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SZILÁGYI ISTVÁN

Gazdátlan
késztetés
Bizakodó szavakkal kéne kezdeni 

az új esztendőt s útjára indítani a Heli
kon VIII. évfolyamát. Merthogy a mö
göttünk elpergett hónapok, évek során 
a folyóiratnak rendkívüli nehézségek 
ellenére is sikerült megmaradnia — s 
erre talán lesz mód, van esély az elkö
vetkezőkben is. Ám ez, tudjuk, nem
hogy önelégültségre, de különösebb 
reménykedésre sem jogosít — ettől 
egyébként eleve megóv számos oly ke
serves tapasztalat, mely rácáfolt az el
m últ évek "legmértéktartóbb" vára
kozásaira is.

Holott most valamelyest derűlátób
baknak kellene lennünk, hisz a hét esz
tendővel ezelőtti megtorpant, eltorzult 
rendszerváltozás-kísérletek után most, 
négy-öt elfecsérelt évvel magunk mö
gött a második nekirugaszkodásnak le
netünk tanúi, melyben a Romániában 
élő magyarság, úgy tűnik, megint részt 
vállalhat, s ezt bizonyára meg is kell ten
nie, még ha politikai szervezete elkerül
hetetlenül továbbra is kényszerpálya
bérlő, netán megint bűnbakjelölt — no 
de kisebbségben "jó lépés" aligha képzel
hető.

Előbb keserves tapasztalatokatemle- 
gettünk; igen, az elmúlt évek kelet-euró
pai változásai sajnos azt bizonyítják: a 
társadalom demokratizálódása egyelőre 
nemhogy anyagi jólétet nem ígér, de a 
szellemi élet, a művészetek számára sem 
nyit tágasabb tereket — és bizonyára 
nem lesz ez másképp mindaddig, míg a 
műalkotásnak piacgazdaság a cenzora.

... Hanem ami mégis meggondolkoz- 
tató, s a maga paradox módján tán ör
vendetes, hogy a szépírás néhány elpan
gott bizonytalankodó év után mára 
mintha újra éledezne. Furcsa dac lehet e 
"jelenségnek" — (ha ugyan egyáltalán 
van) — a magyarázata, mikor az alkotó 
többé már nem törődik sem az ún. társa
dalmi megrendelés elmaradtával, sem 
támogatások szűkmarkúságával; nem 
érdekli sem "fogadókészség", sem ráfi- 
gyelés, még bár ezek kiesése sem. Ha
nem már-már valami megfoghatatlan, 
gazdátlan késztetésnek engedve tudo
másul veszi, hogy a mű, az irodalom 
létezni akar.

LÁSZLÓFFY ALADÁR 
O tt legbelül 
az Újév reggelén
A belső égen belső üstökös.
Belső időkben máskor van az éjfél, 
belső tragédiában más a hős, — 
belső határ szilveszterére értél.

A  belső holdra belső eb ugat, 
van belső nagyharang, naponta kongó, 
van belső napkelet, belső nyugat 
mint lelki Ázsia és lelki Kongó.

Egy belső város, mély-történelem — 
a külsőbe már belehaltam százszor, 
egy belső újév játszik most velem, 
belső-Buddról belső-Pestre átszól:

ott, legbelül talán megint divat 
minden után és ellenére hinni.
A  múlt hivat, a nagybeteg hivat, 
a napra ölben lehet csak levinni.

Ott legbelül az újév reggelén 
akár külön, akár most velem játszol, 
csak M I lehetsz s veled vagyok csak ÉN, 
ha voltnak, lesznek, bármi másnak látszol.

Elhull a gyáva, elesik a hős —  
nincs náció, hogy néha ne temessék.
A belső égről belső üstökös 
külső csodája már egyetemesség.

A  belső égen belső fellegek, 
belső fonál vagy ß m  pereg az orsón.
A bennem lakó belső emberek 
viseljék méltósággal el a sorsom.

A belső templomban mikor a pap 
karját kitárva áldást kér az Úrtól — 
kinn frissenhulll havak csillámlanak 
s egy január sugárzik új azúrtól.

Azl960-as években lerombolt Donát szobor — 
Kolozsvár, Hójatető (Szabó Tamás felvétele)
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HELIKON

KIRÁLY LÁSZLÓ VERSEI
U tazások

Bogdán Lászlónak
A költő hallgat.
Kérném pénzt váltani, mondja 
a világ legszebb határrendőmője.
A költő hallgat.
A költő hallgatok.
Nyugodt legyen, szép vagyok és 
nem engedem elindulni a vonatot.
Szia, Laci bácsi,
szólt László Noémi, aki ott se volt. 
Miközben az ablakon túl 
összeesküdték a fenyők: 
király s királynő.
A  költő hallgat.
Ki tudja, honnan, 
elószdll egy lappföldi üzenet, 
valakitói, kivel sosem találkozom. 
Időközben
minden szerelmemre gyanakszanak. 
Kicserélem a törülközőket, mondja 
a pálcikalábú lány, 
és mire elmegy, kiderül: 
fényszórókat viselt a szemében.
A  költő hallgat.
A  költő hallgatok.
Emlékszel, amikor?
Óvd magad, mondja K.A.F., és ettől 
ismét beszélni kezdenek a fák. Vagyishát 
merre kell tartani a Fenyves szállóba? 
Bogdán Lászlót 
otthagytam valami vonaton, 
mint óriáscsecsemőt. Nemsokára 
verset ír hozzám, ahogy ismerem.
Netán regényt.
Isten óvja a Királyt!
A költő hallgat.
A költő hallgatok.
Lehetséges, hogy ez az életünk?
Ablak dőtt szerelmeskedő fák.
Üzenet attól, kit sosem látok már.
Arról, hogy óvd magad.
S hogy leszünk, nem leszünk.
A költő hallgat.
A költő hallgatok.

Szabadkikötő
T.c. Filep István, Angyal u. 28.

Ha meg tudnám mondani, István, 
mi hajt e szóra, tán egy belső isten, 
miközben leromlanak a repkények a fán, 
s már csak a rímért: semmink sincsen.
írnék ezredvégi költeményt, 
melyben házak omlanak más világba.
Tűzoltó, Angyal, Tompa utcai nép —...
Azt mondja egy kölyk: — Senki sem árva.
Rohannak fölöttünk, alattunk forradalmak. 
Leszegzett herezacskónk alól kirúgják a széket. 
Az Angyal utcában mégis angyalik laknak. 
Láttátok Barcsát, Charlotte-ot, Ibiciéket?!

Milyen embernek lenni, ember-formán? — 
gondolkodom születésemtől máig.
Szeretem, hogy annyi életem folytán 
átmehettem a Tompa utcától a Tűzoltó utcáig.
Almát vásárolsz, idegen mindenkinek — 
almát vásárló idegent mindenki kivet.
Angyal utca egy van, bármibe hullsz.
Nem jártál Angyaléknál — megvakulsz.
Istvánok, Lászlók, ezek-azok, 
nem hagytunk magunk mögött sivatagot. 
Eltévedtünk abban, mi van, s ami nincsen. 
Nincs aki benézzen, aki betekintsen.

Hullanak sosemvolt szétzilált virágok. 
Testvéreim között élek és állok.
Oly egyszerű minden, mint a folt, 
mely ott van mindenen, ami volt.
Dalolnék, mint erdélyi kétségbeesettek, 
álmaikban széttört hegedűkkel: — Gyertek! 
Meghasad szívünk, mint rossz költeményben, 
így leszünk s maradunk földön, égen.
Tompa utcától Tűzoltó utcáig, 
tudjuk, egyetlen torony se látszik.
Csak a rímkovácsok szaladgálnak szépen, 
Úristennek tetsző végzetes vidéken.

Quadriga
írok magamanak egy világháborút és megnyerem 
írok akkora teret hogy jókedvvel

dalolhassanak a barátaim 
Vitorlásokat írok, melyekről valaki

integet a szokatlan szép őszben 
Száz éve már integetések nélkül sápadoztok 
Kirohanok a várból mely eddig óvott de szorít 
Jókedvemben elfog a gyilkosok melankóliája 

mint valami régi keringőben 
Vakok tánca az októberi erdőn 
írok barna mezőbe barna madarat 
írok rózsaszín mezőbe rózsaszín városokat 
Süketek hangversenye a cáricini erdőn 
Bánatomban rátok vetem bohócok déli vihogását 
Betörök a szentélybe jól tudom ez a végem 
Évezredek sóhajai elüszkösödött telketekben 
Tevekaravánokat írok a Selyem Útján 

császári titkos pecsétekkel 
írok akkora teret hogy elférjen rajta 

három könnycsepp 
írok magamnak egy xhlágháborút

Bialoszewski
de melyikkel menjek 
a huszonnyolcassal 
a huszonhetessél 
a huszonhat06sal 
a harmincassal 
a negyvenegyessel 
így tovább
a huszonnyolcassal szerkbe jutok 
a huszonhetessel elvisz a vonat 
ki tudja milyen szerelmekhez 
a huszonhatos — nahát ez a kérdés 
a harmincassal— jól van jól 
negyvenegyessel a lázongó gyárak 
tíz év után valami összeesküvés 
na most hova menjek 
a huszonnyolcassal 
várnak a barátaim 
a szeretőim szomjan haltak 
itt-ott minden már huszonnyolcasos 
annyit lehetne beszélni róla

tekla — szól a falióra

B O G D Á N  LÁSZLÓ  
SZENTGYÖRGYIDEM OKRITUS

Törött kriglik
Odüsszeusz, ez a kelet-európai tévelygő így 

szólott 1988. július 1-én— amikor hazánk akkor 
legszeretettebb fia megindította az emberarcú 
bulldózereket1 a védtelen erdélyi falvak felé: 
"ma megint nem tudtunk meginni egy sört, 
mert nem volt krigli!" Közbevetőlegesen sokkal 
népiesebben, drasztikusabban mondta, óriás
mondatában1 2 3 többször szerepelt ama állítmány, 
mely Mario Vargas Llosa perui író regényében 
egészen pontosan így hangzik: "Egész Peru el
cseszte!". S korántsem csak Peru! Mink is. De 
akkor is, kijelentése értelmezésre szorul: miért 
is nem tudott sört inni O. ezen a napon? Noha 
barátja P. vonatának indulása előtt már egy órá
val künn voltak az állomáson s be is tértek a 
becsület- süllyesztőbe, ráadásul a vonat késett 
is. Bizonyára kellett a hely az emberarcú bull
dózernek. "Hogy-hogy nem volt elég krigli?"— 
kérdezte gyanakvóan O. felesége. — "nem ér
tem?..." Ebben is Nyugat-Európára hasonlított. 
Ők se értettek úgyszólván semmit ezekből a 
kelet-európai szituációkból.

— "Nézd, drága — kezdte O. —, ottan egy 
olyan kocsma van, ahol csapolt sört mérnek.

Minősíthetetlen, de csak ez van. Mint köztu
dott, a csapolt sert edényekbe szokás leengedni, 
ezeket hívják mindközöségesen kriglinek. Eb
ben a kocsmában ez most hiánycikk, ezért az
után a szomjúhozó, serezni vágyó szorgalmas 
dolgozók jelentős része csupán várakozik. 
Azokra, akik épp isznak, a franc a belikbe, hogy 
adják le már a törött kriglieiket, hogy egy álmos, 
unott, mocskoskezű és valószínűleg büdös le
ányzó vízsugár alá tartva mossa ki őket s lökje 
elénk, hogy próbálkozzunk..."

— "S nem kaptatok kriglit?!?'
— "Végül természetesen kaptunk volna, de 

akkor következett egy újabb tortúra, sorba állni, 
kriglivel, a sörért!"

Lehunyta szemét, ásított s újra ott állt a 
sorban. "Ülhetnénk a Pilvaxba is, így barátja sej
telmesen, mint annyi más unatkozó kortársunk." 
"De mi itten állunk!",— böffentett O., noha még 
nem is ivott sört. "Csak álltunk! "3 — így a barát, 
már nem is annyira sejtelmesen. "Egész Peru 
elbaszta" — így Ó. — "S korántsem csak Peru! — 
kontrázott a barátja. A bulldózerek talán meg is 
indultak, hőseink egy árnyékos sarokban üldö
géltek, kezükben egy-egy csököttel4. "Te, aki 
mindent tudsz — kezdte messziről a barát, mu
tatván jellemének szilárd kelet-európai megala
pozottságát —, mindég így meg voltak itt indulva 
a sörért?" Amikor még lencsét termesztettek, akkor 
is szerették? Voltak itten serfőzők is, szép számmal. 
Akkor a nemzeti jellemmel van baj" — így a barát,

nézve a sörükért vagy poharukért rendíthetet
lenül várakozó székelyeket, akik őseikről apja 
Háromszék önvédelmi harcáról szólván dicsé- 
rőleg emlékezett meg, kidomborítván hősiessé
güket. "Úgy várakoznak, mint a barmok." 
"Egészen úgy" — sóhajtott O. — "Ahelyett, hogy 
összetöm ék a berendezést!. Ahelyett, hogy követelőz
nének! " — hódított a barát. — Ki érti ezt?5

Utólagos megjegyzés: sok mindennel így 
vagyunk. Azóta természetesen számtalan vál
tozás történt kies városunkban, ha az a kocsmá
kért már nincs is meg, krigli is, csapolt és 
üveges sör is végre van elég, s átmenetileg a 
bulldózerek is elültek. A vonatok viszont to
vábbra is késnak. És újra tombol a nyár.

1. Ezzel sikerült végleg elásnia magát, leépül
nie, kiesnie a pixisből, egyre több drakuLázás, kaligu- 
lázás következik a végső népítéletig.

2. Odiisszeusz kelet-európai lejegyző mini
mum óriásmondatokban fogalmaz, hogy bizo
nyítsa, ő azért Valaki, ilyent is tud.

3. "De nekünk a Pilvaxban se lenne jó—így a barát 
—, noha tényleg ülhetnénk ott is." "Már mért ne lenne 
jó?" — érthetetlenkedett O. — "Mert a Pilzxix is 
Kelet-eurapában van " — így P., szomorúan.

4. Negyedes rum népies kifejezése.
5. Ezt is másként látja ma már a tévelygő 

Odüsszeusz. Egyszerűen szomjasak voltak, sert 
akartak inni!...
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SIGMOND ISTVÁN

Testvérharc
Az Élet vénséges, összezsugorodott ag

gastyán benyom ását keltette, noha a leg- 
rosszindulatúbb feltételezések szerint sem 
lehetett néhány milliárd évnél idősebb, en
nek ellenére nehézkesen vonszolta magát, 
és a legkisebb erőfeszítés is gondot okozott 
számára, lett légyen az fizikai vagy szel
lemi feladat. A szakorvosok különfélekép
pen diagnosztizálták az esetet, aztán egyre 
inkább többségbe kerültek azok a vélemé
nyek, m iszerint az idő előtti, látványos elö
re g ed és t k eze ln i leh e tn e  v a lah o g y an , 
csakhogy a tüneti kezelés nem  tekinthető 
megoldásnak, m agára a betegségre és an
nak kórokozóira nem  lenne hatással.

Az Élet sejtjeiből m ár réges-rég elköl
töztek a hum or-kromoszómák, m ás gazdát 
kerestek m aguknak, ennek következtében 
az Élet m ár nem  tudott m ulatni a butasá
gon, ezeken az égbekiáltó orvosi melléfo
g áso k o n , m ely ek e t a p rim itív  filozo- 
fálga tások is tápláltak, úgysem  tudta vol
na m eggyőzni a m agukra oly sokat adó 
szakértőket, hogy az ő betegségének vélt 
állapotát nem  holmi kórokozók okozzák, 
egyszerűen csak annyi történt, hogy bele
fáradt a Halállal való örökös viaskodásba. 
Noha a végtelenből fakadó és a végtelenbe 
torkolló ádáz küzdelem ben, m inden egyes 
rövidebb vagy hosszabb korszak lezárása
kor az Élet került ki győztesként, ám az 
utóbbi időben észlelt események arra a kö
vetkeztetésre juttatták, hogy a Halál m eg
elégelte a m ásodhegedűs szerepkörét, és 
o lyan  cseles m anőverhez fo lyam odott, 
amellyel képes lesz letaszítani őt a dobogó
ról. Az emlősök világában ugyanis felfi
g y e lt n é h á n y  k ü lö n ö s  é rze lm i m eg 
nyilvánulásra, amelyek eddigelé csak az 
alcsonyabb rendű ösztönlényeket jellemez
ték, nos, ezekből próbált rájönni a csdfo- 
g á s ra ,  a tu la jd o n k é p p e n i  je len sé g  
mibenlétére. Csakhogy az Életet a gondol
kodás is öregbítette, réges-rég elveszítette 
egészséges, pirospozsgás színét, megrok
kanva, szédülten bukdácsolt az Idő fényes
re sikált sugárútjaiból alagutakká s már- 
m ár kanálisokká silányodott, kiviiá gítatlan 
sikátorain. Céltalan, szánalmas támolygá
sa azt az érzetet kd tette , hogy már a m últ
járól is lem o n d o tt, verőfényes győzel
m einek sorozatát nem  a hom ály olykor 
m ég áttetsző pókháló-leple takarta be, ha
nem  a fdedés koromfekete huzata; a jövő
ről m ár azt sem tudta, hogy főnév-e vagy 
igekötő, haladásának útját sem tudta irá
nyítani, s hogy m i végre kell állandóan csak 
haladni, haladni, elképzelni sem  tudta. 
M indezekből az orvosok arra a következte
tésre jutottak, hogy az Élet ki akar múlni, s 
m indenkinek m eg kell adni a jogot a kim ú
láshoz, ha m ár úgy döntött, hogy eljött az 
ideje a végleges visszavonulásnak.

