mosogatás, konyha, elő
szoba felmosása, szemét lehordása. A kúra 
előírása szerint, délután meg kell ismételnie 
a buszra szállás tornáját. Igen ám, de erre 
most, hamarosan nem kerülhet sor. Esetleg 
ha bírja erővel, hetek múlva. Csendes örömet 
érzett, elsősorban azért, hogy rávette m agát 
a délelőtti buszozásra.

Nehéz volt.
Kezdetben.
Bánné, az öreg nő elfeledte már m ind a 

várost, m ind a buszozást. A forradalom utá
ni Bukarestben az volt a legborzalmasabb, 
hogy az emberek m indent elkezdtek, de 
semmit se fejeztek be. ő ,  aki évek óta bottal 
járt, most kezében tartotta a retiküljét, a be
vásárló szatyrot és ráadásul nyújtózkodott, 
fogózkodott, kapaszkodott, tartotta magát, 
leszállt, felszállt... Az első napon a végállo

máson nem  hagyta el a busz langyos, enyhén 
koszos fészkét. A kimerüléstől remegve ült a 
széken, öreg, beteg m adárként gubbasztott, 
mígnem a sofőr visszafordult.

Otthon összeomlott.
Lelkiism eret-furdalása tám adt, am iért 

csalt, m ár az első napon nem  tartotta be a 
kúra szabályait. Nem játszott tisztességesen. 
Mert neki igenis a végállomáson le kell tüle
kednie, járkálnia s utána újból buszra száll
n ia . E ste v é k o n y  h a n g o n , la m e n tá lv a  
sírdogált. "Másnap ki se lépek a házból!" — 
döntötte el. Hála Istennek, dolgozott benne 
a szegény emberek irgalmatlan, kegyetlen- 
kedő célratörése: ha m ár egyszer pénzt do 
bott ki arra a nyom orult bérletre, akkor ki is 
használja. M inden áldott nap. Punktum! S a 
bérlet nem tenyérnyi kis műanyaglapocska 
volt, hanem élő, égető, sürgető valami, amit 
nem  lehet negligálni. Néha érezte, hogy hő
sugárzása és súlya van. És m ég útra sarkallta 
valami titokzatos sodródás, am it az első na
pokban nem sikerült megfejtenie.

Este kikészítette az öltözékét, lezser szok
nyát, kényelmes, kissé kitaposott cipőt, m el
lényt, finom nyaksálat, nehogy huzat érje. 
Kis idő m últán Bánné m ár ott tartott, hogy 
estelente maga elé képzelte azt a nőt, aki az 
ő képében veselkedik neki m ásnap a m o
csokba süppedő városnak. Utazásaival egyi- 
d ő b en  tö r té n t ,  h o g y  k o m o ly an , k issé  
fontoskodva kezdett enni, akár a parasztok, 
akár a fizikai m unkás apja, valamikor, régen, 
aki tudta, ha nem  "fresszol” rendszeresen, 
leáll a testnek nevezett nagyszerű és tökéle
tes gépezet. Ott nem tartott, hogy élvezze is 
a csuszpájzt, de hozzávetőlegesen kiszámí
totta, hogy mennyi fűtőanyagot tartalmaz. S 
m ég v alam i tö rtén t vele: am ió ta  re n d 
szeresen utazgatott, újból bejáratos lett az 
álmok csodálatos világába. Visszakapta az 
éjszakai álmait. Bánné ébredéseiből évek óta 
az az öröm hiányzott a legjobban, az, hogy 
nem üthette fel Krúdy Gyula Álmoskönyvét. 
Nem volt miért. Az álmoskönyv ígéreteket is 
továbbít, amelyeket a csodát váró emberek 
kiesdekelhetnek.

Bánné utazott, és közben cudarul szenve
dett. M inden pordkája sajgott, égett, fájt. 
Képtelen volt eldönteni: ez m ost azt jelenti, 
hogy egyelőre nincs elegendő ereje a napi 
utazáshoz, vagy azt, hogy végleg lebírta az 
öregség... Mert a kettő nem  egyre megy, nem 
egykutya. Éjszaka, ha m egfordult az ágyá
ban, alattomos nyüallások fájtak bele a kar
jába, a lábába. "Én feladom ezt az utazást!" 
— m ondta ki fennhangon, az ajkát harapdál- 
va. Ám a hajnal felvirradtával jobb belátásra 
bírta magát. Ha pénzt adott ki a bérletért, 
akkor ki is fogja használni.

A kudarc betegség, különösen veszélyes 
gyermekkorban, amikor nem  tudjuk okát ki
deríteni, és öregkorban, amikor viszont fel
ism erjü k , de  m ár nem  sz á n d é k s z u n k  
megharcolni vele. Bánnának kislány korá
ban matematika frásza volt. Az első kudarc 
után szinte lebénult, a matekóra kezdetén 
képtelen volt a tantárgyra összpontosítani, 
csak attól rettegett, Janka tisztelendőnővér 
nehogy felszólítsa. És Janka jó tanítónő volt, 
állandóan szólította. Segítő szándékkal. A 
hatás paradoxális volt, az eredm ény ultrapa- 
radoxális. Nem  volt buta gyermek, ám m a
tekból később néha bukásra állt. Kérics- 
kélések, ügyeskedések; dolgozatíráskor a 
padtársról másolt. Hohn Hilda egy békés, 
szőke sváb lány volt, aki nem kavart kázust
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az ő puskázásaiból. Ráhagyta. Életében ezzel 
a kudarccal képtelen volt megbirkózni. És 
évtizedek múlva is azt álmodta, hogy dolgo
zatot im ák matekból, a stressztől szakad róla 
a veríték, m ert arra is képtelen, hogy az an
gyali sváb lány dolgozatát lemásolja. Olyan 
hülye. O lyan korlátolt. Az értesítőosztás 
napján az anyja könnyes szemmel nézett rá: 
"Látod csak, látod, tudsz te, ha akarsz..." — 
és csókolgatta a fejét, a kezét, ahol érte. Nem 
ábrándította ki a mamát, m eghagyta neki a 
boldogság élményét, az illúziót, hogy okos 
lányt szült e világra. Valamiért, de jót tesz az 
anyáknak az ilyesmi. Hogy ne üssön be ná
luk is a kudarcélmény.

Az öreg Bánnét a kudarctól a bérlet men
tette meg: ha a fene fenét eszik, akkor is kitart 
hónap végéig, szóval addig, amíg leutazza a 
bérletet.

És újabb napok teltek el óriási testi és lelki 
kínban, ismeretlen fájdalmak sugárzásában, 
amíg Bánné agyában világosság lobbant, mi 
nincs belekalkulálva a kanadai fogyókúrába: 
a HORDA. A ritkán közlekedő és kiörege
dett járm űveken Romániában hordában él
nek az em berek. E legendő k ilép n ed  az 
utcára s m enten belesodródsz a hordába, ele
gendő buszra szállnod, hogy szoros testkö
zelségbe kerülj a hordával.

Ez jó is, m eg rossz is.
Néha építi a lelket, de gyakrabban rom 

bolja. A hordában azon ügyeskedsz, hogy ne 
tapossanak agyon, de csak ritkán lehetsz a 
nagy, a híres győző.

Bánné az a nő volt, akit néha az is fárasz
tott, ha a szom szédasszony bejött trécselni a 
konyhájára, ha néha az ura egyetlen unoka
öccse feleségestül levizetelt nála. Alig várta, 
hogy az ajtón kívül kerüljenek. Nos, a busz
ban nem  finnyáskodhatott, idom ulni volt 
kénytelen, olykor kevéske pénzt nyomott a 
koldus markába, óvta a nála elesettebbet, és 
semmi szín alatt nem engedte, hogy lebírják 
a többiek. Megharcolt a székért, amire leült, 
kivívta, hogy a leszálláskor u ta t nyissanak 
neki, a kezüket nyújtsák feléje a leszálláskor. 
M ódszere volt m ár szavak nélkül kérni, uta
sítani, egyféleképpen nézni a szemével és 
szuggerálni. Átvinni az óhaját, az akaratát 
másvalakire. A hordában m inden pillanat
ban résen kell lenned, m ert ki is rabolhatnak. 
Románia fővárosában — a nagy szegénység 
m iatt — évek óta ezrek lopnak az autóbuszo
kon. Vannak, akik magányosan, m aguknak 
dolgoznak, vannak, akik kisebb hordába ve
rődve veszik közre a kiszemelt áldozatot.