A Halál triumfált. Noha eddig is voltak 
sikerélm ényei, az em berek m illiárdjait 
pusztította d ,  családm éretű és emberiség
m éretű tragédiákon röhögte kövérebbé be- 
hem ót testét, ám az Életet m agát sosem 
tudta megsemmisíteni, hiába gyilkolt hi
degvérrel és megállás nélkül, az Élet örökö

sen résen állt, s az öröm eksztázi
sa, am ely állandó ragyogásban 
tartotta az ú jraterem tő  folyama
tát, m indig legyőzte a lélektelen 
szakavatottsággal gyilkoló Ha
lált. A Halál könyvelői kénytele

nek voltak beismerni, hogy sok milliárd 
éve, az Élet s a Halál viaskodásának kezde
tétől az utolsó pillanatban végzett felméré
sekig, legalább egy teremtménnyel m indig 
több volt a földön, m int az elmúlt m ásod
percben.

Ekkor folyamodott a Halál ahhoz a cse
les manőverhez; amelyről az Élet nem tu
d o tt, de  érezn i m egérezte , hogy  az a 
jelenség, amelynek felismeréséhez és meg
fogalmazásához képtelennek mutatkozott, 
megváltoztathatja az erőviszonyokat, s ha 
a Halálnak egyszer, csak egyetlenegyszer 
sikerülne föléje kerekednie, elvész az értel
m e a további viaskodásnak, m ert a Halál 
esetleges győzelme m indennek a legyőzé
sét is jelentheti, mindennek, ami a végtelent 
jelenti, m ég az Idő is pusztulásra volna 
ítélve, a m indenek feletti Idő, amelynek 
láthatatlan tenyerén lélegzik a világegye
tem. Bármennyire is elsatnyult, összeasza- 
lódott és bambán botorkáló volt az Élet, 
arra m ár a kezdet kezdetén rájött, hogy 
valamit elvettek tőle, valamitől megfosz
tották, valamitől, ami a lényegéhez tarto
zik, s amellyel m indig  sikerült d iadal
maskodnia a Halál felett. De nem  tudott 
rájönni, hogy m i a lényeg, mi a lényege.

A Halál tudta. M agához hívatta az Örö
möt.

— Úgy gondoltam, jót tenne neked, ha 
engem szolgálnál.

— Nem lehet— mondta az Öröm. — Én 
az Élet lényege vagyok. Az Élethez tarto
zom.

— Csakhogy nálam tartalmasabb lehet
ne a sorsod.

— Hogyhogy tartalmasabb? — kételke
dett az Öröm. — Akkor neked is tartalma
sabbnak kellene lenned, neked, aki állan
dóan vesztes vagy. M ilyen tartalm akat 
látsz a veszteségben?

— Ezt a botor filozófiát csak az Élettől 
tanulhattad — mondta a Halál. — Nálatok 
annyiféle teória táplálja a hülyeséget, hogy 
m ár a hum or is hozzám  költözött. Jobban 
érzi m agát az akasztófán vagy egy halotti 
toron, m int a nyitott koporsóban, amit ti 
bölcsőnek becéztek. Ha filozófiát akarsz ta
nulni, hozzám gyere.

— Tőled? Én? — kételkedett az Öröm. 
— Mit tanulhatnék tőled?

— Jól figyelj — m ondta a Halál. — Ed
dig csak az újrateremtésnek örülhettél. Ha 
nálam  m aradsz, a pusztulásnak tudnál 
örülni. Érted már?

— Nem — m ondta az Öröm. — Nem 
értem ezt az életidegen filozófiát.

— Szó sincs semmiféle életidegen filo
zófiáról — állította a Halál. — Éppen ellen
kezőleg. Én nagyon jól tudom, hogy az Élet 
erősebb nálam, de ezt teljes egészében ne
kem köszönheti. Mert hogyan és miért te
remtene, ha én nem  pusztítanék? Te eddig 
az okozathoz pártoltál, az Életnek örültél, 
az újrateremtés volt a célod, de ha hozzám 
szegődsz és segítesz nekem a pusztításban, 
az Élet egyre több életet kénytelen teremte
ni, amelyek m ind-m ind neked lesznek kö
szönhetőek, m ert az életrehívás okainak

régióiban teljesítesz szolgálatot. Nem ma
radsz passzív szemlélője az életrehívásnak, 
hanem  okozója, teremtője, istene. Isten le
hetsz! Érted? Isten! Nem  akarsz Isten lenni? 
Az Élet Istene?

Az Öröm a Halálhoz pártolt.
Az Élet pedig, nos, az Életből kiveszett 

a tudatos teremtés eksztázisa, m ár csak 
ösztöneiben bízhatott, önm agára utalva, lé- 
lektelenül teremtett m induntalan, s nem 
értette, hogy miért ácsoltak bitófákat a ke
resztekből, miért állítanak szobrokat a hó
héroknak, miért őrjöngenek örömükben az 
emberek, ha megjelenik egy-egy tömeg
gyilkos a p iactereire felállított emelvénye
ken, és miért örülnek az árvizek, ha megsem
misítenek egy földrésznyi termést, és miért 
örülnek a katonák, ha átszúrják egy másik 
katona szívét, és miért és miért és miért...

A Halál kitalált valamit, elvett tőlem 
valam it— m ondogatta az Élet, önm agában 
és önm agának, m ert tanácsadók nélkül 
tengődött tovább, nem oszthatta m eg ön
gyötrő kérdéseit az orvosokkal, filozófu
sokkal, akik m ég m indig a kórokozók után 
kutattak, a testet és a lelket próbálták for
málni, gyógyítgatni, egyenruhákba öltöz
tetni, megszabni a gondolkodás formáját és 
módját, szabályokat felállítani, a szabályok 
megszegésének a m ódozataival egyetem
ben, lábjegyzetekkel m agyarázták a láb
jegyzet értékű lábjegyzeteket, a kétszer 
kettőből gyököt vontak, aztán azon m or
fondíroztak, hogy a gyököt vont kétszer 
kettőt négyzetre kell-e emelni, vagy... egy
szóval az Élet végleg lem ondott arról, hogy 
a felismerhetetlenségig eltorzult világot a 
saját kérdéseivel to rzítsa  tovább. Bár
mennyire is nehezére esett a gondolkodás, 
bármilyen töppedt volt és elhasznált, az 
ösztönei sugallták a megoldást: m eg kell 
szün te tn ie  a H alált. Végérvényesen és 
visszavonhatatlanul. Az intézményt, a fo
galm at magát. S ennek egyetlen m ódozata 
volt: ha nincs Élet, nincs Halál, m eg kell 
szüntetnie tehát önmagát. Csakhogy ehhez 
szüksége volt a Halálra, m ert a Halálnak 
kellett rám ém ie az utolsó, végleges csa
pást. Elment hát hozzá, azaz elvánszorgott 
ahhoz a világméretű koporsóhoz, amely
ben hatalmas hullahegyekből képezték ki a 
labirintus középpontjához vezető ösvénye
ket, és megállt a dölyfösen terpeszkedő Ha
lál előtt.

— Győztél — m ondta alázatosan. — 
Feladom. Végezhetsz velem.

A Halálnak volt valamelyes filozófiai 
képzettsége, ám  a fizikában közism ert 
láncreakció tanával nem  találkozott soha; 
önelégült röhögése végigszáguldott a hul
lahegyek között, élvezte a teljes siker, a 
végleges és visszavonhatatlan siker m ám o
rát, s egyetlen legyintéssel megölte az Éle
tet. És megölte önmagát.

A Semmi ott ült az égen, lenézett a föld
re, ahol ügyefogyott tükörképe gubbasz
tott a semmiben, aztán elm ent az Úrhoz, és 
jelentést tett:

— Összeborult a kép, Uram. A testvérek 
eggyé váltak odalent.

Sosem fog kiderülni, hogy az Urat m eg
lepte-e a hír, vagy sem. Egy ideig csendesen 
üldögélt a trónusán, eltelhetett egy koz- 
mosznyi pillanat talán, am ikor odaszólt a 
körülötte álldogáló kegyeltekhez:

— Fiaim, im ádkozzatok értem.
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HELIKON

KUKORELLY ENDRE

Az ilyen érzelmek
Az iskola édeskés bűze összeszorítja a 

gyomrot. Ennyi gyerek testének a szaga. 
Ami történik velem, annak nincs köze ah
hoz, am it csinálok. Én nem  csinálok sem
m it se. Létezik egy rend, és azzal fog
lalkozom, hogy am ikor csak lehet, nem  
figyelek oda. Nem  teljesen, de elbizonyta- 
lanítóan m ásképp van, és én tudom , hogy 
mi, ismerem, aztán pedig mégis az van, 
hogy nem. A vajaskenyér megsa vanyodik 
a nejlontasakban, egyik szünetben sem 
eszem  meg, hazafelé beledobom  egy ku
kába. Előbb m ég a kapu alatt kiszedem  a 
két szelet kenyér közül a parizert meg a 
paprikát. A nagy szünetben m egpróbálom  
a történelm et elolvasni, legalább az elejét. 
Délután edzés. Az edzések nem  jók, azt 
hiszem , egyáltalán nem  törődtek velünk, 
nem  figyeltek oda rendesen. A stoplis ci
pők pocsék rosszak, a labda súlyos, a pá
lyán fekete salak, szállt a szénfekete por, 
ha elestem, lesodorta a tenyeremről m eg 
a térdem ről a bőrt, és én azt gondoltam , 
hogy ez így jó, hogy ezt tulajdonképpen 
élvezem.

N em  futballoztunk, hanem  ez most 
edzés.

Az iskolában fociztunk, szünetekben 
az osztálytársaim m al, a fölbetonozott ud 
varon, tanítás u tán  pedig a Városligetben, 
vagy kirándulásnál, bárm ilyen lejtős és 
hepehupás mezőn. Edzés az más. A tele
pen nyáron m inden délután játszottunk, 
kora délutántól egészen addig, am íg még 
lehetett látni valam it a labdából.

Az egyik órán m eg kellett m ondani, 
hogy mi leszek. Fölállni és bediktálni.

Ábécé sorrendben. Sokat kell még ah
hoz neked csökkenned, fiam.

Bangó, Barta, Boros, Briák, Cseh, ezek 
egyenként felállnak és bemondják, m on
danak  valamit. H onnan a fenéből tudják, 
hogy m icsodát, honnan találják ki. Meg
m ondta nekik valaki? M egmondta neki az 
apja? Dér, Frisch, Fröschl. Kajtár. Ügyvéd. 
A Kajtár papája ügyvéd. Ott álltam, nem 
tudom , ki helyett, és m ost m ár azonnal az 
az illető következik. Hiába. Hiábavaló bár
m it is. Egész délután idesüt a nap, besüt a 
terembe, a fénysávban szálldogál a por. 
M indenki azt figyeli, hogy a m ásik mit 
talál ki?

Ez rossz?

A Bartával a szétnyitható ebédlőaszta
lunkon gombfociztunk. Amikor nálunk 
voltam , a folyosón, játszottunk, a kocka
kő vön, néha kicsúszott valamelyik játé
kos a korlátvas alatt, és lecsattant az első 
emeletről. N yáron meleg a folyosó köve, 
egész nap odasütött a nap. Egyszer, már 
nem  tudom , hogy mi miatt, bejöttünk 
Pestre, délu tán  átm entem  hozzájuk ját
szani. Kint ü ltünk  a folyosón, hasaltunk a

kövön. N áluk nem  volt hely. A szobájuk
ban keserű a levegő, kesernyés szag, ez 
tetszett is meg nem  is. A lakásukban nincs 
hely, egy szoba, konyha, a redőny leen
gedve, sötét van, világít a televízió. Olyan 
volt, m intha nem  lenne ablak. Nincs be
vetve az ágy. Fekszik az ágyon a Bartának 
az apja, bámulja a tévét. Átjártam tévét 
nézni a Bartáékhoz. A konyhájukban volt 
egy fateknő. Pisiléshez kellett kérni a vé
cékulcsot. Ha pisilnem kellett, hazasza
ladtam . (Jóformán nem  volt csapatom  
sem. Őrzök /  néhány játékost: igen kez
detlegesek.) M ég nem  vagyok eléggé 
kész, kiabálja a folyosón egy nő.

Néha kim entünk a meccsre az apám 
mal.

Nem  fociztunk, inkább kijött velem a 
meccsre focizás helyett. Súlyos sebesült, 
géppisztolysorozat érte a bal lábán, a lö
vedék súrolta az ütőér falát, csak valami 
m iatt nem  vérzett el. Nem  focizik velem. 
Amikor leül, fölteszi egy székre a lábát.

Visszarúgja a labdát, ha elé kerül, vissza
passzolja, odagurítom  elé, nem  állja meg, 
hogy ne. A másik lábával visszapörgeti. 
Sose beszéltünk arról, hogy én majd. mi 
legyek. Valamivé lenni. Hivatásos katona 
volt, aztán pedig egy bankban tisztviselő. 
Egy darabig munkanélküli. Ez a bank a 
Vörösmarty téren van, oda jártam  óvodá
ba. Bank, lift, a lépcsőházban vörös sző
nyeg, a liftben sötétpirosra festett szájú 
nők.

Bementem az irodába, odaültem  egy 
írógéphez. Kipakoltam a fiókjából a töltő
tollát m eg a színes ceruzáit.

A nagybácsi likőrgyárában volt valami 
az apám, alkalmazott, az államosításig. 
Történetek a likőrgyárról, a likőrgyár kö
rüli családi ügyek, féltékenykedés, sértő
dés, összeveszések. Államosítják a likőr
gyárat. A történet a munkaközvetítő iro
dával, hogy jár a munkaközvetítőbe, és

nem  közvetítik ki. M indennap bemegy, 
ott üldögél a nem  tudom  hol, üldögél a 
valagán türelm esen a kiközvetítőben, és 
m indenkit kiközvetítenek. N em  lépett át 
az új hadseregbe, a sebesülésére hivatko
zik. Beírja v a k m i rubrikába a foglalkozá
sát, aztán nem  közvetítik ki. M eg az a 
történet, am ikor egy orosz kiskatona éj
szaka m egtámadja a Király utcában, az 
apám  pedig kirúgja a kezéből a fegyvert. 
A másik lábával. Egy m agyar tiszti revol
vert, ahogy az őrszobán kiderül.

H át ez elég baj, uram , m ondta neki az 
ügyeletes rendőrtiszt. Nagy baj. Egy m a
gyar katonai revolver, és ez a ruszki ezt 
simán m agára kenheti. M agára foghatja 
az egészet. A ztán, a történet vége, az 
ügyeletes kiabálni kezd az orosszal, hogy 
kihívatja a szovjet katonai rendészetet, a 
kiskatona pedig térdre esve könyörögni 
kezd, mire eleresztik.

Bem ehettem  a bankba, pátem oszte- 
reztünk. Fel a padlástérig, ki volt írva, 
hogy utolsó emelet, tessék kiszállni, piros 
betűkkel, felkiáltójel, de  nem  szálltunk ki. 
Á lltunk a húgom m al a pátem oszterben, 
és fogtuk az apánk nadrágja szárát. Csiko
rogva átfordul a kabin, nem  álltunk fejre. 
Rengeteg színesceruzát tarto tt a fiókjá
ban, pecsétek, pecsétnyomó, beruházási 
bank. Lehetett néha kicsit írógépelni. Egy
szer, egy futballmeccs szünetében, ez a 
N épstad io n b an  tö rtén t, izgalm am ban  
nem tudtam  pisilni, pedig nagyon jó lett 
volna, ha tudok. Álltunk a férfivécében, a 
büdösben, nem  sikerült, azt hiszem, a bü- 
dösség miatt. M ár rég elkezdődött a má
sodik félidő. Telt ház van, m orog a beton. 
Le kellett volna pisilni azt a kátrányfalat.

Németországba vitték a sebesülésével 
az apám at. M orfiumkezelést kapott. A 
combja belső felén hosszú forradás, a vád
iin kisebb sebkráter, valahogy végigfura- 
kodott a géppisztolylövedék a lábszárán, 
kívülről befelé és föl. A ruszkik, az a bizo
nyos ruszkik, meg németország sokáig csak 
amolyan mese. Történetek németország- 
ról A Keller-szépapámról, akinek valami 
homályos ügy m iatt el kellett jönnie on
nan. Otthonról. Egy fiatal fiú, ahogy a 
kertben alvó szívbeteg húga fülébe sut
togja: Du fällst in Brunnen. A lány pedig, 
így szól a történet, fölriad, és azonnal 
meghal. A jó meghal. Gonosz és áldott 
szereplők a mesében, és én tudom , hogy 
a rossz is megdöglik, de m ég nem , sokáig 
nem, csak majd egyszer, a végefelé. Soká
ig tartson. Én m ár éppen elég sokat éltem, 
és azt hiszem  néha, hogy unom . Történjen 
m ost m ár máshogy nélkülem. A  sebesültek 
kettesével, hármasával kúsztak, kellemetlenül 
és —  ahogy Rosztovnak rémlett —  olykor 
mesterkélten kiabáltak, jajgattak. Szerepelt 
m ég brjanszki erdő és ludovika.

Egy bizonyos vürcburg.

Ha felolvassák a mesét, hallható, me
lyik a gonosz, a gonoszkodó hangsúlyok
ból. Mesebeli egyszerű, rendes gonosz. 
Ha olvasom  m agam nak, nincs az a hang, 
vagy nem  biztos, hogy az, és kénytelen
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vagyok én eldönteni, m elyik legyen go
nosz. H a pedig nem  olvasom , hanem  csak 
úgy van, akkor legelőször azt döntöm  el, 
hogy kik szerepeljenek. Előbb kelet né- 
m etországba vittek v. küldtek, csereüdü
lésre, egy lágerbe. A ztán az apám m al 
nyugat németországba utaztunk, a roko
nokhoz.

Felültünk a vonatra, az anyuék pedig 
ottm aradtak a Keletiben.

Németország. Egy vasárnap reggel.

Egy hely, ahová őt valam ikor elszállí
tották, aztán onnan hazagyalogolt. A faj
d a lm a it  g y ű r te  le. F ájdalm ak , errő l 
nemigen beszélt. Sebsarlah. Ha ott m arad 
a háború u tán , ahol m egm entették az éle
tét, és feleségül veszi azt a nőt, aki ápolta. 
Ha épp kicsit odébb találják el, csak egy 
hajszálnyival, nyom ban elvérzik. Ha még 
odébb, egyszerű lőtt seb, talán vissza is 
kerül a frontra. A véna falát horzsolta a 
lövedék, az érfal a nyom ástól kidudoro
dott, m iam in  m últ, nem  tudom , micsodán, 
nagyon apró  és jelentős valamin, hogy 
nem  am putálták a lábát. Az egyik orvos. 
H agenau. Meg egy kis ném et ápolónő.

Talán az lehetett, hogy az apám  felült 
az ágyon, és ránézett arra az orvosra.

Hazajött a fogságból, akkor m indenfé
le szarságok voltak, államosítás, nem  ka
po tt m unkát. Félelem  a kitelepítéstől. 
Félelem a. Csak egyszerű csapattiszt volt, 
frontszolgálattal. A főiskolán ajánlottak 
állást az apám nak. Taníthatta volna a mit 
is? Amit tanult, amihez egykor nyilván 
kedve lehetett. A Józsi bácsi például 1949 
végéig tanított a katonai főiskolán. Egy 
téli korareggel a parancsnoka karonfogta, 
kisétáltak a folyosóra, az udvarra le, aztán 
néhány egyenruhás belökdöste a Józsi bá
csit egy autóba. Történet. Ö tvenhat végén 
szabadult. Egy üvegcsiszolóban dolgo
zott, kitanulta a szakm át, üvegpoharakat 
csiszolt a Józsi bácsi.

Soha nem  beszélt azokról a dolgokról. 
Csak a feleségének m ondott el ezt-azt.

Recsk vagy mi a fene. M unka tábor. Az 
a p á m  szabályosan  leszerelt a hábo rú  
u tán , m ég valami végkielégítést is kapott, 
és le kellett m ondania a rendfokozatáról. 
Én ism erem  az oroszokat, m ondta. Itt ma
radnak, csak ez az esélyük van, és van elég 
erejük ahhoz, hogy akárm eddig ittm arad
janak  Ha tudsz valahogy, menj oda kicsit 
és nézd m eg őket. Csak akkor lehet meg
érteni, hogy miért, ha ott vagy köztük. Ha 
felszakad az útburkolat, nem  tem etik be a 
gödröt. N em  csinálják meg. Még csak át 
se lépik, m eg se kerülik, hanem  csak úgy 
keresztülm ennek rajta. N em  szórakozás
ból, hanem  csak úgy. Egy kedvből. Ha 
nincs m it enniük, akkor ne esznek  Azok 
a dobtáras géppisztolyok soha nem  fagy
nak be. Viszont nekem  meg sajnos nem  
volt kedvem  elm enni innen, m ondta az 
a p á m  Az Emőékkel azt találták ki, vagyis 
a nők, a Klári néni m eg az anyám, hogy a 
gyerekekre, hogy el ne cserélődjenek, va
lam i jelet fognak tetováltatni. Hogy el ne 
cseréljenek m inket kitelepítéskor. Teto

váljon az Ernő? Ernő volt az ezredorvos. 
M inden este becsomagolták menetkészre 
a cuccot egy ideig. Egy ideig a

A

Az a n ém ileg  teá trá lis  m o zd u la t, 
ahogy a tizennegyedik születésnapomon 
felnyitja a családi ezüst cigarettásdoboz 
fedelét. Gyújtsak rá nyudodtan, ha úgy 
gondolom

Egyszer dühöm ben beküldtem  előtte 
az ajtót.

A gangon áll, én meg bekúrtam  az e- 
lőszobaajtót.

Egyszer, viccből, véletlenül fölcsap
tam  az állát, addig hadonásztam  az orra 
előtt. Egyszer pedig dühöm ben odabasz
tam  a földhöz az ásót. Ásson ő.

Vagy kapáljon. Egyszer, valamikor.

Éppcsak világosodik, fekszem a hátamon, 
nem  tudok elaludni. Az álm aim at elfelej
tem, ha nem  m ondom  el azonnal, nem  
m ondom  ki vagy nem írom le. Nemigen 
írom le, és amíg kiérek a konyhába, elfe
lejtem  Az előszobában m ég van, gondo
lom, gondolok rá, tologatom, áttöltöm  
egy másik rekeszbe, amolyan íz-szerűség 
az álom. Gondolkodom vagy szömyülkö- 
dök, és felejtek. Ácsorgók a kövön, néze
ge tem  azt a h ih e te tlen  reggeli fejet a 
tükörben. Kikászálódni az ágyból, valaki 
mellől. Ez meg minek van még itt. Menjen 
el innen. Az egyik papucsom at megtalál
ta m  Az előszoba jéghideg, a konyha is 
jéghideg, jég kő, átveszem  a papucsot a 
másik lábamra.

Megtekinted a fejedet. Közel.

Elég közelről az orrom, közel tolom, 
Fekete foltocskák a tükrön, megrepedt,

itt-ott lejött a foncsorozás. A nagyi megje
lenik, a nagym am a szobája, kinyitja az 
ajtót, öregecske, de nincs semmi baj, m o
solyog, mondja, hogy rem ekül van, látni 
is, hogy tényleg milyen remek, tehát nem  
halt meg, nem  tudom , honnan a francból 
vettem, hogy m eghalt mégis a nagym a
m ám  Kilencvennégy éves volt, pontosan 
annyi, karácsony este, am ikor meghalt. 
Átölelem, gyenge, szorít m agához, ahogy 
csak bír. Egyszer vagy kétszer az apám ról 
is álmodok. Azt álm odom , hogy kiköltö
zö tt a víkendházba a telkünkre. Kim en
tem, csak úgy véletlenül, hideg volt, kora 
tél, ott vacakolt az apám  a kertben, a m ac
kógatyájában meg az én sárga pulóverem 
ben. Kapált.

Nem  is örült nekem, csöppet sem

Mióta. Lehet, hogy m ár évek óta. Mi 
az, hát te m eg itt vagy? És te? Bementünk 
a házba, csinált teát, hideg, m int a jég a 
szoba, nincs befűtve. Ültem  a jégverem
ben. Lehúzta a cipőjét, leverte róla a sarat. 
Szép rendet tart, az biztos. Van itt kályha? 
Várj m ég egy kicsit, fölteszem  a teát, 
m ondta. Bordó m ackóruha van rajta, ki
térdelt, elég vacak. Cigizel? Nem  cigizek. 
Nem  is szeretem  egyáltalán a teát. N em  
emlékszem  rá, hogy az apu  szerette volna 
a teát.

Kert.
Ha elsétálsz a H ubertusallee-n a Her- 

bertstrasséig, és befordulsz a Koenigsal- 
lee irányába, úgy ötven-hatvan lépésnyire 
baloldalt egy keskeny ösvényfélét találsz. 
Térdig érő rácsos kapuval. Ki van írva, 
hogy kutyát nem  szabad bevinni. Kutya 
áthúzva. Egy táblán a védett m adarakról 
meg füvekről fénykép, leírás is, elég rész
letesen. Június közepe, teljesen mindegy, 
hogy melyik év. Hollunder. Az, azt hi
szem, bodzavirág. Ha elindulsz ezen az 
ösvényen, egyszercsak egy hosszúkás, 
kifli alakú tóhoz jutsz. Ez a valóság. A 
parton, a bokrok közt padok, ez. A tóban 
falevelek, liliom, sötétzöld nyakú vadli
bák. Legyen kora délután, olyasm i vegye
sen napos, ha kisüt, akkor meleg, de nem 
túlzottan, ha elborul, jóval hűvösebb. Va
ló.

Egész konkrétan, és, hogy úgy m ond
jam, teljes erővel az.

Leülni egy pádra. Az nagyjából mégis 
a valóság.

Nem  csak az, de az.
Zöld, alig hihető vegyes zöld színek, 

ellenfény, víz, fodrozódás. A pad körül 
némi szemét, cigarettásdoboz, egy Berli
ner Kindl söröstasak, rúzsfoltos szopóká- 
jú csikkek, és egy csomó piros m eg sárga, 
leeresztett vagy kipukkant luftballon. Né
m iképp, ezt koell m ondanom , napsütéses, 
zöld, rúzsnyom ok, tópart, szél- és vízsza- 
gú, és ide-oda úszkáló kacsafélék, ilyen 
kilyukadt luftballon és távoli m otorhang 
a valóság. És m inden, ez az egész a -en 
alapszik, a pedig egy jókora, kövér bál
nán alapszik.

— HELIKON------------------ —
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Zsibótól — Zsibóig
December 30-án lesz kétszáz esztendeje, 

hogy megszületett Erdély erkölcsi Toldija: 
Wesselényi Miklós. Testi-lelki ereje, kiválósá
ga mindent igazol, főleg hazája, szülőföldje 
iránti határtalan és gondolkodó hűségét. 
Úgy jött a világra, mint a mesék legkisebb 
királyfia, szülei tizenharmadik s egyben 
utolsó gyermekeként. És úgy is váltotta be a 
reményeket, melyekkel a nyakas apa, idő
sebb Wesselényi, szeretetet szigorral palásto
ló előképe, elindította a pályán. Az apa is, a 
fiú is megjárta a Habsburgok börtönét, a le- 

endás Kufstein várát, de egyik csak fékez- 
etetlen indulatú feudális hatalmaskodás 

miatt, a másik már sokkal tisztább elvi okok
ból. Az összegezést az apa szállóigévé vált 
mondata adja mégis: "A császár szenvedni 
megtanított, de félni nem". Akis Wesselényi, 
akit apja látszólag szeszélyből, valóságban 
próbára tévén, akár végzetes — ma divatos 
szóval — tesztnek vetvén alá: alkalmas lesz-e 
arra a konok és kitartó küzdelemre, melyre 
szánta —, a legvadabb ménjére ültet fel gyer
mekfővel, — kiállja a próbát. Ez a legendás 
lovas, korának egyik leghíresebb lovasa, 
1818-ban megyegyüléseken, tüzes kurucos 
szónoklatokkal kezdte a pályát. 1820-ban is
merkedett meg Széchenyivel, és a két egy cé
lú, de különböző alkatú ifjú nem egészen 
felhőtlen barátsága indította el azt a jótékony 
lavinát, mely a császárvárosnak csupán a 
biedermeier kor, számunkra a reformkor lett. 
A két későbbi nagy honosító a helyszínen, 
Angliáig beutazván Európát, tanulta meg: 
mit is kellene tenni, hogy a hon kiindulhas
son abból a képletes és valóságos kátyúból, 
legendás sártengerből, melyről az Egy ma
gyar nábob kezdő sorai szólnak. Visszatérve a 
tanulm ányúiról, m indketten az ország- 
gyűlési ellenzék, a főrendek vezérei lettek. 
Céljaik kivitelében eltértek, ezért barátságuk 
később lazult, míg a politika végleg szét nem 
választotta a két barátot. Wesselényi az 1834- 
iki országgyűlésen vitte a legnevezetesebb 
szerepet, mely után szilaj beszédeiért a ma
gyarországi és erdélyországi királyi táblák 
egyaránt perbe fogták. Kölcsey Ferenc volt a 
védője. Még mielőtt elfogták volna, am int azt 
a pesti hatalmas öntöttvas emléktábla meg
örökíti, az 1838-as nagy árvíz alkalmával 
több száz emberéletet mentett meg, ami nép
szerűségét és hírnevét a legmagasabb fokra 
emelte. Aztán jöttek a zsandárok, a cellák, az

önkéntes száműzetés s a hosszas távoliét 
után, lassan megvakulóban, 1848 nagy pilla
nataiban már nem tudott úgy hatni kortársai 
új nemzedékére. Elkeseredve állt félre, mint 
ahogy Széchenyi is, rejtélyes elborulása kez
deteképpen, ugyanekkor kerül Döblingbe, 
örökre. Halála egészen prózai, mint ma egy 
gépkocsi baleset, vagy kórházi műhiba: ha
zatérőben Erdély felé, Pesten a tüdőgyulla
dás végez az óriással. Hamvai a zsibói csa
ládi kripta mellett nyugodnának. Talán. A 
tárgyi emlékezet Zsibója s a hamvak az el
múlt otromba műproletár évtizedekben még 
azt is megérték, hogy az emberéletnél tartó- 
sabb, műkincsnek számító XVIII. századi 
cserépkályhákat is darabokra törték a maj
mok, kiknek kezére adta a sors Wesselényi 
szülőhelyét. Naplójából való az az ifjúi hév
től lángoló ima, melyet egy francia trappista 
kolostor felett, egy gyönyörű naplemente ha
tása alatt írt: "Szent Isten! A hanyatló nap 
utolsó sugaraiban Te tekintesz dicső méltóság
gal, a madarak érzésselteljes énekeiben Te 
szólsz a szeretet hangján... engedd, hogy éltem 
minden körülményeiben gyermeki érzés ve
zérelje szívemet s férfiúi határozottság cseleke
deteimet. Adj szabad látást, hogy a kö
telességeim teljesítésére minden alkalmatossá
got tisztán láttassak, munkás akaratot, hogy 
minden alkalmatosságot hazám szolgálatára s 
felebarátaim segítségére tudjak s akarják hasz
nálni..." Erdély erkölcsi Toldija, Wesselényi 
Miklós is úgy szerette a maga Rodostóit, bár
hol, hogy nem feledhette Zágont

Báró
W e s s e l é n y i

M i k l ó s n a k ,

tiszteletét és hódolatát küldi 
az alólírott
Országgyűlési Ifjúság.
Ha nem mondanák is, fogná tudni 

a Báró, hogy ki miképen él hazájáért, 
úgy él a haza 6 érette. De a Báró tudja 
azt is, hogy áldozatos munkáit nyom- 
ról-nyomra húven kíséri a nem zet 
sympathiája, hogy lélekerejében találja 
a haza ön fölvidulásának egyik zálogát: 
és ime m i azt mégis elmondhattuk és 
szólunk, mert lehetetlen hallgatnunk, 
s annak a m it érezünk kimondása lel
künk elnyomhatatlan szükségévé m it. 
— A  Báró pályája hosszabb és nehe
zebb eddig is, semhogy az bennünk 
csak rövid fellobbanást gerjesztene: tü
zet öntött az belénk, mely szellemi fej
lődő életen és szükségen nyugoszik s 
azzal akarjuk és fogjuk tiszteletünk 
nagyságát kifejezni, hogy e szent tüzet 
keblünkben tisztán megőrizzük.