Egyik nap Bánné tököt vásárolt a kispia- 
con. Álig helyezkedett el a buszban, föltűnt 
neki, hogy a mellette ülő nő fodrozza a tököt. 
Aztán az ismeretlen asszony m ár nem fod
rozta a tököt, hanem  kinézett az ablakon s 
közben a kezével bemotollázott a szatyorba 
és tünem ényes hirtelenséggel ki is emelte 
onnan az egyik tököt. Bánné ebben a fázis-

Vincze László rajzai
ban m ég szánta a tolvajt, nem akarta rendre- 
utasítani. Ázsiai génjei és balkáni rafináltsá- 
ga azt sugallta, hogy törődjön bele a lopásba. 
S ekkor nem hitt a szemének, m ert a tolvaj 
keze újból bemotollázott a szatyrába és ki 
akarta emelni a másik tököt is.

Erre m ár felsikoltott.
A sofőr fékezett.
Pánik.
Bánné levegő után kapkodott: "Ide hall

gasson, Iá ttam én jól, hogy ellopott tőlem egy 
tököt, de magára hagytam. Legyen, ha ép
pen erre van szüksége. De maga nem érte be 
ennyivel, magának az egész ebédemre fájt a 
foga. Mi? Gyerünk, iziben adja vissza szépen 
m ind a két tököt!”

Bánnának nem volt gyakorlata pitiáner 
tyúktolvajokkal hadakozni, nem érvelt si
ránkozva, látványosan, nem  önsajnáltatta 
m agát román módra, s így a közvélemény 
egy csapásra ellene fordult. Kis híján meg
verték. Azok, akik minden valószínűség sze
r in t  s z in té n  n a p i ap ró  to lv a jlá so k k a l 
egészítik ki a nyugdíjukat, a tolvajnak adtak 
igazat. És különben is — gondolták m aguk
ban —, Bánné túl jólöltözött, túl ápolt, hogy 
nincstelen legyen.

Ettől kezdve zárt szatyorral szállt buszra. 
Védte magát a hordától.

Bánné kezdett ismeretséget kötni. Nem 
fontosakat, nem nagy horderejűeket, inkább 
úgy tartotta számon őket: lám, vannak m ár 
az én életemben is naponta feltűnő arcok, 
alakok, típusok. Sofőrök, újságárusok, fogat
lan parasztasszony, akitől házitejet vásárolt 
a busz végállomásában s akinek néha gyógy
szert vitt. Előfordult olyan eset is, hogy egy 
kék szemű, szőke férfi leszólította: "Hallja, 
asszonyom, maga tetszik nekem!". Bánné 

felnevetett. "Ön hozzám szól? Megis
mételné, mit mondott?" A kékszemű 
nem jött zavarba, már enyhén meszes 
lehetett, m ert kissé gátlástalan frivol- 
sággal állta a nő elutasító tekintetét. 
"Világos, hogy magához szóltam! Bá
torkodtam kijelenteni, hogy ön tetszik 
nekem." Az öregasszony kezét a sze
me elé kapta. "Jézus, Mária, ez nem 
lehet igaz!”

Igaz volt.
A hordában néha megmagyaráz

hatatlan módon születnek rövid lejá
ra tú  vonzalm ak. Nincs m últjuk és

nincs jövőjük. Állomástól állomásig élnek. 
Kilövell az aranyszínű, finom szálacska a két 
szem közötti csakrából és bombázza a másik 
ember csakráját. Nem kell szólni, felesleges 
a bizonygatása bárminek is, az aranyszálacs
kák m ár úgyis egymásba fonódtak, szeretik, 
dédelgetik  egym ást s aztán elszakadnak 
egymástól.

És Bánné kezdte az életét betájolni: bér
lettől bérletig élt. Számba vette, hogy mit 
végzett el egy bérletnyi idő alatt. A bérletcse
re napján megméretkezett. Amikor a mérleg 
három  kilóval kevesebbet m utatott, halvány 
örömet érzett. Kezdetnek nem rossz. Még 
nem sejtette, hogy a fogyás nem fog roham o
san és látványos csodaként végbemenni. Az 
igazság az volt, hogy a bérlet, ami a fogyó
kúrá já t kellett b iztosítsa, m enet közben 
plusz céliránnyal gazdagodott. Bérletet vál
tott, hogy fogyjon, s közben visszaerült az 
emberi hordába.

Az öregek életéből legtöbbször az utak 
hiányzanak. A harm adik bérlet megváltása 
u tán történt, hogy eszébe jutott az anyja 
nagynénje, aki kUencvenen túl is, m inden 
áldott nap autóbuszra szállt s a Mosoczi-te- 
lepről bezötyögött A rad főterére, onnan el
ta lp a lt a M aros-partig , aho l ők  laktak. 
M eglehetett neki is a fogyókúra-módszere. 
Az öreg hölgynek aztán már nem m aradt 
türelme a vizit lebonyolífásához. Becsenge
tett hozzájuk, hogy felmutassa magát, hogy 
számbavétessék. Néhanapján kért egy pohár 
vizet s ők tejet nyújtottak neki. Ételt soha 
nem fogadott el. "Nekem m ár nagyon keve
set szabad ennem. Értitek, leikecskéim?"

Dehogyis értették.
ő k  nagy karéj zsíros, lekvároskenyereket 

uzsonnáztak. Az öreg nő jött és ment, átjár
kált a házukban, s a konyhában enyhe leven
dulaillat m aradt utána. Beleszippantottak a 
levegőben. "Te jóég, a Manyicika néni kölnizi 
magát!” Nem figyelmeztek rá, módjával tisz
telték, de nem  lesték a jöttét, nem pazaroltak 
időt rá, nem  foglalkoztak vele.

Csak most sejti, hogy M anyid néni mi 
m indent tudhatott az öregségről s ők sose 
beszéltették meg. Aztán kilencvenhét éves 
korában, egy Gyertyaszentelőn elszállt, akár 
egy könnyű sóhaj. Nem  siratta m eg senki. A 
mai judíciumával felmérve a helyzetet, biz
tos benne, hogy az öreg hölgy nem is tartott 
igényt ilyesmire. A hosszú időn át m agányo
san élő öregeknek nagy vigasz, hogy kilépé
sükkel nem ütnek sebet senki ember szí
vében. ő  például a világért se akarna olyan 
fájdalmat m érni valakire, amit ő viselt el öz
vegysége első periódusában.

Sokan észlelték, hogy Bánné megválto
zott, csinosabban öltözködött, kurta-fiata
losra nyiratta a haját s újból m egtanulta 
gyakorolni a türelmet. Udvariasan, kellő be
vérzéssel érdeklődött ismerősei hogyléte 
iránt, s utána nem fordult sarkon, hogy fa
képnél hagyja őket, hanem  m eg is hallgatta 
a válaszukat. Az ismerősök találgatták Bán
né titkát: "Vajon olyan szerencsés volt, hogy 
másodszorra is rátalált az igazira?".

Tévedtek.
Bánné nem  futott bele senki karjába, nem  

bukkant újabb társra. Am az öreg nőt hallat
lan nagy szerencse érte: bérlettel a retiküljé- 
ben felszállt az autóbuszra, s ott viszont 
rátalált önmagára, egy fogyókúrázó öreg nő
re, akit lehet és érdemes tisztelni.

így szeretett bele Bánné, életében először 
és utoljára, önmagába.
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A szökevény
(A  m a g y a r  b a ju sz )
Zordon, elhanyagolt házak, hamuszínű ar

cok. A Temzén felfelé hajózva rendszerint gya
nús a lakokkal ta lálkozo tt. L eskelődtek, 
meg-megálltak a háta mögött, sohasem kerül
tek vele szemtől szembe. Az atyafiak közvetlen
sége, a bensőségesség után az utóbbi években 
volt alkalma hozzászokni a már-már kihívó bi
zalmatlansághoz. De ezek a kísérteties figu
rák... talán detektívek vagy szélhámosok 
lehettek. "Arra kíváncsiak, hogy honnan jövök? 
— töprengett egy pohár rum mellett a hajó 
társalgójának fényesre koptatott asztalánál. — 
Azt hiszem, inkább arra, hogy hova tartok... 
Van-e pénzem? Vagy legalább ötletem!"

Igaz is, honnan vette az elképzelését s hozzá 
a merészséget, hogy "honalapító" legyen?!... A 
vérében hordozta, otthon úgy mondanák. Egy 
túláradó pillanatában (mint amikor első felesé
ge, Catharine egy fél üveg pezsgőtől megmá- 
morosodva mindenképp táncolni akart, várta, 
hogy a karjaiba kapja valaki!) — belőle a ka
landvágy buzogott fel: meghódítani az ismeret
len világot! Vagy egy világrészt legalább.

Sokszor már az az érzése, hogy a végelátha
tatlan fantazmagóriák közepette kielégítetlenül 
fogja bevégezni életét, hiszen végleteket hajszo
ló vállalkozásaiban bajuszának két vége az 
egyedüli kézzelfogható valóság. A forradalom 
útvesztőin is képzelete vezette; akkor azonban 
derekasan kivette részét a küzdelemben, a sza
badságharc utolsó napjaiban majd kiugrott a 
szíve. Később a brit hadsereg kötelékében 
nyughatatlan természete nagyobb szerephez 
juttatta nem mindennapi becsvágyát és ambí
cióit. Az elismerés, ha Bombayben nem is, Afri
kában nem sokáig váratott magára; majd épp 
az álmosítóan csendes, nyugodt Karib-tenger 
szigetvilágában kezdett erőt venni rajta egy 
másfajta nyugtalanság — egyben lázadás, a 
hadseregnek nem annyira formális, külső, mint 
inkább az értelmet és szabad lehetőségeket kor
látozó fegyelme ellen: hogy mi lesz vajon hol
nap velem és az enyéimmel?! (Nem csupán a 
véletlenek szeszélye szerint gyarapodó, szűk 
családoddal.) Erkölcsi tókét kovácsolni — nem 
utolsó sorban az olcsó népszerűségből —, s 
közben szüntelen szorongással nézni a bizony
talan jövő felé... Ebből elege volt.

"Nos hát, te magyar bajusz! — Ideges pillan
tással veszi szemügyre magát a tükörben. — 
Többnyire úgy viszonyulnak hozzád, leeresz
kedően, miként József főherceg a cigányokhoz: 
a muzsikájuk bámulatba ejtette, sőt olyannyira 
fölkavarta, hogy ő maga vállalkozott egy ci
gány szótár szerkesztésére — a személyes kon
taktusok mellőzésével persze. (A Magyar 
Tudományos Akadémia nyomban aranyérem
mel jutalmazta érte.)"

Észébe jut a különben kedélytelen (tipikus) 
angol gróf, aki egyszer meginvitálta őt is a va
dászatra. Fácánt lőttek, később nagyvad is ke
rült az orruk elé; a gróf rezzenéstelen arccal lőtt, 
szemlélődött, ugyanúgy vette tudomásul az al
kalmi balesetet, az ő ügyetlenségét. Midőn a 
Packh János pofázmányáról (akkor még úgy 
hívták) egy vércsepp hosszan kunkorodó baju
szára cseppent s ott hivalkodott a monogramos 
szalvéták makulátlan környezetében, a házi
gazdának váratlanul megélénkült a tekintete, s 
elkiáltotta magát: "Vigyék innen ezt a véres ba
juszt!"... Máskor, másutt is gyakrabban ütközött 
előítéletekbe (ő, vagy a magyar bajusz), sem
mint hogy tartós érzelmeket szított volna.

Erről (a kudarcról) önkéntelenül Kossuth
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színpadias gesztusai, bársonyos hangja ötlik fel 
benne a nyeregben, s csizmája sarkát dehogyis 
gőggel, dühösen veri lova oldalába.

(A család)
"Pedig én nem akármilyen származék va

gyok!"
Packh János, egy talentummal megáldott 

építész fia, akit pap nagybátyja nevelt, tizenhét 
éves korában megszökött hazulról és beállt Pes
ten a honvédek közé. A fegyverletétel után a 
kormányzóval Törökországba menekült, majd 
1850-ben, ugyancsak vele, Londonba emigrált.’

"Volt alkalmam megismerni egy másik Kos
suth Lajost is, aki megtörtnek, öregnek látszott, 
amikor elm ondta előttünk búcsúbeszédjét 
Szmimában. »Én érzem, hogy pályám végéhez 
közeleg. — Ez is póz lett volna nála? — Lelkem 
megtört, s rám a Rákóczi és Thököly sorsa vár. 
De ti még, ifjú nemzedék, meglátandjátok az 
elnyomott haza és szabadság újrafeltámadá- 
sát...«”.

Az ifjú Packh János két év múlva mint az 
Angol Királyi Hadsereg főhadnagya a brit ko
lónia határán, Afrikában teljesít szolgálatot a 
zulu és kaffer bennszülöttek között.

(A Jóreménység fokánál)
Végig az járt az eszében, hogy vajon a nagy

hatalmak s a világ bennünket, magyarokat is 
olyannak tekintenek, mint gyermeteg, nyugha
tatlan néger vagy indiai törzseket, akiket meg 
kell szelídíteni, rekcumozni? A szipoj-lázadás 
idején Bombaybe vezényelték; de tulajdonkép
pen itt is, ott is inkább csak a nagy hírverés — 
a bennszülöttekkel kevés baja akadt. Annál 
több a két fiatal nővel; hisz huszonegy éves 
fejjel megnősült, s újdonsült feleségének a hú
gát is magával cipelte Cape Townba.

Két óceán találkozási pontján egyelőre csak 
a nélkülözés s a mind nehezebben elfojtható 
hisztériák az ő igazi ellenfelei. Bármilyen kiváló 
vívó és céllövő, nagy fizikai erőnlétre és birka
türelemre lenne szüksége ahhoz, hogy felépítse 
házát azon a kis (egy acre) földterületen, melyet 
a sovány zsold mellé kapott, megművelésre.

Órák hosszat hajszolja lovát, hol egyik, hol 
a másik óceán felé bámul. Áldozatnak hiszi 
magát máris.

"Nem születtem parasztnak, hogy a földet 
túrjam! — fakad ki hangosan. — Legszíveseb
ben egy nagy gödröt ásnék, hogy beletemessem 
álmaimat."

Egyelőre csak játszik a gondolattal: a sivár,

meszelt falakon bearanyozott (grófi, hercegi) 
nevet lát maga előtt.

"Bár mélyebbről indultam, de tudom, mi
lyen név illet meg..."

A katona hiába kerül be egy társaságba, a 
nemesi kaszt itt is kirekeszti magából. Az ifjú 
arisztokraták, különösen Angliában, talán nem 
is hivatásból, csak unalomból választják a had
sereget. Magabiztosak, elegánsak, fölényesek, 
hiszen tudják, hogy a katonai pályán is a társa
ságban számontartott érdem és előmenetel ha
tározza meg az érvényesülést.

A társaság kedvence egyelőre nem lehet (ez 
még a jövő titka); lesz hát botrányhős. Lepuf- 
fantja egyik tiszttársát. Ajánlatos továbbállnia, 
mielőtt üldözni kezdenék. Semmiképpen nem 
az erünniszek.

(A lelk iism eret)
Már nem is nagyon emlékszik rá, mi volt az 

ok, ami miatt összezördültek. Valójában őt 
egyéb nem is igen érdekelte, csak az, hogy az 
ábrándozáson kívül lehet-e más reménye Afri
kában egy nem tucatműveltséggel bíró ifjú em
bernek? Áki mellesleg betéve tudja Vörösmarty 
jó néhány versét, és, Petőfi meg Széchenyi tisz
tánlátásáról nem beszélve, Kisfaludy Sándortól 
Tompa Mihályig megférnek agyában a bieder- 
meieres ízléshez igazodó szóvirágok és népies 
dalok. A zongorabillentyűkön pedig átlagon 
felüli a gyakorlottsága (ez részben pap gyámjá
nak, Krotky Józsefnek az érdeme), társaságban 
olykor egyenesen bravúros. Sajnos, nem hallot
ta Lisztet játszani, de az ő verbunkosaival, "vas
kosabb", dacos-bús m agyaros futam aival 
viharos tapsot is kicsalt már alkalmi hallgatósá
gából. A művészet mégsem cél számára, legfel
jebb eszköz lehet, sokat segítheti az ér
vényesülésben. Kudarcait, kiborulásait annak 
tulajdonítja, hogy születésének körülményeit 
sokáig homály borította. Nincsen szó valami
lyen örökletes depresszióról, legfeljebb bárho
vá is kerüljön, nem képes megszabadulni egy 
belső hangtól: "Légy óvatos, ne add ki magad 
az emberek előtt!". Mintha, különösen az iszony 

erceiben, valami megkettőzné lényét; az emlé- 
ek nehezebben lemoshatók, mint kezéről (ne

véről?!) a vér az után a gyanús afrikai párbaj 
után.

"Tulajdonképpen a másik lelki terhét is hor
doznom kell. A szüleim rossz házasságát tragé
dia követte. Idősebb Packh János mindössze 42 
esztendőt élt. A halotti bejegyzésben: «a halál 
oka gyilkosság». Anyám biztatására követettel

16



merényletet ellene a szomszédunkban lakó 
tisztiszolga (megint kísért az uniformis!?), a tár
gyaláson azonban visszavonta vallomását. 
Anyám, Packhné Krotky Mária tagadta, hogy ő 
tétette volna el láb alól férjét — aki különben 
nem volt az apám. Johann Mittelteller bécsi 
császári kamarás tartott keresztvíz alá."