Kinek lelke mozgatta s ölelte össze 
egy pontba élő láng gyanánt a követ
kar tömegét országgyűlésünk elején? 
ki rengette meg egyik táblát még nem  
hallott s azon táblától lélekborzongva 
hallott igazságokkal? Visszaemléke
zünk m i mindenekre, a m it tudunk, 
láttunk, hallottunk;keblünkből eltávo
zását összekötjük a szép Erdélynek ki
v itt országgyűlésével, s áldja szívünk  
az Istent, hogy miután testvér két ha
zát teremtett, teremte férfiút is, ki osz
tatlanul s pihenés ndkül mindkettőt 
szeresse. M i hisszük, az ég mindaddig 
ereszti apostolait, míglen földét egy, 
vagy sok oldalról sötétség födi, s a Bá
rót m int ily kijegyzettet üdvezöljük s 
kérjük, a kísértetek óráiban emlékezzék 
az új nemzedékre, s hidje, hogy ez mes
tereinek szellemét iparkodik önmagába 
álthozni.

Végre, tudván hogy a Báró mátka- 
gyűrűjével a testvér két hazát jegyzet
té el, mi m int gyermekei épen ezen 
testvér két hazának,— a Báróhoz m int 
haza-anyánk mátkájához járulunk, s 
kezébe tesszük eskünket Haza, Tör
vény s Szabadság mellett. Költ Po
zsonyban junius 5-én 1834.
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TORNAI JÓZSEF

Egy mondat a szabadságról
s mi könnyű volt, nehéz lesz:Változat Illyés versére

Hői szabadság van, 
ott szabadság van 
nemcsak a türelemben, 
nemcsak a bősz fejekben,

nemcsak az országházban, 
nemcsak isten-vitákban, 
a föld-visszaadásban, 
ott szabadság van
nemcsak a gengszterekben 
tomboló őrületben, 
mind embertelenebben 
tiport lány-ölekben,

nemcsak a politikus 
dühében: ellenzéki, te, kuss! 
ott szabadság van 
nemcsak a széthúzásban

élvezett sunyiságban,
"nemes" hallgatásban 
s abban, ahogy a lélek 
rejti a betegséget,

nemcsak a nőt cserélni 
készülő férfi 
mellébeszélésében, 
ha megkérdik: miért nem

a hitves
ágyában vérmes; 
ott szabadság van 
nemcsak a kokárdákban

nemzetiségi iskolában 
s a történelmi téren 
hazugság-l incselésben;

ott szabadság van 
nemcsak a hüper-kritikában 
dörgő ítéletekben, 
amikben semmi szellem;

hol szabadság van, 
ott szabadság van, 
nemcsak a hihetetlen 
ritkán nem-torzult jellemekben,

egymásra-találásban 
a nyelv nagy vár templomában, 
havas gyergyói éjen 
virrasztó vendégségben,

a szívekből szünetlen 
kicsapó melegben; 
nemcsak a még halkan 
hiányt-jelzó szavakban

s abban,
ahogy a csalódás égre-csattan;

hol szabadság van, ott van 
zsigerig-hatóan, 
akár valami méreg, 
értelmedben, s nem érted;

ott szabadság van 
az ország-kirablásban, 
angolul írt reklámban, 
rock-koncert-majmolásban,

abban, ahogy a könyvek, 
az utcán rád röfögnek,

mert nem a vallatóan 
rád szegzett opuszokban,

de az ócska s pofátlan 
áron kínált ponyvákban;

az ott van 
a fölemelt adókban, 
miket, mint a hűbéri 
időkben, most rád mernek mérni;

eszed csak érte harcol, 
éjszaka vele alszol 
s nappal is észrevétlen 
dolgozik a mélyben,
ahol döntések, érvek 
a sorsodig elérnek, 
mert ott van 
a válaszodban,

nemcsak kérdéseidben, 
ott van a napi hitben, 
hogy egyre bátrabb 
ívben tárod ki szárnyad,

s ha szabad lettél egyszer, 
abból már nem menekszel; 
ott van, amikor érzed, 
hogy nagyobb úr a véred,

mint bármiféle erkölcs, 
tobzódsz, mint vadonerdők, 
ahol ösztön,
erő s erőszak dúl örökkön,

magad kísértetéhez 
simulsz, ha vele ébredsz

azért etet, hogy éhezz,

tócsás aluljárókban 
a szép ajánlkozóban, 
és a pénzben is ott van, 
melyet most egyre jobban

imádnak és emelnek 
az istennél is feljebb, 
mintha a "szent világszabadság 
— hallod Petőfi hangját? —
egy országnyi aranyzsák 
volna, amit mindenki 
ezer kézzel zsebel ki, 
mert dögig akar lenni

villákkal és kocsikkal, 
lefizetett lapokkal, 
lopott olajkutakkal, 
és se éjjel, se nappal

nem elég neki: számol, 
a világ hosszú számsor, 
ahol a szabadság már 
újra-meghaló Lázár;

ha ilyen emberekkel 
beszélsz, megbetegszel, 
hiszen a gondolatnak, 
hogy egészen szabad vagy,

égbolt-utópiája 
bezúdul koponyádba,

izzik-sugárzik
halálig,

tudod, erre születtél, 
fejet tőle emeltél, 
mikor rabság takarta 
hazádat szélbe-fagyba;

tavasz-fütty? szabadság van 
zöldikék síphangjában, 
s a jegenyék 
csúcsa azt zúgja: nézd,
így kell magasba tömi, 
felhőket meggyötörni, 
ha
nem tetszik, ahogy a 

lánctalanság
kezd lomb-süvítő zsoltárt; 
és amikor szerelmed 
"csak te vagy " mondja, s el

megy,
a legkönnyedébben 
intve: "nekem szükségem 
van ennyi szabadságra ", 
magány-éjedbe zárva,

rádöbbensz, hogy még mennyi 
idő kell úgy szeretni 
társat, fiat, barátot, 
ahogy ígérte álmod;

káoszba forrva minden, 
itt állsz kihasadt ingben 
és csillapíthatatlan 
vérző szív-indulatban,

hogy megvédd, mi tiéd lett, 
s most azt látod, az érdek 
hiénája fölébredt, 
benyálazza ebéded,

családod, 
s imádott
csillagaid is csak szánod, 
mint levizitelt zsarátot,

mániák tépnek széjjel, 
mindent, mi közös emlék, jel, 
mi végre összekötne 
örömre,

virágzásra: 
új ezerév csokrába; 
mert ős-tűz, miben most élsz, 
s nemcsak tűz, de tűzvész,

lobogás: elemészthet, 
mégis ajándék-élet;
"zengő téboly " s teremtés, 
magtalanság és nemzés,
hol szabadság van, 
mindenki ég a lángban; 
ne szégyelld glóriádat: 
magad is szabadság vagy,

kiűzött ember-angyal 
perzselő ajakkal, 
ki sose győzi
a tiltott gyümölcs húsát magába 

ölni,

mert ahol szabadság van, 
minden hiában: 
a rossz is, a jó is 
tetődön időzik

s ha nem őrződ az oltárt, 
amit Ádám bízott rád, 
lesz házad tégla-torlasz, 
s magad is benne rothadsz.

Deák Ferenc: Hajnal
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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ VERSEI
A sz ív  súly
A szállítása, az még rendben, 
mérni viszont már nehezebb.

Pedig nem is a pontosság érdekel. 
Akkor inkább oda se figyelek. 
Hagyom azt a freudistákra.
Akkor inkább cipelem a szívsúlyt.

És feltétlenül utánanéznék, hogy 
a csigaházba bele szoktak-e dögleni.

Balerina és táncosa
Hegyaljáról, alföldről jövő, 
gyúlékony vágyú férfi mind: 
végtelen hódolattal fizetnek 
a hölgyek kegyeiért.

Amit hoznak: fokozhatatlan 
izgalom, e mai kocsmán 
mégse lépek túl. (Bepiszkolódtam 
s nem undorít a báli prgeteg.)

Móni lépteit ezentúl 
őrangyala vigyázza!
Szakértői tárgyalásokhoz 
ma semmi kedvem:
egy bál egész' más 
dolgokra alkalom.

Stratégia egy nehézség 
föloldására
Találjak neki most egy Delphoit,
S hozzam el az alkalmi jóslatot.—
Habár napokat átunatkozott, 
mint aktív szenvedő, úgy utasít.

Ám ne holmi "kódolt" szimbólumot, 
hisz tudhatom, hogy menten görcse lesz. 
A horoszkópból nyilván kifelejt, 
de örül, hogyha zöld utat kapott.

S bár ettől nem leszünk hétvégi pár 
—  mindegy, hogy az ebet hová kötöm —, 
egyéb programpontja végül bejön:

a péntek és a többi délután...
Nem mintha kétsége lenne, no nem. 
Aggódik néha. Ugye elhiszem?

H ajlam a fölértékelésre
"Át a hegyeken eltévedtem a hófúvásban. 
Kilátástalan helyzetemből csodálatos 
véletlen segített ki, s most, hogy megmenekültem, 
már nem várom hogy plébredjek."

A z éltművész titkaiból
A Boldogság, mondtad, nem csupán
stratégiai megpntolásokból
késztet mosolygásra, hanem
mert így van rendjén. Meg aztán: ki tudja?
Ha van új értékrend, van régi bizonyosság.
Néhány gyöngéd szó, montad, és én, 
boldog-ártatlan, tiszta lélekkel prdulök 
nappalhoz és éjszakához, 
mert mindkettő imádniválóan szép.

Kis ét álás
Ha az én sétám, akkor szelíd.
És van benne valami szertartásos:
Más-más alkalmak, ám ugyanaz a felállás.
S bár néha szomorú vagyok, nem sajnálkozom.

Ahhoz túl gyakori a helyszínelés. 
Kedvenceimet ajtó mögött építem, 
de mire kisétálok, mindegyik az enyém.
S csak a visszaúton tévedek el.

A könnyű préda
Rámenős hivatalnokkal akadt dolgom, 
s a győző elvárja az üdvözletét:

legyek fogékony,
cserkésszem be a látótér övezeteit, 
régi korok gödör-szeme hergeljen föl, 
dühöm majd kicsapódik balladában — 
száraz akták sorában egy újabb.

(Ha köd ereszkedik alá, úgyse látszom majd. 
S ezt mindenképp a javamra írják. 
Felügyelni: már más feladatkör.)

Gondoljam csak el: 
lakható tér ez!
S az enyém is lehetne!

Rátenyerelek és kapálózom.

M it csinálok
a nagyszótárral
Még kér a szakma, most kellene adni:

ügyes legyek, merítőhálómban 
legyen ott minden — ők semmit sem 
rónak p l  tartozásként, és így, vagy úgy, 
de piacra kerülök.

A  hibákat akkor majd készséggel 
kijavítják. Ez előnyökkel jár.
S erre amúgy is rájönnék.
Ne legyek már ilyen makacs.
Inkább agresszív.

ó k  addig is figyelnek.
Hogy hagyom-e meggyőzni magam.

Tettvágyat ébreszt 
az emlékezés
Ha akarom, fölíratsz terápiára.
"Vagy inkább hazaküldjelek?

Pulzusomon mérted a hatás 
intenzitását, a visszajátszásnál 
fény derült betegségemre: 
nincs alkalmam elérzékenyülni, 
hetedhét utat képzelni oda, 
ahol nincs is: "Mániákus alak"

Kínoz a csönd beállta.
Ha fecsegsz, idegesít.
A  kény ér törés már-már elkerülhetetlen.

Végül elengedsz és lovat adsz alám.

A kontárság erénye
Apám nak

Zöld ágra vergődés, privilégium, 
hogy egyhelyben maradhat.
S ha kimozdul, csakis az erővonalak mentén.

Előírt kosztja szabályzó hatású 
(nyugodt éjszakát garantál) — 
mint mindig, most is áldásos 
a törvények tisztelete, s a szférát 
mindegyre belengi egy-egy szózat.

Ha csak rövid lejárata is.
Lefedi és szabályozza az alakulást.
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LAKÓ ATTILA

Eszelős balerinák, kubista fáraók
(Szentkuthy: Bianca Lanza di Casalanza)
és, mindenekelőtt, a burzsoázia 

diszkrét bája. A pesti Joyce póza, 
aki párszáz kilométerrel közelebb 
lakik a német idealizmushoz. Éhe
zik, mint Joyce, és közben az alko- 
nyato t nézi a m anzárd-m űter
méből, ügyet sem vetve a díványon 
egyénieskedő nőre. Aki valóban 
diszponál némi titokzatossággal, 
szó ami szó. Az éhezés tehát nem 
autentikus, ez a Jazz Age, amikor a 
művészek belvárosi manzárdok
ban laknak: az éhezés csak forma, 
amelyben meg lehet valósítani, 
hogy reggel az ember megigyon éh
gyomorra egy vizespohár konya
kot. Snassz volna lem enni a 
közértbe húsz deka párizsiért. Jó
zsef Attila, ő egy másik Pesten élt.

A műterem üres, természetesen 
(nő nem számít). És mégis rendet
len, ahogy dukál. Szentkuthy- 
anekdota: bemegy egy üres te
rembe, négy fal közé, és kapásból 
száz meghökkentően érdekes dol
got sorol fel, amit épeszű ember so
ha nem venne észre. M esélték 
kortársai, amikor már mesélhették, 
így hát a 47-ben íródott regény 
1994-ben jelenik meg a Jelenkor ki
adónál. Ennyit arról, hogy mi tör
tént a Jazz Age után.

Egyelőre azonban a nő a man
zárd kopott díványán heverészik, 
"mint valami démonikusan frigid 
udvarhölgy", alkalmasint valami 
doktor Reud Krangengeschichtéit 
olvasgatva. Különben imád vesze
kedni. Vagy a kristályrácsok szivár- 
ványos s truk tú ráiró l csevegni; 
permanens magánéleti krízisben 
van, továbbá alkotói krízisben, bár 
nem tudni mit alkot. Mindenesetre, 
mint bárki, aki beléphet egy Szent- 
kuthy-regény terébe, "megveti az 
ostoba és sematikus fiatalságot".

"Sok mindent bírok, de ha egy 
nőnek nagy feje van, akkor végem", 
okoskodik Vivian.

Witticism witticism hátán — 
ebből épül fel a barokk Szentkuthy - 
világ. A festő festékesen kezeslá
basban lézeng, legfennebb néha 
felhoz egy új nőt. Vagy férfit. Szent
kuthy az üres szobában észrevette, 
hogy "mi művészek, akik végig- 
játsszuk e szörnyű életet"-téma ki
m erü lőben  van, s barokkosán 
csavarint rajta egyet. Itt már azt 
játsszák, hogy léteznek. Ami meg
lehetősen tragikus következmé
nyekkel járhat, hiszen Heidegger 
még nem rehabilitálta a látszatot 
ekkoriban, s jogaiba visszahelyez
vén nem tüntette ki metafizikai ka
tegóriaként. Látszat-lét ez, amely a 
"művész" toposzának mozgástere. 
A létező arca, az egyetlen, amelyet 
látnunk adatik. No meg valami jó 
szaftos nihilizmus, immár nem on
tológiai, hanem csak mindennapja
ink dimenziójában.

E világ kaotikus és eklektikus, 
vagy fordítva, ki vállalná magára 
sorrendek megállapításának ódiu

mát. Mindenesetre egy Saint-Si- 
mon-i kontínuum, avagy magya
rul: Szentkuthy imád beszélni. De e 
beszéd létmódja rejtély, legalábbis 
olyan értelemben, hogy nevetsé
gessé teszi az afféle próbálkozáso
kat, melyek az "automatikus írás”, 
az "önmagát író szöveg", a "jelölők 
végtelen továbbutalása" című klisé
ket aggatnák rá. Legyünk ez egy
szer konzervatívak, s egyezzünk ki 
a hivatalos (szolgálatos?) iroda
lomkritikával: van Szentkuthy-me- 
tafora, és van Szentkuthy- hasonlat. 
No meg a jelző és jelzett inkompa
tibilitása, a byroni találmány. De fő
leg az előbbi kettő stukturálja a 
szöveget.

És amit strukturál: már a gim
náziumban megunt német filozó
fusok, mellényzsebből kirázva; 
Proust-i élet- és utánérzés; germa- 
nizmusok garmadával, nem kell 
görcsölni az ilyesmiért, mondaná 
Szerb Antal; a Kálvin tér és Do
rottya utca közti szakasz, Lombar
dia érintésével; és fékevesztett 
anglománia. Helyesebben brit — 
Szentkuthy, ha egyáltalán tudna 
utálkozni, utálná az angol-ságot. 
Angol a turisták nyelve. Szent
kuthy egy Pesten élő brit, szuverén 
hatalom minden fölött, amit Euró
pa produkált az Úr 1947-ik eszten
dejéig. Felülről ítél eleveneket és 
holtakat; s ha nem ítél, az csak azért 
van, mert nincs rá ideje. Túlságosan 
színes a világ. A látszat.