(Például Jamaika)
A delfinek versenyt úsztak a hajóval. Ez az 

egész utazás másnak tetszett, mint az előbbiek. 
Hálával gondolt Viktória királynőre. Noha a 
nyugat-indiai szigetek nagyon messzire estek 
Angliától, remélte, hogy itt végre valódi gentle
man válik belőle — A Karib-tengerbe pöccintett 
kis morzsaszemen. (Sikerült is — nem csupán 
a kingstoni önkéntes zenekar vezetőjeként — 
megcsillogtatnia képességeit; a gáláns jelző, 
amellyel rászolgált népszerűségére, csak ké
sőbb vetett kétértelmű fényt a magyar szárma
zású brit kapitányra.)

Már megérkezése előtt valami ősi borzalom 
áradt a sima, nyugodt mélységből (a Karib-ten- 
ger ritkán szokott háborogni). "Itt halásszák a 
világ legkövérebb gyöngyszemeit" — árado
zott mellette egy kurtizánnak öltözött közönsé
ges londoni lotyó, s miközben úgy tűnt, hogy 
Jamaika szigete a vízen lebeg, benne képekké 
formálódott minden sebtében szerzett tudás.

Ha akkoriban naplót vezetett volna, talán 
ilyen gondolatok kerülnek ki (még nem Packh- 
nak, nem Esterházynak) a tolla alól:

"Engem is azzal a szándékkal vezényeltek 
ide, hogy igazi angollá s kereszténnyé váljak? 
Cromwell fia, Henry, a hírhed ifjú tábornok 
annak idején többszáz 12-14 éves lányt meg fiút 
küldött az Antillákra! Cromwell hadseregének 
a söpredéke szállt hajóra, hogy fölvegye a har
cot a kegyetlenkedő spanyol gyarmatosítókkal. 
Arról már kevesebb szó esik, hogy ők mennyire 
»lovagias« ellenfélnek bizonyultak... Elég volt 
körülnéznem a fedélzeten, hogy fölismerjem a 
londoni alvilág illusztris példányait: hivatásos 
nőstényeket, hímeket, zsebmetszőket és orgyil
kosokat. Háromszáz évvel korábban Jamaika 
állítólag a vadorzók és kalózok főhadiszállása 
volt."

Durva arcú, kék szemű, véres ingű harami
ák látogatták meg később álmában szigeti haj
lékában. Arany evőeszközökkel ettek mindent, 
a halat s a különféle déligyümölcsöket is; s mint 
Néró nejecskéje, ezüstpatkót verettek lovuk pa
tájára.

U tközben a szélcsendben azt képzelte,"hogy 
a kabin fülledtségénél nincs elviselhetetlenebb. 
Jamaikában azonban a forró delelőn minden 
szem álomra csukódik; az éghajlat romboló ha
tással van még a legélesebb elmékre is. Minden 
vágyad, hogy lustálkodhass. Tiszttársai ráadá
sul nem hagytak föl a whisky-ivással (a teknős- 
bék ah ú st valam ivel le kell öblíteni). Itt 
különben az a szokás, hogy a húst, a hegyekben 
elejtett vadat is, megszárítják, s kalózmódra a 
földbe ásott gödörben megfüstölik. A karibok, 
a bennszülöttek ősei a szájhagyomány szerint a 
feldarabolt ellenség húsát füstölték így meg. 
Akár a kolbász, megőrzi az ízét, hónapok múl
va is lehet fogyasztani. "Papi füstölővel a szen
de kis apácák zsenge húsikáját!" — toldják meg 
otromba szellemeskedéssel a hithű protestáns 
angol tiszt urak.

A cukornádat vágó, sajtolókba őrölő nége
reket bámulva (a londoni söpredék nem bírja a 
trópusi napon), mikor már alaposan összecsíp
tek a szúnyogok, s az izzadtságtól csuromvize
sen ragad fejedre a haj, mint bájolószöveg 
zümmög füledben a papiamento nyelv ("kicsit 
angol, kicsit spanyol, kicsit francia, kicsit hol
land keverék") — olyasféle, mint mikor minden 
hordalékkal alázúdulnak a zavaros vizű folyók. 
Kimerültén nyúlsz el a tenderparton; együgyű, 
vidám semmittevésben pirulsz, bámulsz meg,

a primitív világhoz hasonulva, holott a barbár
ság ellen állig felfegyverkezve érkeztél ide. Hol 
jelenleg szerencsére béke van, párolgó tocsogó
ban tapicskolnak az anyaszült meztelen pur- 
dék tó l kö rü lra jzo tt, veres szeplős, h ir
telenszőke, nagyrészt ír bakák. Eszükbe sem 
jutna olyasmit kiabálni a tikkasztó hőségben, 
mint eleiknek, hogy: 'Ti kalózok! Banditák! 
Piszkos pápisták!"... Helyette a pálmafákkal be
ültetett tiszti park fáin gebedező madarakra 
vadásznak hálóval s egyéb trükkel, mert csak 
úgy lövöldözni vagy késelni, miként a londoni 
sikátorokban, itt tilos. A láz, a téboly s mindin
kább a feledés földje ez számodra is; hiába me
nekülsz a kaszinó hűvös homályába a vízhordó 
csörömpölése s rikácsolása, a bennszülöttek ne
héz szaga vagy akár a melankólia elől.

(At a csatornán)
Angliában még a sírásó is keménykalapban 

feszít. S a zsakettes koldusok, a komornyik-póz 
után, ha szó nélkül tovább akarnál lépni, egyből

Simon Endre: A tető

milyen rátartiak lesznek.
Előfordult, hogy éjjel kelt át a csatornán; a 

kapitány-helyettes a kérdés után, mely nem 
pusztán udvariasságból hangzott el ("Ön ugye
bár nem angol, uram?"), az ő csodálkozó, báto
rító  m osolygására egy g yűrt fedelű 
könyvecskét húzott elő elhurbolt zsebéből. "A 
gondolat, uram... A gondolat!" — Mint aki sza
valáshoz szokott, úgy mondta. "Folytassa — 
biztatta ő —, folytassa"; kissé türelmetlenül, 
mint feladott rejtvény után. "Ez engem ekhóz, 
esküszöm, /  Mintha egy undok szörnyet rejte
getne /  Gondolatban"... S mivel még mindig 
tanácstalanul állt szemben a deklamált felad
vánnyal, a barázdált állú, enyhén kopaszodó 
hajóstiszt nagyobb élvezettel lendült bele a Sha- 
kespeare-verssorokba: "Megfontolsz minden 
szót, amit kimondsz, /  Még jobban ijeszt ez a 
dadogás: /  Mert holmi álnok és ravasz ripőknél 
/  Szokott fogás ez..."'

Tisztelettel pillantott az útját kormányozó 
ember mélyen ülő, szürke szemébe, aki azon a 
nyomorúságos éjszakán Othelló gyanakvásá
val és bűntudatával ajándékozta meg őt — nem 
véletlenül. A hajó belsejében is vacogtató hideg
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volt, a fedélzeten szélroham sepert végig, s ők 
mégsem tulajdonítottak neki jelentőséget Ezt a 
férfiú-összetartozást nem akármilyen törté
netnek köszönhette. Gyilkos tekintet! — ezt a 
címet adta volna neki.

"Képes vagy hajnali három órakor fölzavar
ni?!... Ezzel fogadott — mesélte a hajóstiszt —, 
mikor több hét, viharos veszélyek után hazatér
tem. Ilyen még nem volt, gondoltam; lehet, 
hogy nem ébredt föl egészen. »Eredj innen! — 
szólt rám a feleségem elutasítóan, amikor hozzá 
akartam bújni. — Azt képzeled, hogy csak úgy 
behelyettesíthetsz, pótolod a hiányát valaki
nek, még hogyha a mocskos fantáziád szülte 
is?! Ismerd be.« Nem volt mit beismernem. A 
hang ismerős volt, de hirtelen rádöbbentem ar
ra, hogy ezt a fiatal nőt nem ismerem igazán. 
Metsző szél fújt keresztül a lakáson, a bordáim 
között. (Nyitva felejtettem volna az ablakot?) 
Addig nem éreztem a fáradtságot, most egy
szerre elbágyadtam. Hátha mégis az a valóság, 
gondoltam, amilyennek egymást képzeljük? 
Engedékenyen belekapaszkodtam ebbe a gon
dolatba; valahol úgyis el kellett kezdeni a köze
ledést. Vagy már késő? Késő ma? Vagy késő 
egyáltalán?!... Milyen más volt az az ijesztően 
jeges tekintet, amely indulatkitörését kísérte. 
Gyilkos tekintet — így neveztem; pedig egy 
ártatlanul elképzelt ágyjelenetről volt csak szó. 
Olvastam valahol egy megszállott nőről, akinek 
szemében szerelmi aktus közben imádság gya
nánt fanatikus hévvel csillogott a kívánás tüze. 
Nála — a feleségemnél viszont (azóta tudom 
már) — kívánás közben is bármikor felszítható 
volt a mindennél gyúlékonyabb dac vagy a 
gyűlölet. Elég volt a legkisebb fáziseltolódás 
gesztusokban, szavakban közöttünk. Látszott 
rajta olykor, hogy minden idegszálával gúnyol, 
elutasít..."