Mert nincs mód tudnunk, léte- 
zik-e egyáltalán az, ami látszatként 
állítja elő magát, saját, öntörvényű 
igazságában, Szentkuthy szemü
vegén keresztül. Léteznek-e ilyen 
emberek, akik ennyire csak a kultú
rában élnek? A póz nyoma minde
nen rajta van. Fassbinder mutat fel 
efféle lényeket, akik elhatározzák, 
hogy ők művészek, és ehhez tartják 
magukat. Ami rekeszizom-szagga
tó, fergeteges röhejbe torkollik vé
gül. A felismerés itt is megvan: ezek 
az emberek torzult személyiségek. 
De ez a torzság még mindig jobb, 
mint más, ennek van némi tangen- 
ciája az érzékek világával, már te
hetetlenségénél fogva is. "Par- 
fümös kokott-maszlagok", gyere- 
kes-tinédzseres, sokat-sejtető pó
zok, obiigát álarcviselés (bár el
rejteni nincs mit), kicsinyes hiúság, 
hipochondria, körülményes ma
gyarázkodások, melyek senkit sem 
érdekelnek, fanyalgó fölényeske
dés. Aki szüleitől megkapja a havi 
apanázst, az a kávéházban életve
szélyes alvilági pénzügyietekről re
gél. Mások bezárkóznak a lakásba; 
Montreux-ban jártam, vetik oda 
könnyedén. Depresszió kéthóna- 

onként kötelező módon, külön- 
en senki nem veszi komolyán 

mint művészt.
A "rilkézés" visszássága világos 

Szentkuthy előtt. Mégis, megismét
li azt, amit szereplői művelnek. Ha
csak nem valamely múlt századi

irodalomfelfogás követői vagyunk 
— mű szerzője, születési hely, idő, 
anyja neve, iskoláit végezte — 
pusztán a szövegből nem válik vi
lágossá, hogy ez az egész ne lenne 
egy monumentális blöff, "fanyalgó 
fölényeskedés". Hogyan kerül egy 
oldalra Giotto, La Bruyére, Jézus 
Krisztus, Horváth János és Stuart 
Mária? Miért függene össze a bur
gundi pezsgőgyártás a Bali-szigeti 
bábjátékokkal? Valami transzcen
dentális-okkult szempont alapján? 
Hiszen Szentkuthy nem ebben uta
zik. Miért az irtózás bármiféle meg
formálástól, finalitástól — uram- 
bocsá, mondanivalótól?

Csak. Vagy talán mert úgy érzi, 
joga van úgy viselkedni, ahogyan 
egy párizsi író; joga van szűrő
szemüveget hordani. Joga van illú
zióihoz, amelyekkel körülbástyáz
za magát. És főleg, joga van ahhoz, 
hogy arra sétáljon, amerre akar. A 
sashegyi villák gondosan nyírt pá
zsitján, és nem a málladozó kőbá
nyai gyárudvarokon . A két 
világégés/nemzeti katasztrófa kö
zötti reménytelen, reménytelenül 
szegény és igazságtalan magyar

Sarghi Larisa rajzai

társadalomban Szentkuthy az im- 
moralitás élő szobra. Meteforáinak 
éles kését az utolsókat rúgó ország 
torkához tartja, és— miközben már 
megint másfele figyel — megkérdi: 
kell-e nektek magyar kultúra, kis
cserkészek? Mert ha kell, akkor bi
zony el kell viselnetek degenerált 
parazitáimat, az analfabéta kis ba
lettpatkányaimat, azt, hogy női sze
replőim et Bettának, Viviannek, 
Giginek, Olgának hívják, bár való
színűleg sem angolul, sem oroszul 
nem tudnak egy hangot sem, s a 
M ikszáth-összest sem olvasták. 
Sőt, nem is értik, miért kéne elol
vasni. Józan kis pesti nők ezek, akik 
tudják, hogy az értéknek itt nincs 
értékmérő funkciója. Ha kiállítást 
akarsz a Kiskörúton, akkor lefek
szel a kiállításszervezővel. Nincs 
ebben semmi vulgáris, vulgáris az, 
ha valaki olyan ügyefogyott, hogy 
ezt nem képes megérteni.

És — ultima ratio reg um — ne
kem van a legnagyobb aktív ma
gyar szókincsem. Ha netán kriti
zálni akarnátok engem, akkor e- 
lőbb tanuljatok meg, saját nyelvete
ket. Én, Pfisterer Miklós, állítom, 
tragikusabb az, hogy a magyar re
gényekben minden nőt Erzsikének 
hívnak, mint az, hogy Bettának egy 
hétig a Vigadó Galériában voltok 
kiállítva a képei. A kiállításszerve
zők is jól jártak, ő sem nagyon bán
ta, s a képek sem voltak kimondot
tan rosszak. A felháborodásokba ölt 
energiáit fordítsátok inkább olyan 
értékek teremtésére, amelyek át
ütik a prostitúció, művész-korrup
ció, a személyi kapcsolatok kliens
rendszerének falát. Mert ez a seké-

X’ es, Montmartre-majmoló pszeu- 
Dbohém-világ mégiscsak valami 

nexusban áll a Művészettel.
A festő egyszer barátjával két 

csoportra osztotta fel az emberisé
get: "az egyikben vannak azok, akik 
a tárgyakat ott fogják meg, ahol a 
kínálkozó fogantyú van, a másik
ban meg azok, akik a leglehetetle
nebb oldalakról támadják meg a 
dolgokat; a csészét sohasem a fülé
nél, a villamosajtót sohasem a csil
logó kapaszkodónál." Egyértelmű, 
hogy Szentkuthy honnan támad a 
világra. Ha kilépünk a mimézis-pa
radigmából, Platón igazsága fur
csamód érvényessé kezd válni. 
Tudniillik a hazugság és művészet 
kapcsolatára vonatkozó. Betta kró
nikus hazudozó, ha délelőttre ígér
kezik modellt ülni, akkor délutánra 
megy el. Nevetséges és elképzelhe
tetlen, hogy ezért valaki felelőségre 
vonná — ebben a világban. Dol
gom volt, mondaná, ahogy a festő 
mondja most: dolgom van, és le
megy a kerthelységbe, a gesztenye
levelek finom erezetét bámulni. 
Nem -szükségszerű hazugságok 
ezek, ahogy a filozófus mondaná, 
hiszen senkinek sem m i dolga. 
Mégis, így KELL viselkedniük, 
mert a fojtogató monotóniát meg 
kell bontani valamivel, s ha az em
ber nem képes egy új szempontú 
esztétikát írni, hát legalább nem a 
fülénél fogja meg a csészét. A kül
sőségekhez, a formához való ra
gaszkodásnak átmentés-funkciója 
van. Ti. addig, míg lesz mivel meg
tölteni e formákat. De az is lehet, 
hogy nem lesz. Sőt, az is, hogy már 
nem lesz fontos ez az egész.

"Egy kozm ikus dadaizm us 
nyomorék szereplői vagyunk, pin- 
gált falovak és pingált kokottok". — 
Szentkuthy írásai nem győznek 
meg arról, hogy valóban így gon
dolja. Az egyetlen, amit ő valóban 
gondol, az, hogy olyanszerű mon
datokat kell írni. Bármit inkább, 
mint a középszert és földhözra- 
gadtságot, csupán ezek azok, ame
lyek va lóban  nem m éltók  az 
emberléthez, jöjjön a káosz, a torz 
személyiségek, az egymásra dobált 
értelmetlenül-egzotikus szófoszlá
nyok, ne fogjuk a villamoson a fo
gantyút, sőt, ha lehet, markoljuk 
meg helyette egy ismeretlen nő 
tomporát, és szavalunk neki egy 
sor Hegelt. Cúg és érosz, grand-gu- 
ignol az embernagyságú fogkrém
reklámok mögött.
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KISGYÖRGYRÉKA

A cirkuszherceg
Nevem: Vénusz. Anyám lá

nya vagyok és elegedhetetlenül 
fontosnak tartom, hogy az embe
rek szóbaálljanak velem. Sokszor 
jutott már eszembe az a gondolat, 
hogy a jó  valójában megváltja a 
világot, a rossz viszont kerékkö
tője lesz. A fontos az, hogy meg
szólítsd a másikat, hogy közel 
kerülj hozzá, s — bízvást állítha
tom —: ezek után a találkozások 
után olyan lesz az rlalvás, mint 
amikor az anyát kívánják elszakí
tani gyermekétől... S a tömegből 
kiválik a jó; az emberiséget pedig 
úgy képzeld el, mint amikor rá
fújsz a becukrozott tetejű süte
m ényre , s az így képződö tt 
porcukorfelhő elválik a felülettől, 
s néha másodpercekig íz  asztal
lap fölött lebeg. A jó magasba 
emelkedik; ezért van az, hogy né
ha, délelőttönként — ha kitekin
tek az ablakon —, látom, hogy 
néhány kiválasztott úgy siet az 
utcán, hogy a lába sem éri a föl
det. Vagyis: lebegnek.

Egy kedves mosoly, egy szó, 
egy pillanat képes megváltani a 
világot — vallom. S ezért imá
dom ezeket az embereket, akik le
em elik kalap jukat, felemelik 
harisnyakötőjüket, megpuszilják 
a kisbabákat az utcán, előre kö
szönnek az iskolába igyekvők
nek, s elvágják a tanárnők lábát,... 
ha muszáj. Hej, de muszáj-hely- 
zetek nincsenek. Mindenki oda 
siet, ahova akar, bekapja olcsó 
borsókonzervét-bablevesét, s 
köd előttem — köd mögöttem: 
eltűnik az ózondús levegőben.

... Telefonálás közben, ma dé
lelőtt megveregette egy tanáros 
külsejű úr a vállam, s mind mu
togatta a pipáját, s azt kérdezte: 
van-e nekem üen?! Később, ebé
didőben, amikor betértem a köz
ponti vendéglőbe, egy idősebb 
hölgy k ínálta  fel a kolbászt, 
mondván hogy neki van már egy. 
Úgyhogy: kaptam egy kolbászt, 
egy sztereomagnót, egy vörös
kék tintaceruzát, valamint egy 
menedzser-kalkulátort, amely
ből azonban ki volt fogyva az 
elem. Istenem! — ordítottam; hát 
ezt érdem iem  én?! Ahelyett, 
hogy békében hagynának, s le
begnék boldogan tovább pár mé
terrel a Mócok útja fölött! Csak 
egy szót szólnának; bár csak érez
nék egy simogatást, egy friss fu- 
v a lm at a tem ető  felől, mely 
felüdítené forró, feldúlt homlo
kom! Ó, arany decibelek, jáspis 
fülbevalók, kiadó nénik és olcsó 
távkazetták! Ha titőletek tanul
hatnék! S maradhatnék magam
ban m int közelítő tél, távozó 
tavasz, Laura, a bojtos szemöl
dökű, aki az utva sarkán dgare-

tázik! Jöjjön, segítsen már valaki, 
súgja azt, hogy nincs messze már 
a béke korszaka, s mindenki le
begni fog egyszer ebben a város
ban, melyet reggelente megül a 
fullasztó, tejszerű köd.

Napi programom úgy indí
tom, hogy minden aznapi tevé
kenység a m értékletesség és 
mérsékeltség irányába mutas
son. Nem hajszolhatom túl ma
gam, hiszen tegnap is, azelőtt is 
valam iféle furcsa fárad tágo t 
éreztem, s amint kapkodtam a le
vegőt a kapaszkodó után, a szí
vem tájéka zsibbadni kezdett. 
Különös szorongás vett erőt raj
tam, megpróbáltam, elterelni a 
vészes "ügyről" gondolataimat, 
ugyanakkor azonban belémnyi- 
lallt a döbbenet, hogy vajon miért 
ilyen korai a halál?! Még egy pár 
évet kérnék csupán, egy pár 
évecskét, hogy tudjam én is be- 
szuszakolni gyermakeimet egy 
telekabinos felvonóba, s aztán: 
"szervusz világ!" Ki tudja, ki ve

szi "fel" őket onnan?! És sohasem 
hódoltam a divatnak, ám nem 
maradhatnak itt ők, puszta ket
tesben a földön!...

Ma nagyon nehéz fölébredne- 
myé

Látom a vüágot, hogy mind
járt beszippant engem is egy ha
talmas erő, az ember-ember közti 
kommunikáció acélcsöve, figye
lem a tévékédszülékből felém de
rengő arcokat, kikeverek egy 
kávét. A barnás, sűrű cukor kissé 
nehezen oldódik, s lesüllyed a 
gyanús színeződésű lötty aljára; 
míg az oldatot fölkeverem, fölé 
hajlik homlokom, s bőrömet pár 
perc alatt vékony, szinte láthatat
lan pára lepii be. Fogaim mögött, 
nyelvemmel kioldom e számom
ra mindig oly megnyugtatóan fa
nyar, kesernyés ízt, s amíg ez 
elix ir gyom rom ba vándorol, 
agyam — predesztinatíve — fel
készül a gondolatok végső meg-

mérkőzésére. Ha beteg vagyok, 
ez bizonyára meglátszik rajtam: 
talán sápadtabb vagyok a kellet
nél, s a jeges félelem kicsapódik 
orcáimra. Talán van valami a vi
selkedésemben, ami felhívja ma
gára a figyelmet, megöregedtem, 
átkos családi örökség ül rajtam, 
pillantásom zavarja a környeze
tet, a körülöttem élő embereket, 
nem látják a nőt bennem, de még 
a családanyát sem, férfias a visel
kedésem, ráadásul feltűnően ne
vetek , nincs m eg bennem  a 
distancia-terem tés ösztöne ..., 
bűzlök a fáradtságtól. Maryléne 
néni nem köszön. A kutyát nem 
viszem, nem vihetem sétálni, így 
az nem mozog eleget. Nincs fize
tés. A postás nem tud járni, mert 
eltörte a lábát, ígyhát a városba 
érkező leveleket is csak jópár hó
nap múlva kézbesítik.

A kommunikáció rányomja 
bélyegét egész múltamra.

Kedves gyermek voltam, míg 
lebegtem az utcán, s szülőváro
som fölött, most azonban, hogy 
eljőjött ez a baj, ínszakasztó erő
feszítéseim ellenére sem tudok— 
bár egy picit — magasba emel
kedni.

Világosan emlékszem a ta
valy nyárra...

Kissé meghíztam a rengeteg 
víz-, gyümölcs- és húspaszta-fo- 
gyasztás miatt, ezért hát csupán
csak egyetlen  fehér sz ínű  
nadrágom volt, amelyben akadá
lyok nélkül kimehettem az utcá
ra. Voltak, akik felestek, akik fel- 
hengeredtek a házak falára, s a 
szegélykövekre, m ások m eg
csúsztak, vagy nem akartak fel
állni. Én — kimondhatatlanul 
iszonyatos szenvedések közepet
te — valahogy bevánszorogtam a 
városba, beültem egy üdítőre, s 
tudatom legmélyén még mindig 
abban reménykedtem, hogy va
lahogy mégis-mégis csak fölál- 
lok. Az alkohol " keményen" 
feszítette belülről az ereimet. Az 
agyam elborult, s életemben elő
ször hangosan imádkozni kezd
tem, hogy a Jóisten gondoljon 
legalább a gyerekekre. Ott az a

míves söröskancsó, s milyen dél
ceg! Törjük inkább azt szét, vagy 
gondoljunk bárnúi más, haszon
talan tárgyra, amely teljes nullá
ban terpeszkedik szerény kör
nyezetemben... A söröskancsó 
mögül azonban szúrós merevsé
gű szempár meredt vissza rám. S 
ahogy m indig rem énykedtem  
abban, hogy tévegés az egész.

Tudomásul kellett hát ven
nem — életemben akkor először 
—, hogy van valami különös raj
tam, ami kiihívja, kiprovokálja az 
emberek irántam érzett dühét és 
ellenszenvét.

Külsőm megvetendő, jelenlé
tem nem kívánatos, s hiába nézek 
föl segélykérőn az égre, nincs vá
lasz, csak ez a határtalan szenve
dés.

"Megadom magam" — mon
dottam félhangosan; — "meg
adom magam, mert nincs elég 
erőm küzdeni, kiteljesül a rossz 
uralma, vesztes lettem, s nincs az 
a hatalom, mely saját erejénél 
fogva kiránthatna e szituáció
ból."

A pincér egy nagy adag vod
kával csámpázott felém, s fülem
be morogta, hogy az a szakállas 
úr küldi ezt onnan nekem, a másik 
asztaltól. Szívem vadul dobogni 
kezdett. A vodkáspohár az, ami
re még emlékszem, no meg egy 
kattanás a mellkasom bal tájé
kán, ahol az imént még a szívem 
volt. Az éjfekete szempár pedig 
gúnyosan, bandzsán villogott; ha 
ezt érdemiem — gondoltam —, 
hát legyen így. De következőkor 
ne várjanak tőlem semmit!

Jóval később, amikor felnyi
tottam a szemem, ugyanaz a sza
kállas "úr" ébredezett fölöttem.

A sliccét gombolta éppen, a 
mellé kedélyes dalocskát dúdolt 
a ham arosan elközelgő kará
csony kisebb-nagyobb örömei
ről. ("Dashing to the snow"; 
"laughing all the way”; stb.)

Furcsa egy eset — gondoltam 
ismét.