Közbe szeretett volna szólni— ő, az utas —, 
hogy a szakmai deformációt is figyelembe kéne 
venni: hány hétig vagy hónapig tart egy-egy 
hajóút, a feleség hosszú időre magára marad, az 
ártalom reá is vonatkozik... De a tisztet annyira 
magával ragadta az emlékezés, hogy már nem 
is kereste a kapcsolatot az útitárssal." »Illúziót 
kergetsz, mióta! — idézte megint az asszonyát
— Mint aki nem képes fölébredni.« »Illúzió 
felfedezni benned valamit a régi énedből? — 
fakadtam ki előtte. — A könnyezőt, a lelkese- 
dőt, a szenvedélyesen ragaszkodót, a saját lel
kiismeretétől zaidatottat és megsebzettet!... Te 
már csak a kívülről kapott, sietve elkapart sebe
idet mutogatod, s ha könny szökik a szemedbe, 
az önsajnálat pumpálta ki azt is belőled. Utoljá
ra akkor láttalak megrendülni, amikor lázasan 
ágynak estem. Emlékszel, ahogy fölém hajoltál, 
ijedtség árnyékolta be arcodat, ajkad sírásra 
állt: ismerem lánykori rezdüléseit. Aztán gyor
san elfordultál. Nevetséges lett volna akkor, ne
héz szuszogás közben, /óbbal kiáltani föl: Miért 
rejted el arcodat, és tartasz engemet ellensége
dül?... Hogy ily sok keserűséget szabtál reám, 
és az én ifjúságomnak vétkét örökölted ve
lem?«... »Végre nem tagadod — hangzott a fe
lelet. — A vétkedet.« Behunyt szemmel is 
láttam az eleven sebként vonagló szájat, a fakó 
ég felé fordított sovány arcot, a semmibe mar
koló kezet. Meg szerettem volna érinteni: jaj, 
csak ki ne nyíljon a régi seb!"

A férfi végre egy kis szünetet tartott, szivar
ra gyújtott, megkínálta az útitársat is — aki 
hirtelen tisztkollégáira gondolt, akik az unal
mas fogadásokon szivarjukból pöfékelve fá
rasztó  eszm ecserékbe bocsátkoznak  a 
kereskedelem fejlődéséről, a brit birodalmi hó
dításról, és nem maradnak el az egybefolyó, 
álmos napokat élénkítő, lelkes tósztok, miköz
ben hatalmas uszályokon márvány- és fűszer
szállítmányokat lebegtet lelki szemeik előtt az 
Angliát megillető hűség.

De az éjszaka még nem ért véget A kapi- 
> > > »  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
tány-helyettes vallomása a váratlan fordulat 
előtt kissé felfokozódott:

"Gyötrő s valahogy mégis bizsergető utak
ról megtérve, az otthoni asztalnál megszelídül
ve és jó llakottan  konstatálta szívem (ön 
sohasem volt így vele?), hogy a bizalmatlanság, 
a gyanakvás alaktalan rémei egykettőre szét- 
foszlanak. Csak a gyomromat ne hasogatná 
folyton a fájás. Olyankor édesmindegy, hogy a 
pokróc vagy az asszony szava bizonyul simo- 
gatóbbnak. Botladozva ilnész ki a konyhába, 
mintha be lennél rúgva. Bűntudat, éhgyomor
ra!... (Valamikor az öngúny mondatta így ve
lem.) A gyufaszálakkal nehezen boldogulsz. 
Ott vár a kihűlt keserű tea; a csésze oldalán 
fekete csík árulkodik, hogy időközben jócskán 
leapadt. Józsiás talán megsajnálná magát ebben 
a rút egyedüllétben, és ital után kajtatna, mert 
ugyebár másként fest a hazatérés, hogyha fel 
van dobva az ember. Az éjfél utáni civakodás 
rendszerint megfekszi a lelket. A férfihiúság 
olyankor könnyebben ingerelhető. Kihívásra 
egyből feltámasztható a szerelem vagy a gyűlö
let... Lepillantasz az alvó pipaszár lábakra: 
mintha máris kukkra állna rajtuk a szőrpihe!... 
»Semmi misztifikáció« — morogja a nő, amint 
duruzsolni kezdesz kedvesen a fülébe. S te már 
tudod: makacsnak mutatja magát ezredszer is, 
ünnep- és kedvrontónak, férnvágyadat lelo- 
hasztónak. Arckifejezése ritkán illik pillanatnyi 
hangulatodhoz — ahogyan ő nevezi: ahhoz a 
bizonyos »kangörcshöz!« »Légy velem elégedet
len továbbra is — vágsz vissza neki —, a legfé
lelmetesebb ellenség úgyis bennünk van! Hadd 
borítson ki saját banális (avagy a hervadozás 
nálatok tragikus?) tökéletlenséged. Vigasztal
jon ellenség-komplexusod s az én kicsinyessé
gem, amely képtelen beletörődni a gondolatba, 
hogy nem muszáj egymásért élni és naponta 
kockáztatni valamit... Nála erre is készen volt a 
válasz: »Nevetségesek vagytok ti, férfiak. Pár 
órára elrontják a játékotokat, s képesek vagytok 
máris toporzékolni, hogy magatokra maradta
tok. Nem számoltok azzal, hogy viselkedése
tekkel nem az érzékenység, hanem az ér
zéketlenség állapota felé sodortok.«

Mit felelhettem volna erre? így is, úgy is 
magunkra maradunk egyszer. De addig! Jól 
tudta, hogy ki nem állhatom a színlelést, az 
öncélú sanyargatást. »Ne közeledj hozzám!« — 
sziszegte. Felugrottam mellőle, és becsaptam 
magam mögött az ajtót. Vettem a holmimat, s 
köszönés nélkül rohantam a kikötőbe. Szokat
lanul bárdolatlan indulat kerített hatalmába, 
több volt egyszerű féltékenységnél. Mint ami
kor a hörgő, haragos tengerözön a víz lebegő 
halait felhőkbe löki-hányja. Másfél napig a mat
rózkocsmában lézengtem, féltem hazamenni, 
nehogy valami meggondolatlanságot kövessek 
el. Megkönnyebbülés volt aztán a hánykolódó 
hullám okon távolodni az ismerős parttól. 
Egyetlen sor üzenetet sem hagytam hátra. Azt 
a jóvátehetetlen napot semmilyen búcsú nem 
pótolja azóta..."

A hajóstiszt elhallgatott, s ő, a civil — aki 
ezúttal kivételesen nem viselte a brit légió 
egyenruháját— várt; nem mert kíváncsiskodni. 
Arcok és alakok lebegtek szeme előtt elmosó
dottan a ködben. Örökzöld őserdők várták va
lahol, óriás virágok, vadnarancsok, orchideák 
mohó, élveteg kelyhe, lomha alligátorok, rikító 
színű papagájok s a moszkitó-fellegekkel beár
nyékolt forró, buja nyár. Ahol, ha fülledt háló
szobában fölriadsz, nem fenyeget a veszély, 
hogy valaki a könyvespolchoz lép és Faust 
töprengő kételyeivel vagy egy — Shakespeare- 
monológgal ajándékoz meg. A testedet ölelő 
álmokból észbontó képek burjánzanak, s mi
közben a félmeztelen néger szobalány révülten 
tapintja meg gazdája levetett aranyláncát s gyű
rűjét, észrevétlenül (alamuszi-ostobán) áldo
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zod fel valódi énedet. Gyökeréről letépett szi
vacsként vergődsz az áramlatban, fulladozol a 
Bahama-szigetek iszapos, nőiesen kitárulkozó, 
párás öbleiben, melyek felett egy távoli ősi mi
tológiából idelátogató szellem őrködik. Fantaz
magóriáid torz kis bálványokká aszalódtak a 
könyörtelenül tűző napon, s bénult agyad egy
re kilátástalanabbul keresi az Európához, a pár 
száz, pár ezer éves hagyományú óvilághoz 
kapcsolódó összefüggéseket.

"Elindult a keresésemre. Meg akarta mon
dani nekem, hogy több mint valószínű, terhes. 
Gyermeket vár tőlem. Nem lehet tudni, baleset 
érte, vagy erőszak áldozata lett. Mire megtalál
ták, nemcsak a gyerek halt meg benne...” — 
fejezte be a történetet a hajót kormányzó, vi
gasztalan "Othello”.