S életemben először kimond- 
tam: LEHET? HOGY ÉN IS MEG 
FOGOK HALNI;

minden biztató jel ellenére.
... Több csigalassuságú hónap 

múlva, mely hónapok— monda
nom sem kell— a bizonytalanság 
és rettegés hónapjai voltak, ismét 
észlelhettem az emberi viszo
nyok elhidegülését. M aryléne 
meghalt, s nem is említette a te
metését. Se levélben, sem sehogy. 
A partecédulát is — saját nevem
re kitöltve— úgy találtam meg, a 
temetés után, az őszi sárba ve
gyülve, a piactól úgy jó száz mé
ternyire. Többszöri "hivatalos" 
felszólítás ellenére sem kézbesí
tették a gáz- és telefonszámlát. 
Anyám kebelbarátnői, s gyerme
keim úgy húztak el az utcán kö
szönés nélkül mellettem, mint

» » » » » »
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valamiféle megkergült vadlibák.
Szörnyen megcsúnyultam — 

állapíto ttam  m eg m agam ban 
hosszas tükörbenézés után.

Nem csoda hát, ha a gyerme
keim nem ismernek föl az utcán. 
Hisz olyan fekete lettem, mint 
egy néger; a fogszabályzó miatt 
fogsorom előredűlt, szemgolyó
im pedig kigyengültek a renge
teg nézés és bám ulás m iatt. 
Össze kell szednem magam. El 
kell készítenem a gyászruhám, s 
nagyon megnyugtató lenne az is, 
ha személyesen értesíthetném a 
rokonokat, ismerősöket az ese
ményről. "Meg kell halnom" — 
állapítottam meg végül. "Meg 
kell halnom."

De: nem volna helyes, ha 
megkísérelnék néhány szót vál
tani legalább magammal?! Vagy 
írok egy levelet, s feladom azt a 
saját címemre:

"Nevem: Vénusz. Anyám lánya 
vagyok, bár sokan azt állítják, hogy 
minőségem nem földi eredetű. Van 
két kígyóm és a végső dolgok felől 
gondolkodom. Pl. hogy mire jó a 
szépség, ha a fiatal asszonyból rút 
vénség lesz, ha a bőr, mely puha 
simogatást idéz, idővel megráncoso
dik, s az orr tövében meg a homlok 
szegelletében érdes lesz, a szem vize
nyős, s az akarat béna. A z idő így- 
úgy eltelik, s életünk olyan lesz, 
mint egy ránkszabott ruha. A  se
lyem elavul, a vászon kifestik, a 
gombok szertehullanak, s az ember 
olyan, mint a törlőrongy: kitörli sa
ját életének ülepét."

Éjfél körül felébrednek a kí
gyók.

Azt hiszik, alszom, pedig tes
tem ernyedtségén túl, szelle
mem ébren figyeli, hogy mire 
jutott ma nélkülem.

A tárgyak élnek és beszélnek, 
a kígyók hazudnak, s nincs a föl
dön olyan papiros, amely meg- 
bím á ekkora hirtelen szerzett 
tudás terhét. Egyelőre még nincs 

. jól kidolgozott stratégiám. Ezt 
hamarosan ki kell dolgoznom, 
ám nem szabad róla szólnom 
senkinek. Nem szabad belémlás- 
sanak, s mégcsak látszania sem 
szabad rajtam annak, hogy vala
mit is lepleznék, vagy nem akar
nám elmondani azt, hogy miről is 
van sző.

Ma közölték velem , hogy 
annyira csúnya vagyok, hogy az 
emberek látása nem túr meg 
ilyen extenziót. Azt is mondták, 
hogy valószínűleg leprás vagyok. 
A kór érintkezéssel terjed, úgy
hogy legjobb, ha rövidke életem 
végéig otthon maradok, táplá
lom kígyóimat, s esetleg megké
rem  őket, hogy egy óvatlan 
pillanatban ontsák ki a vérem...

Határozott szomorúság fog 
el, m egfosztva érzem magam 
mindattól, ami szép, harmoni
kus, gyönyört keltő és életet adó,
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meg kell szoknom, hogy most 
már csak tárgyakkal kell együtt 
élnem, ha nem vagyok oly go
nosz, hogy valakit még magam 
alatt a halálba taszítsak..

... Könnyű hálóingben az 
ágyamon feküdtem, amikor be
állított hozzám a szadduceus... 
Alvást színleltem, mivel a zár 
kattanása hallatán okosabbnak 
tartottam, ha így járok el: elal
tatom gyanúját. Karom vékony 
Ívben, mintegy ölelőleg hanyat
lott le az illető bútordarabról, s 
lehetett abban valami perspekti
vikus, ahogyan a kígyók boldo
gan tekergődzve át- meg átfon
ták a testem. A pincemélyből 
halk zene szivárgott fel, s amint 
kilestem szempilláim alól, olyan 
látványban volt részem, amit so
ha nem felejtek el: szadduceu- 
som a mosdóteknő fölé hajolva 
halkan öklendezett... s én mély
séges hálát éreztem iránta, érzé
kelvén, hogy ő mintegy "vissza
fogja” magát, s azon igyekszik, 
hogy beleinek és gyom rának 
hangos merkelését valamilyen 
formában letompítsa. Majd friss 
vizet önt a tálba, lemossa arcát, s 
hatalmas, széles testére is hús vi
zet spriccol. Azután belemártja 
fejét. Valamelyest megkönnye- 
bülhetett, mert járása nyugod- 
tabb; az ablakhoz oson, s mint 
egy bölény, a tágra nyitott abla
kon át hangosan, megkönnyeb
bülve és kissé gurgulázva szedi 
a levegőt.

Ahogyan a takarók alatt fek
szem, s kissé reszketek a szörnyű 
tudatállapottól, némileg arra is 
koncentrálok, hogy valahogyan, 
valamilyen formában leállítsam 
a szívverésem, hátha a kihűlés 
pozitív irányba hat, s így talán a 
kígyókat is sikerül bealtatnom. 
Kissé meglepődve tapasztalom, 
hogy lábfejem lassan-lassan át
melegszik, s agyamat elönti a 
vér. A kígyók ismét tekergődzni 
kezdenek, s a gyors ritmusvál
tásra szadduceusom felfigyel, 
ágyamhoz lép, tenyerével végig
simít a mellemen. Pár másodper
cen át körültapogat tekintetével, 
s mint kutya a kölykét, párszor 
megugat...

— Az orvos rámnézett, né
hányszor megnyalt, s tüstént 
megállapította a bajt. Tipikus 
eset, azt is megtudtuk — mon
dom.

Pedig a nyavalyába kíván
tam az üyen tipikus eseteket. Hi
szen 6 (az orvos) nyugodtan 
mondhatott volna valami egé
szen mást. S azt is, hogy mivel 
kezelhető ez a szörnyű csúnya
ság, a kettőnk csúnyasága, a 
szadduceusé, illetve az én csú
nyaságom. Lenoftalein, bórgőz, 
szemhéjfestékek, avarexkremen- 
tum, s néhány szem cukorka mé
reggel átitatva.

Jó estét, cirkuszherceg!

DEMÉNY PÉTER VERSEI
Sláger
Asszonyom be szép vagy vágyam a tiéd 
Remegő horpasszal futott el feléd 
M int fújtató fekete csődör 
Akiből az ösztön előtör
A z ösztön forró sárga láva 
Beleperzsel az éjszakába 
A vágyamat szánd meg ne engem 
Én megvárom itt lent a kertben

Óda
Parázson süt a szerelem 
Pirosló foltok testemen 
Vonagló lángok arcomon 
A z istentelen hatalom 
Meggyújt és lassan fölemészt 
Rezedet add ó eza  kéz 
Üvöltő vágyam hallgatom 
Úrrá lesz széken asztalon 
Lámpán tapétán szőnyegen 
Szűkülve fut a félelem 
Csak mi vagyunk itt senki más 
Nem kötelez a hallgatás 
A kéj a plafonra vonít 
A  számig ér majd elborít 
A tenyeredbe fulladok 
Velem úsznak a csillagok

Népdal
Sűrű köd van a határba 
Megjössz babám nemsokára 
Megjössz babám nemsokára 
Ha nem öl meg a kaszárnya
Zivatar zuhog a vágyra 
Szép szerelem súlyos álma 
Szép szerelem súlyos álma 
Eltűnik az éjszakába

A  baka fehér lovára 
Ültem anyám gyócsruhába 
Ültem anyám gyócsruhába 
A  nyugvó nap sugarára

Leírás

A
Alom
Három kövér varangyálom 
Terpeszkedik a szobámon 
Sajátomat nem találom 
Hová tűntél édes álom

Hányszor álmodtalak édes 
A sötét vajon mit érez 
Mikor koromüvegéhez 
Érnek a szárnyaid édes

Nem tudom perzsel a lámpa 
Eltapos a varangy lába 
Halálíz fut szét a számba 
Mikor megperzsel a lámpa

Vajon a te álmod voltam 
Vajon fölibéd hajoltam 
Vajon lelkedet lapoztam 
Mikor voltam hogyha voltam 
Mikor a te álmod voltam

Most már örökre elvesztetted 
a nappalt és az éjszakát, 
eltűnik, lassan szívódik föl 
a régi-régi jóbarát, 
a köd viszi el, a homály, 
tegnap még melletted haladt, 
te meg a város egyik sarkán 
elvesztetted a szavakat 
és nem találod sehol őket, 
bár minden percen keresed — 
a sötétségben kísértetek 
suttogják-hörgik a neved.

Sanzon
Reszket a város, 
házai félnek, 
csöndje halálos, 
hullnak a fények, 
sírnak a gyárak, 
festik a járda, 
félnek a vágyak, 
fél a világ ma; 
látod az este 
könnyeit ontja, 
föl ki kereste? 
furcsa dologra 
kel föl az ember: 
senki se boldog — 
láthat e verssel... 
M it vigyorogtok?
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Könyvkötődések — és Könyvlátó-mások
A vég kezdete
Hogy a könyvet a hangrögzítés 

dönti vagy döntötte le trónusáról, 
nem igaz. Nem a hanglemez, hang
szalag, mikrofilm ásták alá a tekinté
lyét, nem is a videokazetták. Akik 
ezek miatt nem olvasnak, ezek nélkül 
sem olvastak volna. A villanyos riasz
tóberendezések pédául nem szorítot
ták ki a kutyákat.

Ott kezdődött a baj, hogy egyes 
könyvek kezdtek kilógni a sorból. 
Nem a tartalmukkal Hanem maga
sabbak, vagy hosszabbak, mélyebbek 
voltak, semhogy elfértek volna a nor
mális könyvek számára tervezett pol
cokon. (Lásd folió, negyedrét, nyol
cadról stb. méretek.)

Részint a könyvgrafikusok, ré
szint a szerzők viszketegsége az oka. 
A könyvkereskedő asztalán előnyö
sen tűnik fel a szabványtól eltérő ala
kú könyv. Amikor az ember hazavis zi, 
nem fér a polcra, a polcba, vagy kiüt
közik a sarka; kénytelen vagyok lapjá
val lefektetni. Ám aztán szaporodnak 
az effélék, de egymáshoz képest is kü
lönböző méretűek; a könyvespolc ren
detlen, egymásra hányt kazal.

A másik: a külső borító, ami leve
hető. A könyvsor túlságosan tarkának 
tűnik miatta, aztán a használat foly
tán, rongyosnak. Az ember előbb le
szedi őket, de aztán sajnálja — egy 
ideig—eldobni a szép színes grafikát, 
kivágja, beteszi a könyvbe, de aztán 
onnan is kilógnak, kipotyognak... az 
ember előbb-utóbb ingerültté válik az 
extra külsejű könyvekkel szemben. 
Az ingerültség irradiáció folytán ki
terjedhet a szolid, rendes könyvekre, 
s a végén lehülyézik a könyveket: ezek 
sem képesek férni a helyükön.

Szóval így kezdődik a tekintély 
hanyatlása: ugrálás, nagyhangúsko- 
dás, tarkabarkaság tolakvás.

Félelm etesség
Éppen mostanság olvastam: ne hi

vatkozz régebbi cikkeidre. Ne mente
getőzz az ismétlés, főleg az önismétlés 
miatt. Úgysem olvasta senki a múlt
koriakat. Szóval a könyv régen éppen 
olyan félelmetesnek tűnt, mint a bo
szorkány, azért is égették meg; annak 
ellenére, hogy a könyv köztudomású
lag rosszul ég  legalább annyira, mint 
a boszorkány. A könyvtár alkalma
zottja alkonyodás után nem lép be ar
ra a folyosóra, ahol templomi és val
lásos könyvek vannak elraktározva: ki 
tudja, mi lakik azokban. Még félelme
tesebb, hogy azok, akik tudják ezt, ott 
hagyják hányódni a használaton kívü
li állományba került, vagyis elhagya
tott templomban a misekönyvet az 
elárvult oltáron, a zsoltároskönyveket 
a padokban. Ez már nem a a könyv 
vége, hanem a világvége.

A különösen vastag könyv mind
ég is szent borzadályt váltott ki, épp
úgy, mint az, ha a könyv három, hét 
vagy kilenc kötetből állott, lévén ezek 
mágikus számok. A mamikat különö
sen felháborítja a történelemben, mi
kor a garuk könyvet írnak ellenük, de 
nem maga a könyvírás ténye a fő vád, 
hanem hogy: nem ismertek mértéket! 
Mert ha könyvet akarsz írni ellenem, 
jó, írjál egyet, akár jó vastagot is. Ha 
háromkötetest akarsz, írjál három 
szép karcsú kötetet. De hármat és vas
tagot is írni? Az már sok! Azt semmi
képpen sem lehet lenyelni. Ezért

autodafé jár. (Ahogy L.A. mondaná 
sápsiásen: autó, dá fék nélkül.)

Félelmetes volt a háború végén a 
kastélyok könyvtárainak sorsa, sze
kérrel hordták haza a falubeliek. (Rus
tic!) Negyvenöt-negyvennyolc között 
a marosvásárhelyi ószeren egy-egy ci
garetta áráért lehetett akár könyv
ínyencségeket is kapni. Dr. Lányi 
Oszkár minden csütörtökön két tö
mött bőröndnyit vásárolt. Amikor 
évek múlva letartóztatták, s meghalt a 
börtönben, alaposan kiszemelgetett 
könyvtára sokáig pincékben hányó
dott, míg végre a töredékei nagy
könyvtárakba jutottak.

Hogy mi mindent lehetett kapni 
az ószeren? Én például vásároltam de
dikált Lamartine, Stefan George, Go- 
bineau, Georg Heym köteteket. 
(Dedikált Shakespeare-t nem, azokkal 
csak Franyó Zoltán rendelkezett a 
könyvtörténelem során.)

De visszatérve az előbbiekre: e 
könyvek azért juthattak el végül is az 
üdvösségbe, mert szolid külsejüek és 
kis méretűek voltak. A nagy bőrköté
sű foltókat például arra használták irt
ott, hogy járdát raktak belőlük, a 
konyhaajtó és az istálló között. Talán 
ennek a következménye lett, hogy ké
sőbb a kénkőszagú, veresszemű, bőr
szárnyú (azaz bőrsapkás) KOOH 
LEKKTTVA nevű szellem elhordta a 
jószágokat az istállóból.

A legfélelmetesebb azonban az 
volt, amikor tanult könyvtárosok 
küldtek zúzdába azért könyveket, 
mert kishatókörú nyelven voltak írva.

Néprajz, tudomány, folklór
A MAGYAR NÉPRAJZI LEXI

KON nevű kiadványban könyv címszó 
helyett csak ennyi található: könyvbu- 
télia, lásd butélia. Igen. Különösen a 
múlt században voltak elterjedve a 
könyv alakú pálinkásbutykosok. 
"Kedvelt, de az előzőknél ritkább for
ma a csukott könyv formájához ha
sonló könyvbutella, zsoltárbutella, ima
könyv, amely négyzetes lapokból ki
alakított mázas, díszes edény. Mindig 
egyedileg, megrendelésre készül, és 
rendszerint feliratos, évszámos. 
(Szemben egyes könyvekkel: pl. Mai 
Magyar Grafika, nincs rajta, melyik 
évben adták ki. Nyüván örökkévalónak 
vélték az akkori MA-1. De az is elmúlt!)