A görögök szkepticizmusát százszor is el
utasítva magától, heves újrakezdésekbe haj
szolja m agát; a lkata  is n yughata tlan , 
minduntalan megújulásra vágyik, kockázatok
ra. De azóta, valahányszor át kell kelnie a La 
Manche-csatornán, egy vérfoltos vászondaróc- 
ba csavart, törékeny női test sejtelmes vonalait 
képzeli maga elé; a sovány arcot, halántékot 
egészen elfedi a hosszú, fekete haj. Szélroham 
seper végig a fedélzeten, de ő képtelen elmoz
dulni: hátha a fehér habtarajban, a fenyegető, 
félelmetes vízzuhatagban megpillanthatja egy
szer a sosem látott, dacos tekintetű angol Des- 
demonát.

Feleségére gondol, akitől végül sikerült el
válnia, s aki tulajdonképpen nem tőle idegene- 
dett el, hanem saját magától. Civakodásaik 
során a férfi emlékeit, hazájához fűződő gondo
latait, hűségét is örömmel megtaposta, meg
alázta volna, nemcsak az alantasnak nevezett 
gerjedelmeket. "Eltemethetetlen fájdalmaiddal 
s csalódásaiddal etetnéd bennem a kiéheztetet- 
tet — Catharine arculütésnek szánta afrikai nél
külözésük idején —, aki vak-vezet-világtalant- 
utakon elborzadva tovább nem bírja, s fellázad, 
kitör." "Vagy összetör valamit, így pontosabb — 
vágott vissza ő. — Örülök, hogy vannak már 
érveid." "Egyelőre az elpazarolt idő érvei tarta
nak fogva, mint madarat a kalitka. Te magad 
olvastál nekem egyik este a tükör-szörnyről; 
mikor a nő belenéz a tükörbe (tudhatod, hogy 
sose voltam jajdemilyen hiú!) és megrémül az 
idegen arctól (?)... Meddig várunk még itt, ahol 
az Isten is elfeledkezett rólunk?! Azt várod, 
hogy egyszer csak egy szörny vigyorogjon rád 
helyettem?! Tagadni fogod: hogy te tettél azzá. 
Megcsodálhatod majd önzésed eredményét!"

Vízszínű szempár, hihetetlen extázisok 
után. Ha akkoriban lettek volna infantilis per
cei, annyit el kellett volna ismernie, hogy egy
formán önző teremtésnek születtek mind a 
ketten. Ám benne akkor is erősebb volt már az 
ambíció. "Aki él, nem rejtőzhet el... a jövője 
elől." Büszke tartással hagyta faképnél felesé
gét, csak épp a szalutálás hiányzott.

(Esterházy)
Emlékszik rá, amint a késő délután bá- 

gyasztó fényében feltárult előtte a sziget buja
sága. Könnyű szédülés fogta el. "Ez még csak a 
puigatórium." De már elszánta magát: egy dob- 
bantás; el kell jutnia mielőbb az új élet küszöbé
re.

Az 1867. július 27-én Münchenben kiállított 
útlevelében a Pál Oszkár Esterházy név szere
pel. Egyéb: az életkor, a római katolikus vallás, 
a magasság, a barna haj, a kék szem, a szabályos 
orr — minden megegyezik a Packh Jánoséval.

Lidércnyomásként nehezedik rá a tudat, 
hogy semmi áron sem akar félresikerült ember 
maradni. Az egyenruhával járó engedelmesség 
és egyhangúság után kiválni: létrehozni vala
mit!... Amikor a kiegyezés évében hazalátoga
tott, nemcsak azt próbálta meg visszaszerezni, 
amitől születésekor megfosztották — a nevét

—, hanem a hitét is. A hajdani kérlelhetetlen, 
nyakas, kuruc vérű, "Kossuth apánkhoz" hű 
vitézek közül azonban sokan fogadták kimért, 
hűvös tekintettel, s elfoglaltságukra hivatkozva 
zavartan fordultak el tőle, hogy elvegyüljenek 
az egyezkedők "vegyeskórusában".

Az idő rárakódik lassan a színhelyekre, el
fedi szemünk elől a letűnt arcokat, a kioltott 
lázat és életeket, megválaszolatlanul maradt 
kérdéseket. Csak a barázda mélyül arcodon, a 
kacagás elapad, ám a tapasztalás nem feltétle
nül épül bele életedbe.

Az ő természetében csak a kalandvágy, a 
szerelem és a nyugtalanság teremtettek némi 
folytonosságot. Retrospektív érzékenység? 
Hűtlenség. Nem olyan fajta szerencsére, hogy 
kiüljön szemébe a rettegés, vagy egy kandalló 
mellett nosztalgiázva kúrálgassa csúzos vég
tagjait.

A szívósság páratlan erő. (Feküdt ő már 
rothadó szalmán, tömlöcrács mögött — nem 
ilyen veszélytől fél; inkább olyasfélétől, mint 
amikor szürkülő pof aszakállú férfiak úgy érzik, 
hogy kiérdemelték a pihenést, a civilizáció ré- 
mületes nyüzsgésének ellenpólusaként a meg
hitt menedéket.)

A tükör előtt áll, izmaiban gyönyörködik. 
Hátrapillant az oszladozó homályba. Minek 
szépíteni? Ahogy az árnyék magnyúlik a búto
rokon, úgy nő benne az unalom. S gyűl a méreg. 
Zenekari dübörgés, zsoltárok, ölelések rajta 
nem segítenek. Ha már ámítás — éltető hazug
ság legyen. Nem lesz soha, öregségére sem a 
sztoikus tűnődés, a merengés az ő védekező 
fegyvere. Havat hazudni gutaütésben!

(Szökés)
Leért a tengerpartra. Nem találkozott senki

vel.
Higanyszínben, tejszínű párában az öböl 

vize, szemben a virradattal. Napégette, portól 
kimart homlokkal, a katonai robot egyhangúsá
ga elől megindul valamilyen kékes, téli nold- 
fény s az odújából előkecmergő lomha medve 
birodalma felé. Színtelen bőrén szürke árnyak, 
orra erősen előreugrik. De érzi, tudja: valamit 
mindig szét kell rombolni, hogy szembenézhes
sünk ismeretlen önmagunkkal.

Furcsa szerzet a szökevény. Elvadult, zord 
tájat lát maga előtt üdezöld pálmaligetek, ren
dezett, kényelmes sétányok helyett. Ott talán 
megszabadul a kánikulai dermedtségtől. Lelké
ben ez az ellenállhatatlan kényszer: Esterházy- 
gőg? Hallgatásába irónia vegyül.

(A honfoglaló álma)
Egy kimerült férfi szuszogása megnyugta

tó. De ki lát — pláne az ősvadonban — a halán
ték, a szemhéj alatt elforduló Föld-, szemgolyó 
mögé, ahol a legelérhetetlenebb dolgok is ter
mészetesnek látszanak?

"Ha már a kastélyt kezdettől fogva nélkü
löznöd kellett, házatían (hazátlan) csórécsiga, 
nyitva áll előtted az egész kanadai préri.

Mit számít az ötvenfokos hideg és a negy
venfokos meleg. Néhány száz, vagy ezer kiván
dorolni kényszerülő, föld nélküli magyar 
paraszttal egy új ország honfoglalója lehetsz!

*

(Beszélyt rekesztó' epilógus)
Kanadában az ESTERHÁZ kolónia — az 

elhagyott tanyák szélén tölgyfakeresztek. lobb 
mint százévesek. Nem csoda, hogy ezt a két sort 
sem lehet kiolvasni már:

"Ha az idő elrepül felettünk
s az Újhazába olvad a fajunk..."
1996. XI. 9.
*Dojcsák Győző
Kardos László fordítása
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XÓ'&EX—
A Magyar M űhely jubilál
1962 m ájusában  jelent m eg Párizsban  a M agyar M ű

hely cím ű irodalm i, k ritikai és m űvészeti folyóirat első 
szám a. A lap o t 1956 u tán  nyugatra  kényszerü lt fiatal m ű 
vészek a lap íto tták  az egyetem es m ag y ar ku ltú ra  szolgá
latában. Szerkesztői kezdettő l fogva ú g y  vélték, hogy a 
m ag y ar irodalom  sú lypontja M agyarországon van, d e  
iro d alm u n k  határok tó l függetlenül egységes, így m ár az 
első évfo lyam ban M agyarországon élő írók is helyet kap 
tak. A szerkesztők  célja az volt, hogy a korabeli m agyar 
irodalom  értékskáláját korrigálják. O lyan szerzőket karol
tak  fel, ak ik  irodalom politikai okokból m arg inalizálód tak  
M agyarországon  vagy  a környező állam okban. Legnehe
zebb éveikben helyet k ap o tt a lapban  N em es N agy Agnes, 
H ern ád i G yula, P ilinszky János, M ándy Stefánia, M észöly 
M iklós stb. A M űhely  kü lönszám okat ad o tt ki Weöres 
Sándor, K assák Lajos, F üst M ilán, S zentkuthy  M iklós, 
E rdély  M iklós, Jam es Joyce, Jacques D errida tiszteletére, 
valam in t m egjelentek tem atikus kü lönszám ok is (pl. a 
francia m o d em  irodalom ról).