De a könyvbutéliák is tartalmaz
tak verseket: "a verses felirat egyik 
népi válfaja, pálinkásbutélia oldalára 
írt alkalmi rigmus. A klasszikus epig
ramma egyik kései leszármazottja... A 
butellaverset a lapos, zsebbe való pá
linkás butella (bütykös), ritkábban cse
répkulacs oldalára írta a mester; innen 
az edény tréfás neve: daloskönyv, zsol- 
tároskönyv stb. (Igyunk aki angyala 
van, A bankónak nagy dögé van; 
Igyunk ebből nagyot, hosszút...)" A 
feliratok nemcsak a tulajdonost neve
zik meg, átkot szórnak a tolvajra s 
tiszteletet keltenek az italosedény 
iránt, hanem egész pozitivek is van
nak: "A többi felirat, szintén a borda
lokhoz hasonlóan, a búfelejtő, fel
vidító, gondolkodásra és munkára serken
tő hatásról ír, esetleg utal a barátságra 
is." Azonban a munkára serkentő szö
veg, aminek nyilván nagyom meg
örült az akkori, munkakultuszkori 
szerkesztő, laposabb a butéliánál is, a 
korszak nemegy hasonló műfajához 
hasonlóan. "Ha ezt a zsebbe tehetem,

a dolgomat jól elvégezem."
Emiatt történhetett, hogy a nép

rajzi tudományok kincsestárába nem 
kerültek be más könyvbabonák, 
könyvhiedelmek, mondókák, szólás
mondások. Pedig nemcsak a dalok
ban szerepelnek, hogy: az én babám 
imádságos könyve, meg énekeskönyv van 
a rózsám kezébe, úgy megyen a tiszteletes 
elébe', a mesékben is van róluk szó. 
Valahol olvastam, hogy a manó zöld 
könyvből olvas... Ez nem feltétlenül me
tafizikus zöld, hiszen a könyvnek lap
jai, levelei vannak, a lapu, levél meg 
zöld... A manók is, mint őseink leve
lekre körmölték varázsigéiket.

Most ugorjunk át olyan kérdések
re, hogy a Néprlex. miért nem vett fel 
Uyen eligazító címszót, mint könyv 
(csak könyvbutélia), holott tartalmaz 
olyan passzusokat, mint énekeskönyv, 
vőfélykönyv, sőt népkönyv is, hanem 
térjünk ki arra, hogy a könyv minden 
terjesztett hiedelemmel ellentétben, 
népünknél nem fajidegen.

Könyvesek, név- és
családnév történet
Le lovasnomádozott őseinknél 

nemcsak a megtelepült (szedentáris, 
seszhaftig) életmód műszavai nem 
kölcsönzöttek a környező népek nyel
veiből (vár, város, falu, birtok, határ, 
telek stb.) de lenyeregalattpuhítozott 
kultúrájuk sem innét veszi át az ima, 
üdv, áldás, egyház, jog, törvény stb. 
szavakat, s mindennél meglepőbb, 
hogy a könyv, írás (és nem csak rovás) 
olvasás, betű és a többi idevágó szavak 
sem a liber, Buch, kártya szavakból má
soltak. (Ami a carta, Chartát illeti akár 
oklevelet, akár térképet vagy mást je
lentett, hát mi egyébre írtak, rajzoltak 
valaha, mint hártyára? Az pedig ma
gyar eredetű szó, vesd össze hárs, 
hánt, hám, kéreg, harkály stb. szavak 
körével.)

A "könyv” szó ősei között még 
germano-szlavofil, sőt -mán történeti
etimológiai szótárunk is kénytelen fel
sorolni a koreai HVen-könyv, ujgur 
faim-könyv, tekercs, szumír kunukku- 
pecsét, asszír /cunífcu-oklevél, szavakat 
és „igen nagy valószínűséggel" a kínai 
küen-könyotekercs, "török közvetítésű" 
(?) őst választja. A Czuczor-Fogarasi 
Nagyszótár szerint egy köngyöl, gön- 
gyöl jelentésű igéből eredhet — tehát 
valóban göngyöleg —> mások a szu
mír kín-parancsolat, üzenet, ("ukáz"), 
levél, küldemény, könyv jelentésű 
szóig mennek vissza; tény azonban, 
hogy már a középkor legmélyén egyik 
korai királyunk mellékneve nem liber
als vagy Bücherschrankenstein volt, ha
nem "könyves". Qunwes enim Kalman 
est vocatus cum libros habebat in qui- 
bus ut episcopus legebat suas horas; 
amint erről Kézai mester tudósít, 
nemcsak bírta, de olvasta is könyve
it.. De Colomano rege dicto Cunues...

A XVL század legelejétől találunk 
Könyves nevű köz-családokat is, sőt 
nemsokkal későbbről már könykötö és 
Konyketö Joachim is felbukkan. Ami
kor aztán 1515-ből Olvasógyartho Mi
chael nevére is rábukkantam, egészen 
felujjongtam: milyen fejlett volt a 
könyv-civilizáció, könyvkereskedel
mi menedzsereket is alkalmaztak 
már, félezer évvel megelőzték azokat 
a műítész-elképzeléseket, hogy mo- 
dernkúülításlátogató-gyártó és modem- 
zeneértő-gyártó tanintézményeket kell

létesíteni. Igaz, a következő pillanat
ban a Kázmér Miklósból meg kellett 
tudnom, hogy ez az olvasó gyártó csak 
egy imádkozási műszer, amolyan szá
molóeszköz készítésével foglalkozott; 
de ez is valami utal az olvasás szoká
sának ősiségére, hogy a számolással 
kapcsolható (megolvas).

Ugyanilyen régen voltak már iro 
nevűek is; az azonban még csak Írno
kot és nem auctort jelentett; az ugyan
csak írással kapcsolatos róvó meg 
éppenséggel a legellenszenvesebb 
foglalkozású személynek, az adóhiva
talnoknak volt a neve, akárcsak a jegy
ző.

Bánok, rabonbánok 
és szabadon bánók
Az annyiszor kárhozatra ítélt Csí

ki Székely Krónika fő tisztségviselők 
titulusaként említi a sokszor kifigurá
zott rabonbán szót. Annyiból tartozik 
ide, hogy ezt egyesek "róvó bán” gya
nánt értelmezték, vagyis valamiféle 
főjegyzőnek. Ma már sokkal valószí
nűbbnek tartják, hogyha létezett 
egyáltalán ez a szó (szerintem a sem
miből nem agyalhatták ki), akkor — 
mint ahogy a legtöbb Bdn-méltóság 
neve — valamüyen földrajzi fogalom
hoz kapcsolódott; lásd a Szörényi, 
ozorai sói mácsói és kucsól valamint 
a temesi bánok. A térségből a régi gö
rögök révén ismerünk egy Rábon ne
vű folyót, amelyik esetleg kapcsolatba 
hozható a Rába folyónévvel és Győr 
Arrabona latin nevével. A Rabonbán te
hát esetleg csak annyit jelentett, hogy 
Küküllői bán, mivel többen az ókori 
Rábon folyónevet a Küküllő legrégeb
bi neveként vélik azonosíthatni.

Ennek ellenére, most már pusztán 
az érdekesség kedvéért, a bán szónak 
mégis köze van a könyvhöz, sőt a Ilim
hez is!

Kézai mester szerint az ispán szp 
a hunoknál kapitányt jelent; a közép
korban azonban különböző ispánok 
hivatalnoki teendőket is bőven, bősé
gesen folytattak. Nos, a kínai fal mel
lett, ahol a hunok megfordultak, az is
pán eredetije, a supán azt jelenti, hogy 
"pecsétőr". E szó él a mai közkínaiban 
is, és jelentése: könyvkiadó! (editor). 
Csak persze affektáltan és dcásan ej
tik, valahogy így, hogy c-szüipáán.

De mégis helyben vagyunk. (Csak 
még annyit, hogy a hasonló csobán bel
sőázsiai nyelveken juhőrt jelent.)

Mindezt és még sokkal többet a 
Látó folyóirat könyv-súlypontú de- . 
cemberi számára szerettem volna 
megírni. Végül is azért nem tettem, 
mert olvastam benne egy olyan érte
kezést, amely írók könyveiből akart az 
ideológiai sárban gyalogjárót kirakni 
az ideo-konyha és az idea-istálló kö
zött

A többit azért nem írom meg itt és 
most, mert ennyit is elég a Helikon 
oldalba belezsúfolni.
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NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i k iskalauz felvételizőknek  —  6.
Addig jutottunk a múltkor, hogy a szószer

kezetek egy részében a mondatbeli viszony a 
két tag közt nem szimmetrikus: az egyik tag 
csak a másikon keresztül kapcsolódik be a mon
dat szerkezetébe. Ezért ha az utóbbit elhagyjuk 
a mondatból, az előbbi is eltűnik. Például: Talál
tam a könyvtárban egy jó  könyvet. Ajó-t elhagy
hatod, a mondat attól még értelmes marad. De 
ha a könyv szót hagyod el, a jó-1 sem tarthatod 
meg. (Ez érthető is, hiszen a valóságban "jó" 
nincsen önmagában, csak valaminek a minő
ségeként van, míg a könyvet e minőség nélkül 
is könnyen elképzelhetni. Könyvről anélkül is 
lehet beszélni, hogy minősítenők, de azt, hogy 
jó, csak azzal együtt szoktuk mondani, ami ezt 
a minőséget hordozza.) Az ilyen szószerkezete
ket alárendelőnek nevezzük, itt pontosabban 
alárendelő, minőségjelzős szószerkezetnek, 
amint azt bizonyára magad is tudod.

Figyeld meg viszont ezt: Eddig matekból kap
tam egy hetest, egy kilencest meg egy nyolcast. A 
hetes, kilences és nyolcas között is van valamilyen 
mondatbeli viszony. De ezek nem függenek 
egymástól, akármelyiket elhagyhatod anélkül, 
hogy a másik kettő közül bármelyikről is le 
kellene mondanod. Az ilyen mondatbeli vi
szonyt mellérendelőnek hívjuk, hiszen ezek a 
szavak nem egymás alá, hanem egymás mellé 
vannak rendelve.

De mit értsünk azon egész pontosan, hogy 
a hetes, kilences és nyolcas között mellérendelő 
viszony van? Azt látod bizonyára, hogy ezek 
ugyanazzal a kap igével alkotnak alárendelő, 
tárgyas szószerkezetet. De hogy jobban meg
értsd ezt a dolgot, gondold most el, hogy ezt 
esetleg másképp is mondhatnád, mégpedig há
rom mondatban, így:

Eddig matekbői kaptam egy hetest
Eddig matekbői kaptam egy kilencest
Eddig matekbői kaptam egy nyolcast.
Mind a hárommal igazat mondanál. Én 

azonban (mint hallgató) furcsállanám ezt, mert 
számomra nem lenne azonnal világos, hogy 
mind a három mondat egyszerre igaz: úgy is 
érthetném, hogy a második mondattal helyes
bíteni akarod az elsőt, majd valamiért meggon
dolod magad, s a harmadikkal meg a máso
dikat érvényteleníted. Ezért nem is mondod ezt 
így, hanem rögtön összevonod a hármat egyet
len összetett mondattá: Eddig matekból kaptam 
egy hetest, faeddig matekból kaptam egy kilencest, 
és. eddig matekból kaptam egy nyolcast. Az és épp 
azt jelzi, hogy ezek egyszerre, egymás mellett 
érvényesek, hogy mindaz, amit ezzel az össze
tett mondattal mondasz, egyetlen bonyolultabb 
kijelentés, nem pedig három.

Biztosan nem tőlem tudod meg, hogy ez is 
mellérendelő viszony, csakhogy itt nem egy 
egyszerű mondat két mondatrésze, hanem egy 
összetett mondat két tagmondata között áll 
fenn. Ilyenkor a mellérendelő viszony azt jelzi, 
hogy a tagmondatokat nemcsak egymás mellé 
állítva, hanem egymás mellé rendelve is mon
dom: úgy, hogy együtt alkossanak egy bonyo
lultabb közleményt, és összetartozásuk is 
világos legyen.

Ez a hosszú összetett mondat azonban még 
mindig nem olyan, amilyet te csakugyan mon
dani is szoktál. Ugyanis rettenetesen túl van 
beszélve: hiszen három tagmondata a tárgy ki
vételével szóról szóra ugyanaz. De minek mon
danád el ugyanazt háromszor, mikor van rá 
szabály, hogy rövidíthetsz is? (Mondanom sem 
kell, hogy ezek a rövidítési szabályok is a nyelv
tanhoz tartoznak.) Elhagyod hát az ismétlődő 
részeket (más szóval: törlőd őket), és csak a 
különbözőeket tartod meg. Az eredmény ez

lesz: Eddig matekból kaptam egy hetest, és eddig 
matekból kaptam egy kilencest, & eddig matekból 
kaptam egy nyolcast. Vagyis a hosszú összetett 
mondatból létrehozol egy praktikusan használ
ható egyszerű mondatot. Ebben viszont most 
már nem egy tárgy lesz, hanem három, éspedig 
egymással mellérendelő viszonyban, hiszen ez 
a viszony az összetett mondatok közötti vi
szonyból öröklődött át ide.

Ha efelől valami kétséged volna, akkor fi
gyelj még ide egy csöppet. Kinézel magadnak 
egy szép töltőtollat, de sajnos elég drágán ad
ják. Két különböző dolgot akarsz tehát elmon
dani: (1) A töltótoll szép. (2) A töltótoll drága. 
Csakhogy te ezt nem két külön állításként sze
retnéd mondani. Összevonod hát őket egyetlen 
összetett mondattá: A töltótoll szép [ami igen jó 
d o lo g ib a  töltótoll drága [ami viszont elég baj).

Az előző példában a három mondatot az és 
kötőszóval kapcsoltad össze, hiszen ott azok 
tartalma hasonló volt, inkább kiegészítette 
egyiké a másikét. Azt a fajta mellérendelést (a 
tagmondatok között) éppen ezért kapcsolatos 
mellérendelő viszonynak hívjuk. Ha pedig 
ilyen viszony volt a tagmondatok között, akkor 
az ismétlődő részek törlésével létrehozott egy
szerű mondatban ilyen viszony lett a tárgyak 
között is. (Azért éppen ezek között, mert ezeket 
tartottuk meg, hiszen ezek különböztek.)

Itt azonban, az utóbbi példában nem az és, 
hanem a de kötőszót használod, mert a két mon
dat tartalma (vagy itt inkább amit hozzájuk 

ondolunk -  lásd a szögletes zárójelben) ellen
ezik egymással. Ezért hívjuk az ilyet ellenté

tes mellérendelő viszonynak. Ha pedig most 
az előbbi recept szerint törlőd az összetett mon
datból a fölösleges ismétlést, és létrehozol egy 
egyszerű mondatot, akkor éppen ez az ellenté
tes mellérendelő viszony fog átöröklődni abba 
is: A töltótoll szép, dí drága. Itt most persze nem 
tárgyak között jön létre a mellérendelő viszony, 
hiszen a két tagmondatban, amelyekből ezt lét
rehoztuk, nem a tárgy volt különböző (nem is 
volt bennük tárgy), hanem az állítmány. Az 
egyszerű mondatban tehát lesz egy többtagú 
állítmány: szép, is  drága, ellentétes mellérende
lő viszony pedig a szép és a drága között lesz.

A tagmondatok közötti mellérendelő vi
szony azonban nem mindig öröklődik át az 
egyszerű mondatba (mint mondatrészek kö
zötti mellérendelő viszony). Van ugyanis ennek 
egy feltétele. Figyeld meg a következő két mon
datot: (1) Micimackó boldogan élt. (2) Micimackó 
a kuckójában élt. Összetett mondattá összevon
va: Micimackó boldogan élt, fa. Micimackó a kuc
kójában élt. Töröljük az ism étlődéseket: 
Micimackó boldogan élt a kuckójában. Itt már 
nem válna be az a megoldás, hogy Micimackó 
boldogan és a kuckójában élt. Ugyanis a boldogan 
módhatározó, a kuckójában meg helyhatározó. 
Már az összetett mondat tagmondataiban sem 
voltak egyformák. A tagmondatok közti mellé
rendelő viszony pedig csak akkor öröklődik át 
az egyszerű mondatba, ha a kérdéses megma
radó részek ugyanolyan mondatrészek voltak. 
Innen most már azt is megérted, miért van az, 
hogy az egyszerű mondatban mellérendelő 
viszony csak ugyanolyan mondatrészek kö
zött lehetséges. Tárgy és határozó közt például 
sohasem lehet mellérendelő viszony.

jelölt és jelöletlen viszonyok
Azt mondtuk az imént: kaptam egy hetest, 

egy kilencest meg egy nyolcast. A  három tárgy 
közt mellérendelő viszony van, most már azt is 
tudod, miért. Ha ezt hallom tőled, nem is tu
dom ezt a viszonyt másképp érteni, mint kap
csolatos mellérendelőként. Neked köszön
hetem, hogy nem érthetem félre: az egy kilencest

HELIKON

és az egy nyolcast közé éppen az én kedvemért 
tetted oda a meg kötőszót, hogy számomra is 
legyen világos, milyen viszony van e kettő közt. 
Az ilyen mondatbeli viszonyt jelölt viszony
nak mondjuk. Azért hívjuk így, mert ilyenkor a 
mondatban valami hallható jele van annak, hogy 
te mint beszélő milyen viszonyra gondoltál.