A M agyar M űhelynek  három  feladata volt: a folyóirat 
m ellett k önyvk iadókén t is m ű k ö d ö tt és évente-kétévente 
találkozókat rendezett. A könyvkiadás elsősorban a leg
m odernebb  m ag y ar irodalm at szolgálta (Weöres Sándor, 
E rdély  M iklós stb.), és k iadta a nyugaton  élő m odem  
m ag y ar szerzők  első kö tetét (Baránszky László, Bakucz 
József, Vitéz György, K em enes Géfin László stb.), eleddig  
m in tegy  60 könyvet.

1972-től kezdve az évente, kétévente m egrendezendő 
franciaországi vagy ausz tria i irodalm i találkozókon az 
ak tuális m űvésze ti tém ákat v itatták  m eg az anyaprszág- 
ból, a szom szédos országokból, valam in t a nyugatró l é r
kező résztvevők. Ezek az összejövetelek jelentették az első 
igazi kapcso la to t a hazai és a külföldi m agyar irodalm i 
közeg  között.

1972-től d 'a te lien  cím en francia nyelvű  testvérlapot is 
m egjelen tettek  a szerkesztők, m ely a francia irodalm i élet
ben  a hozzá kapcso lódó  szerzők révén (Jacques R oubaud, 
M ichel Deguy, B em ard H eidsieck, Bruno M ontes stb.) 
jelentős helyet v ívo tt ki m agának.

1971-ben a M űhely  szerkesztői Schöffer M iklóssal és 
K assák Lajosnéval m egalap íto tták  a Kassák-díjat, m elyet 
ed d ig  30 avan tgárd  m űvész kapo tt meg.

1989-ben a M agyar M űhely  három  szerkesztője (Buj
dosó  A lpár, N agy  Pál, P ap p  Tibor) hazatelep ítette  a lapot, 
m ely a 75. szám tó l kezdve B udapesten  is megjelenik. A 
hazaköltözés együ ttjá rt a szerkesztőség átalakításával és 
kibővítésével.

A M agyar M űhely t jelenleg Bujdosó Alpár, H egyi Lo- 
ran d , Juhász  R. József, Kovács Zsolt, N agy Pál, P ap p  Tibor, 
L. S im on László, Som ogyi G yula, Sőrés Zsolt, Szom bathy 
Bálint szerkesztik.

A Párizsban megjelenó' M a g y a r  M űhely, a m a g ya r  
a v a n tg á rd  fo ly ó ira tá n a k  100. ünnepi szá m á b ó l.

—  I9&EX

ZENEI CSEVEGÉSEK 2.

Beetles - Beatles______
Az áju ldozó  fiatal lányokat, a 
könnyes szem ű, tétova nagy  fi
iakat. A nagyszám ú rendőrt, a 
k ivezényelt m en tő au tó k a t, az 
e g y e tle n  te s t té  ö s s z e o lv a d ó  
em b er tö m e g e t. E szem be ju t, 
h o g y  kom o ly  zen esze rző k  is 
foglalkoztak e zene h arm ó n ia 
vagy éppen  m elódia-elem zésé
vel. Talán a jóform án m ű k ed v e
lő nég y  m u z s ik u s  s ik e rén ek  
titkát ku ta tg a tták , ta lán  egy új 
zenei köznyelv  k ialak ításának  
esélyeit. N em  tudom . M agam  
n em  ta r to z ta m  közé jü k : n a 
gyon értem  ez t is és m ég  sok 
m á s  d iv a to s  k ö n n y ű z e n é t ,  
rockm uzsikát, d e ... NEM  SZE
RETEM ! M ié rt n e m  m o z d ít  
m eg ez a zen e  b en n em  legalább 
egy lelki h ú rt —  töprengek. M i
ért nem  tu d o k  én  is rajongani 
é r te ? ...

N ézem , hallgatom  a Denevér 
londoni előadását, p arádés sze
reposztással, népszerű , h íres e- 
lő a d ó k  h a n g v e r s e n y s z e r ű  
k ö zb e ik ta tásáv al. A z előadás 
"megszakítja" S trauss zenéjét és 
közbeiktat, például! — egy Az- 
navour-szám ot. A közönség  lel
kesen m egtapsolja. Két angol 
k isasszony  "balladácskát" éne
kel, a közönség  tom bol. N agy
sz e rű  a d o lo g , d é v a jk o d ó  a 
já té k , d e  a lig  v á ro m , h o g y  
visszatérjen S trauss zenéje. Pe
d ig  az is könnyűzene. M égpe
d ig  a javábó l: sz ó ra k o z ta tn i  
akar, és táncra, könnyed  izo m 
m ozgásra ösztönöz. És m égis 
m ilyen  h a lla tlan  kifejezőereje 
van. M ilyen érzelm i m élysége. 
M ilyen  g y ö n y ö rű  — é rzem , 
hogy ez a zene teljesen a ha ta l
m ába kerít. Bosszant, hogy  nem  
érzem  u g y an ezt a g y önyörűsé
get a többi könnyűzenénél is. 
M érgesít, hogy  nem  tu d o k  ve
lük, az őrjöngő töm eggel eg y ü tt 
rajongani. B iztosan így v an n ak  
Ő K  is a mi komolyzenei v ilá
gunkkal: nem  értik, érzik, m it 
szeretünk  benne annyira . E gye
sek szerin t e két em ber- és zene
v ilág  k ö zö tt v a n n a k  á tjárók , 
titk o s a la g u ta k , ív e lő  h id ak , 
szűk, kedves utcácskák. N em  
hiszek b e n n ü k  a két világ szi
g o rú a n  e lk ü lö n ü l eg y m ástó l, 
m ég akkor is, ha sokan  ennek  
e lle n k e z ő jé t p ró b á ljá k  b iz o 
nyítani. Vajon m ikor hallja m eg 
az  em beriség  nagyobbik  fele a 
ZENE IGAZI LELKÉNEK H Í
VÓSZAVÁT? AVE BEATA M U- 
SICA?

TERÉNYI EDE

— ---------------------HELIKON-----------------------

Alig van  m ég egy k ö nnyű
zen e -e g y ü tte s , am ely  akkora  
hatással lett volna a 20. század 
m ásodik  felének világára, m in t 
am ilyen a BEATLES volt. Töm e
gek  ő rjö n g tek  é rte , tö m eg ek  
nosztalg iáznak  ró luk  és értük. 
F ilm sorozat örökíti m eg em lé
k ü k e t. H ő sö k k é n t fo g a d tá k , 
tisztelték  őket. L egenda, sőt m í
tosz lengi körü l életüket, pályá
jukat, em léküket.

N ézem  a ró luk  készült visz- 
s z a p il la n tó  v id e o -so ro z a to t. 
K edves, m eg n y erő  gyerekek , 
majd kom olykodó kam aszok  és 
végül m agabiztos felnőttek. A 
bőrkabátos korszak u tán  szinte 
elegánsnak m ondható  ruhákat 
öltenek m agukra,... m ég zené
jükön is m egérződik  ez a válto
zás. H ajuk  nem  is o lyan nagy, 
m in t am ily e n re  em lék e zem , 
em lékezünk. Ú gy tűnik , hogy 
sem m i sem  olyan rendkívüli a 
m egjelenésükben . És sem m i
képpen nem  érződik  ra jtuk  az a 
vadság , m ásság, "ordító" e lkü
lönülés, am elyről anny i beszá
m oló, film felvétel, v ideo-k lip  
hozott h írt és borzaszto tta  el az 
akkori idős nem zedéket.

M i m ara d t b e lő lü k  n ap ja
inkra? Egy illúzió és egy legen
da, no m eg a nevük. F ord íto tták  
ezt m ár valam ilyen rovarfajtá
nak, ü tésnek, betörésnek, felrá
zásnak, k ikalapáltnak, k itapo
so ttnak , kiállónak, k iugrónak, 
és m ég egy sor m ás ilyesm inek. 
Valamilyen m ódon  a két angol 
alapszó BEAT és BEETLE a lé
nyegére tap in to tt an n ak  a kor
nak  (és kórnak), am elyben az 
akkori fiatalok, a hatvanas évek 
forrongói éltek, éreztek, akar
tak  valam i újat, keresték a saját 
v ilágukat, lelkiségük kifejezé
sét.

Lett-e belőle az, am inek  ra
jongói elképzelték  — m árm in t 
a kort?! Vagy csak illúzió és le
genda m arad t az is, m in t zenei 
emblémája?! A történelem  m ajd 
eldönti.

H árom  évtized távolából az 
foglalkoztat e zenét hallgatva, 
az előadókat látva, hogy m iért 
nem  m ond szám om ra sem m it 
ez a m uzsika. C sak ü lök  és bá
m észk o d o m . Jo b b ára  csak  a 
kétségbeesetten élm ényt kereső 
óriási kam asztöm eget nézem .
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M eglelent az Előretolt Helyőrség idei 1- 
es száma, Orbán János Dénes főszerkeszté
sében. Felelős szerkesztő Sántha Attila; 
szerkesztők: Bréda Ferenc, Fekete Vince, 
Lövétei Lázár László; grafikai szerkesztő: 
Vass Sándor. Kiadja az Erdélyi Könyv- és 
Lapkiadó, felelős kiadó Szőcs Géza. A lap
ban verset közöl Fekete Vince (Hondáját 
ugratja; A Mester. Fiaihoz), Babies Imre (A 
verskilövó éjszakái az elmeosztályon; A verski- 
lövó Nippon felé), Karácsonyi Zsolt (őszi vers 
az Adriához; Szerda; Ötödik tragé; Kilóg belő
lem a vers ; Ha úszik már medence), Szonda 
Szabolcs (Anti-limerick; Tárgytalan, Egyper
ces; A  pincében, hol lakom, zeng harci dalom; 
Western; Ma nagyon hamar este lett; Reklám
hatás, Robogás; Önszólamra), Térey János 
(lnterpretátor), Király László (1980. Novem
ber 26.), Király Farkas (Zománc; A  Szamos
nál; Diogenész; D iogenész bis; A  Báró 
látogatása és annak következménye; Hobo XII; 
Hobo XIII; Hétvége három felvonásban; Patt), 
Király Zoltán (Durva. Mienk; Impresszioniz
mus; Lucky Strike II; karlmarxutca "Enn" 
szám; Nektek). Prózai írást, esszét jegyez 
György Attila (A boszorkány, kinek méz- és 
virágneve volt), Am brus Tibor (Walpurga), 
Bréda Ferenc (Kar-d-dal; Adél, az élő; Tünde

a labirintusban; Tünde a nap tüzében; Léda 
négy dimenzióban; Tizenkét tűz. Szüzeid tün- 
déri tükörből), Gergely Edit (Aprés nous le 
déluge?; Szerelem), M olnár Attila (Kaktuszsi- 
mogató)y Sántha Attila (Kalyuk mítosszá), 
Szabó Á rpád Töhötöm (Teleími), Hadnagy 
Áron (Ha elszakad a posztmodem, van még egy 
poszt-posztmodem), Balázs Imre József (Igaz
ságosztás kemény kalapban), Páll Zita (Metró a 
[zjúrben). Lövétei Lázár László és Orbán 
János Dénes fordításában Florin Iaru, Tra- 
ian T. Cosovei, Ion Bogdan Leiter, Matei 
Visniec, Bogdan Ghiu és Ion Stratan szöve
gei olvashatók.

Ú jraindulása alkalmából január 15-én a 
kolozsvári Heltai Irodalmi Kávéházban ren
dezett fogadást az Előretolt Helyőrség.

A H ite l januári számában olvasható Be- 
ke György A "hírhedt" falu d m ű  írása.

A  Jelenkor 1-es számában olvasható Bal
ia Zsófia A könnyű kéz kritikája című verse.

A  Tiszatáj januári száma Király László 
Csúfhistóriák és Nyelvemlék d m ű  verseit 
hozza.

A  Magyar Napló 1-es számában Kányá- 
di András Értelmiségi lét a Kárpát-medencé
ben, kisebbségben d m ű  írása.

H atvankét esztendős korában elhunyt 
Bertha Bulcsu író-publicista.

k  Magyar Napló januári számában Ma
gyar Ágnes ír Sigmond István Ugassak ma
gának, Rezső? (Dacia, 1996) d m ű  kötetéről. 
A számban szemlézik többek között a ko
lozsvári Helikon és Korunk novemberi szá
mait.

A z  1996-os Kortárs-díja t Kovács András 
Ferenc és Kovács István kapta.

A  tavalyi Év Könyve díjak kitüntetettjei: 
Tőzsér Árpád, Lázár Ervin, Sándor Iván, 
Hubay Miklós, Jánosi Zoltán, Kőbányai Já
nos, Hárs Ernő és Bertha László.

M egjelent a Magyar Képesújság decem
beri száma Eszéken; a hosszú szünet u tán 
újraindított lap, a horvátországi magyarok 
folyóirata folytatásokban közli a Pacepa- 
emlékiratot.

A  Vigília decemberi száma közli Cs. 
Gyímesi Éva: Nemzet és kereszténység Babits 
esszéiben d m ű  tanulmányát.

-MI

Vers és címe
Áprily Lajos versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1., függőleges 22. és 59. 
számú sorban. A  vers címét a 39. számú 
sorban rejtettük el.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora 
(zárt betűk: G, K). 16. Az elemzés tana. 
17. M egtaláltam , megvan! 18. Arab 
sejkség a Perzsa-öbölben. 19. Rövid, ki
csike. 20. Földistennő. 21. Hízó lakja. 22. 
A tengeri hal. 23. Szülésznő. 24. Sport
eszköz. 25. A m oszkvai olimpia jelképe 
volt. 27. Termés, gyümölcs — románul.
28. Negri lengyel színésznő személyne
ve. 29. ...morfózis: átalakulás, átválto
zás. 31. M agot juttat a földbe. 32. Nem 
fő. 33. Leány, angolul. 34. Amarosvásár- 
helyi könyvtár névadója. 36. MT. 37. 
Kérdőív rovata. 39. A vers címe (zárt 
betűk: A, A). 42. Az első könyvünk. 43. 
Lerakat. 44. M adam e de...: francia írónő 
(1766—1817). 45. Körülbelül. 47. Állat
nak has alatti prémje. 48. Libanoni gép
já rm ű v ek  betűjelzése. 49. ... Radu: 
kiváló rom án dalénekesnő. 52. Román 
női név. 54. Após, régiesen. 58. Kén és 
deutérium  vegyjele. 59. Kötőszó. 60. Ki
tárta a ...: őszinte volt. 61. Dominál. 62. 
Zápor eleje! 63. Svéd korona (röv.) 65. 
Bántalmazzák. 66. Torz alakú mesebeli 
törpe. 67. RÓJ. 68. Szóösszetételekben: 
egy, egyedi. 70. Juttat. 71. Magasztalás.
72. Román tánc. 73. Nemzet. 74. Orosz 
Leó. 76. Színültig. 77. Ruhát vasal. 79. 
Újság. 82. Közteherviselő személy.

FÜGGŐLEGES: 1. Házikó. 2. Nagy 
franda író személyneve. 3. Negatív fe
szültségű elektród. 4. Képző, a -tlen 
párja. 5. ...-condition: légkondidonálás.
6. Mint a 36. számú sor. 7. Például a bika 
vagy a kos. 8. Zsidó bölcs, az első és 
m ásodik században élt. 9. Zola-regény 
címe. 10. Sóhaj. 11. Támogatom. 12. 
Szuez közepe! 13. Megszólítás. 14. Fo
netikus betű. 15. Eszes halandó (két 
szó). 22. A z idézet második sora (zárt be
tűk: Y, N). 23. Falánk ragadozó állat. 24. 
Beszédhibás. 26. Papírmértékegység. 
28. V ásártér. 29. A besszin  császár 
(1844— 1913). 30. Régi űrmérték. 33. 
Vendéglátóipari vállalkozó. 34. Löve
dék célbaérése. 35. Gondoskodik róla.
38. Ezen a napon. 40. A m agányt kedve
lők. 41. Nóta egynem ű hangzói. 46. 
Kezdetleges, de kényelmes lábbelijei. 
50. Régi római pénz. 54. A szív, régiesen. 
52. Franda festő (Jacques Louis, 1748— 
1825). 53. Paraguay fővárosa. 54. Tem
pó. 55. Antonov repülőgépe. 56. Franda 
jogtudós (Francois Gayot, 1673—1743). 
57. ...háza: magyarországi város Békés 
megyében. 58. Ring. 59. Az idézet utolsó 
sora (zárt betűk: D, A). 64. Radon vegy
jele. 66. Rigoletto leánya. 67. A magyar- 
o rs z á g i m ű v é s z e t tö r té n e t  eg y ik  
m egalapozója (Flóris, 1815— 89). 69. 
Olajzöld. 71. Kedves, angolul. 72. Ilyen 
kúra is van. 75. Részben elodáz! 77. 
Hangszer. 78. Libát hizlal. 80. PG. 81. 
Platina vegyjele. 83. Fény szélei!

RÁMAY TIB O R

A HELIKON 2. számában közölt, Téli tanács m a
gamnak  d m ű  rejtvény megfejtése: A tél múlását miért 
siettetted? / Amúgy is gyorsfutó az életed. / A zord fagyot, ha 
kínoz is, maraszd j s ne bánd, ha később érsz —  ha érsz —  
tavaszt.
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