Még szájbarágóbban így mondhattad vol
na: kaptam egy hetest meg egy kilencest meg egy 
nyolcast. Az első meg-et azonban elhagytad, 
mert tudod, hogy én is tudom, hogy a kapcso
latos mellérendelő viszonyt egyszerű egymás 
mellé helyezéssel is ki lehet fejezni, különösen 
ilyenkor, ha a sor folytatódik, és utóbb a meg is 
következni fog. Tehát rövidítettél. Mivel itt 
semmi hallható (vagy látható) jele sincs annak, 
hogy a kettő közt milyen mondatbeli viszony 
van, az ilyet jelöletlen viszonynak tekintjük.

A mondatbeli viszony jelölésének külön 
eszközei vannak. Viszonyjelölő elemeknek 
hívjuk őket. Ezekre elsősorban nekem, hallga
tónak van szükségem, hiszen te anélkül is tud
nád, hogyan értetted, amit mondani akarsz. Én 
azonban csak ezekből tudok rájönni.

A viszonyjelölő elemek különbözhetnek 
aszerint, hogy milyenfajta viszonyokat jelöl
nek. Összetett mondat tagmondatai között (ha 
jelölt) kötőszóval jelöljük a viszonyt Éppen 
ezért az egyszerű mondatbeli mellérendelő vi
szonyt sem jelölhetjük mással, hiszen ez a kettő, 
mint láttuk, szorosan összefügg egymással.

Az alárendelő viszonyok közül egyesek je
löletlenek. Ilyen például a minőségjelzős szó- 
szerkezet tagjai közti viszony: csintalan gyermek. 
(Szigorúan véve persze ez is jelölt, hiszen én 
mint hallgató valamiből csak rájövök, hogy a 
két szó közt milyen viszony van. De itt a vi
szonyjelölés nem valami hallható viszonyjelölő 
elemmel történik, hanem a szórenddel. Ezért 
nem is lehet megváltoztatni a "jelző -  jelzett szó” 
sorrendet.) Máskor az alárendelő viszonyt is 
valamilyen viszonyjelölő elem jelöli. Ezekből 
kétfajta van: az egyik önálló szó, a másik meg 
toldalék. Önálló szóval mindig határozói vi
szonyt jelölünk, az ilyen viszonyjelölő elemet 
névutónak hívjuk: az erdő mellett lakik szószer
kezetben a mellett névutó éppen arra való, hogy 
jelölje a lakik és az erdő közötti grammatikai 
viszonyt, amely egyben egy sajátos térbeli vi
szonyt is kifejez. De jelölhetjük a határozói vi
szonyt toldalékkal is: erdőben lakik. A  mon
datbeli viszonyokat jelölő toldalékokat ragok
nak nevezzük. (Jó tudnod, a határozóragok 
csak abban a semmiségben különböznek a név
utóktól, hogy hozzá vannak ragadva az előttük 
álló főnévhez. Ha ezt jól megjegyzed, és a névu
tót együtt tanulod majd a határozóragokkal, 
meglátod, nagyon leegyszerűsödik a nyelvtan 
megértése.)

A határozói viszonyon kívül minden más 
alárendelő viszonyt raggal jelölünk (ha egyálta
lán jelöljük). A ragot könnyen felismerheted: 
ragnak vehetsz minden olyan toldalékot (és 
csakis az olyat!), amely egy egyszerű mondat 
két mondatrésze közötti mondatbeli viszonyt 
jelöl. A raghoz tehát mindig két mondatrész 
kell, a rag éppen ezek mondatbeli viszonyát 
jelöli. A tárgyi viszonyt például a -t rag: kenyerei 
eszik.

Miért tárgy tehát a kenyeret? Nehogy azt 
mondd, hogy azért, mert tárgyrag van a végén! 
Hiszen nem ezért tárgy. Hanem azért, mert 
most olyasmiről beszélünk, a világ dolgainak 
egy olyan viszonyáról, amit a mondatban tár
gyi viszonnyal jelölünk. Miért van ebben a szó- 
szerkezetben -t tárgyrag? Azért, mert a kenyér 
meg az eszik között tárgyi viszony van. Honnan 
tudom én, hallgató, hogy az van köztük? Hát 
onnan, hogy a kenyér-hez te hozzákapcsoltad a 
tárgyragot, az én kedvemért, nehogy véletlenül 
félreértselek.

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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LÁSZLÓFFY CSABA 

Újabb kori fondorlatok —XX.

Az emigráns
(befejező rész)
— A Miértet kerestem, ahelyett, hogy a Mit 

szemléltem volna; a távolba vágytam, ahelyett, 
hogy a mindenütt közelit ragadtam volna meg; 
kifelé indultam el minden irányba, ahelyett, 
hogy befelé fordultam volna. Mert minden titok 
ott fejthető meg.

Kedvetlenül, kifejezéstelen hangon idézte 
Schopenhauert a francia írónak. Egy kisvendég
lő teraszán ültek, de ő mindvégig a litván erdők 
útvesztőit, a belorusz mocsarakatjlátta maga 
előtt, mikéntha egy postakocsiban nánykódva. 
Fogai az olcsó pohár széléhez ütődtek, mint 
mikor egyszer régen útközben fölriadva a len
gyel köves utak valamelyikén, megpróbált inni. 
A kulacs tele volt, s mégsem sikerült csillapíta
nia szomjúságát.

Akkoriban értesült arról, hogy a lengyel diá
kokat tömegesen száműzik Oroszországba. No- 
voszilov, a cár hírhedt szenátora Vilnában 
haditörvényszéket hozott létre; a kolostorokat 
átalakíttatta börtönökké. Jeles litván családok 
gyermekeit hurcolták el láncra verve a szibériai 
bányákba; még csoda, hogy a gimnazista Mic- 
kiewicz akkor megúszta...

A Nyikolaj bátyja, Alekszander, leveleiben 
folyton az Itáliában unatkozó francia konzul, 
Beyle (a Stendhal felvett név) élve boncoló stí
lusáról áradozott; azóta személyesen is volt al
kalma megismerni a francia író bámulatos 
pszichológiai érzékét. Mégsem merte volna 
most egyből, a párizsi utcán "sírból kelteni ki a 
holtakat", a múltját — különösen azok után, 
hogy Stendhal is eleget hallgatott az ő megbom
lott lelki egyensúlyáról. Hagyta inkább, hogy 
legyezgesse őket a francia urbánus kedélyesség 
az otthont idéző parlagiasság, durvaság, no 
meg az imént felgerjesztett, "tomboló" német 
filizófia után.

A Rue des Bons Enfants macsakakövein lép
kedve indultak hazafelé. A romantikának ked
vező k on trasz tok  lépten-nyom on figyel
meztették őket, hogy rég túlvannak már a pol
gárkirályság hitegető mázas napjain és a júliusi 
forradalom félelmetes díszletein.

"Egy kis színésznő elhódítása a vetélytárs 
elől, kardpárbaj, este elegáns vaszítés a kártya- 
asztalnál: ötszáz arany! Meglehet, hogy épp va
lam elyik honfitársa a »nős« — csevegett 
megjátszott könyedséggel Stendhal.

” Ez már határozott haladásnak könyvelhető 
el az otthoni élvezetekhez képest. — Megkísé
relte utánozni a kedélyes francia hangnemet. — 
A bizotonságot mindennél előbbre helyező, ne
hézkes orosz nemesurakra gondolok, akik az 
ész erejénél, a haladás kockázatánál többre tar
tották mindig a patriarchális nyugalmat."

"Mi az ördögöt bántja a jó öreg »patriarchá- 
lizmus« szellemét?! — A Stendhal arcából forró 
hullám csapott ki. — Hamlet is megjárta atyja 
szellemével."

"Látta ezeket a díszkardos arisztokrata mú
miákat? — dohogott tovább az emigráns Nyi
kolaj. — Feszes n ad rágban , csipkékkel, 
aranylánccal díszítve ontják magukból a közhe
lyeket itt, Párizsban csakúgy, mint nálunk Pé- 
tervárott.”

"Na, és mit vár tőlem: hogy Neckert magasz
taljam, vagy a tyúkeszű leányát, aki merész, 
"veszedelmes nézeteivel" még a minap is képes 
volt halálos rémületbe kergetni két csoroszlya 
rnárkinét az ezüstszalonban?!..."

"M-me de Staél? — Az orosz elszürkült, 
akárcsak a világ körülötte. — Nem csodálko
zom rajta, azok után, hogy Sándor cár liberaliz
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musáért lelkesedve kész volt vállalni a közvetí
tő szerepét. Vajon mit érezhetett a svéd trónörö
kös szegény, midőn a hírhedten (nemcsak 
gondolkodásában) szabados hölgy azzal az 
ajánlattal állt elő: Az Oroszországhoz csatolt 
Finnországért káppótlásul a cár felajánlja neki 
tálcán Norvégiát?!..."

Nyikolajt valami szánalmas bizonytalanság 
kerítette hirtelen hatalmába. Örült, hogy arca 
egészen árnyékban van, s a francia író nem 
olvashatja le róla ezt a tétova, reménytelen kö
zépszerűségét.

"Örüljön, hogy eltűntek a bulvárokról a hús
torlaszok — szólalt meg Stendhal. — Én lefek
véskor néha még magam előtt látom a derék 
pékmester nagy farával fölfelé fodított hulláját, 
amint elzárja előlem a hangulatos kis sikátort. 
A kóros állapot egy és ugyanaz, barátom, akár 
hasadékban cirpelő tücsöknek képzeli magát a 
beteg, akár házőrző ebnek."

"Már pedig engem nem védenek a francia 
házőrző ebek" — felelte Nyikolaj kurtán, mi
előtt elköszöntek volna egymástól. Tudta, hogy 
fejét nedves törölközőbe kell csavarnia megint 
lefekvéskor.

A francia is bosszúsan ért haza. "Eleget ár
tottam belé magam mások lelkiismeretébe. 
Gyöngébb vagyok, mint ez a nagydarab orosz; 
ám a gyengék olykor bámulatos erőfeszítésre 
képesek. Éppen ezért ma éjjel is írni fogok, 
hogyha már úgyis fölkavarodott a világ gyom
ra. Akár a bouillabaisse-től az enyém..."

Nyikolaj gyomrát nem zavarta az erősen 
fűszerezett halleves; dupla párnát téve feje alá, 
Herzent olvasott: "Fantázia, mese hazugság, 
vallás letagadhatatlanul életszükséglet szá
munkra" — üzente a Csatornán keresztül a má
sik orosz emigráns.

Ma olyan ragyogó elmékkel találkoztam, 
gondolta magában, mint a pózos, csokornyak
kendős Mérimée és a markáns arcú, körszakállú 
Stendhal. Mégis szigetországbeli honfitársam 
ért meg igazán, anélkül, hogy ismernők egy
mást. A legbanálisabb hétköznapok változatla
nul elválaszthatatlanok képzelgéseimtől és 
rettegésemtől.

*
Az első szabad séta Párizs szívében. Javasol

ták, hogy ragasszon körszakállt. Ugyan miért?! 
Cigányképű olasz hercegecske, lengyel muzsi
kus, magyar lump báró — itt mindenki tősgyö
keres párizsi lesz... A város különben is az újabb 
járvány — egyelőre a kolera — (rém)híre miatt 
őrjöng. A körültekintő polgárok arcáról, akik 
kicsit bonapartisták, kicsit restauráció pártiak 
voltak mindig, most lehámlik az óvatosság, s 
csak a kétségbeesés peigamenje, az életösztön 
pírja, vérmessége marad. Nem véres, csak vér
mes színjáték ez már (a halálra szúrkált ijú re
publikánusok rég feledve; s Lafayette kínos 
szellemessége is, hogy: Orléans-i Lajos-Fülöp a 
legjobb köztársaság!"); a végzet előtt mindegy, 
hogy reakció, vagy haladás! Úr vagy por vol
tál?!... A túlélés ösztöne hazárdabb, kíméletle
nebb a birtoklásvágynál vagy a rágalomnál, 
melynek sikerült lámpavasra akasztania a for
radalom (felfordulás?) áldozatait.

Nyikolaj elfáradt; megvárta, míg elhalad
nak előtte a zenés mulatóhely hangoskodó ven
dégei, csak aztán folytatta útját.

"Megint penészes könyvek között virrasz- 
totta át az éjszakát?" Ezt kérdezte tőle legutóbb 
a fanyar vigyorú német zsurnaliszta. Inkább 
poéta: sokszor úgy megy az utcán, mintha csak 
lézengene Párizsban; pedig mióta itt él már.

"Rá van írva a betegség a képemre... Ön 
ugye ezt akarta mondani, monsieur Heine!" — 
válaszolta neki neheztelés nélkül.

"Dehogyis, kedves Nyikolaj Ivanovics. Csak 
eszembe jutott, hogy önnek olyan régi könyvei 
vannak. — A költő a ködszitálásban szorosabb
ra húzta nyakán a szűk köpenyt. — Igaz, ön 
nem csillagjóslást és metafizikát studíroz, holott

a fogadószobák bársony kerevtein most ez a 
rémcsemege megint."

"Valamikor sokat foglalkoztam alkímiával, 
bevallom; rózsakeresztesek voltak az elsők, 
akik maguk közé fogagtak... De hamar rájöt
tem, hogy az alkimisták könyvei nem adnak 
erőt, gyenge fegyvernek bizonyulnak a császá
rokkal, az ortodoxiával szénben..."

Heine csodálkozva bámult a botjára tá
maszkodó idős férfira: "Miféle fegyvert emle
get. Ha jól tudom, ön valamilyen memoárt ír?... 
Még kiderül, hogy egy félelmetes jakobinushoz 
van szerencsém! — Nyikolaj lehajtotta fejét, 
hallgatott. A német költő incselkedő hangon 
folytatta: — Ott van Paganini! Ő aztán igazán 
páratlan hozzáértéssel "forgatja fegyverét". Va
lamelyik este azonban elpattant egy húr a hege
dűjén, mire tüstént elszabadultak nem csupán 
a hangok, hanem a démonok is. Paganini meg
botlott, rövidlátó szemekkel a közönség első 
sorába esett. Rajongóinak tábora állítólag egy
ből megcsappant azóta. Mert milyenek a sznob 
párizsiak?... A forradalmárt is a könyvek bőr- 
nyeiget meglovagoló boszorkánynak képzelik 
újabban. Amióta Marx népszerű lett az újsá
gokban. Főleg a fizimiskájával ijesztett rájuk."

Heine heherésző társalgónak bizonyult. 
Nem mint Stendhal; különösen megismerkedé
sükkor. Nem elégedett meg az olyan bizarr "táj
leírásokkal", miszerint Párizs az örömlányok és 
a rendőrspiclik eldorádója.

"A végletek nációja vagyunk — jegyezte 
meg lesújtó ítélettel, fenékig ürítve konyakos 
poharát. — Napóleon csak egyike volt azoknak, 
akik nem ismernek mértéket soha semmiben... 
Ha aprólékosan elmesélném önnek a legször
nyűbb sebészeti műtéteket, amelyeket látnom 
kellett, sőt nemegyszer segédkezni is kény
szerültem — úgy nézett az orosz szemébe, mint 
aki hipnotizálni akarja —, holtbiztos kiprovo
kálnám önből a mélységes megvetést."

Nyikolaj régóta sejtette, hogy Stendhal ha
lálában is gyűlöli és elmarasztalja a császárt, 
amiért elfojtotta a szabadságot. Ezúttal azon
ban szinte lenyűgözte ennek az érzékeny em
bernek a teljesítménye. "Ott voltam Moszk
vában" — hajtogatta a francia író kíméletlen 
mosollyal. Arca közben majdnem boldogtalan 
volt. Hosszú sétájukon kegyetlen szenvedés 
dúlt széles arccsontjai között, mint aki utólag 
felelőssé teszi magát, amiért tiszti egyenruhá
ban árnyékként követte a kalandor Napóleont.

"A középkoban, de még Richelieu századá
ban is — folytatta alig hallhatóan; közben sokat 
ivott —: a franciák tudtak akarni! Azt hiszem, 
Mirabeau mondta... A szellem kiváltságosai 
folyton a szabadságért kardoskodnak, holott a 
népnek fogalma sincs róla, hogy mi a szabad
ság; meg aztán mit tud kezdeni vele?... Láthatta. 
Ha nem is 1789-et követően, de a júliusi forra
dalom után igen. Akad még egy-két álmodozó; 
de mind több a képmutató, köztük én is. Nincs 
irányzat, mely jobban terjedne a szabadelvűek 
között a képmutatásnál. Az igazat, uram, leg
feljebb a regényekből fogja megtudni. Az élet
ben soha."

Nyikolaj, bármennyire is agybénító órákat 
élt át idegenben, egész lényével tagadta, hogy 
kihalt volna az emberekből a méltóság. Hogy 
az alakoskodás megkérdőjelez mindent.

Stendhal még odavetett neki egy koncot: 
"Az emberséget csak az önként vállalt halállal 
szerezhetjük vissza." S ő, aki annyi éven át élez- 
gette ateizmusát, most kész lett volna megadó- 
an imádkozni inkább, semhogy ily közönnyel 
szemlélje a sok szennyet és az üreslelkűek tüle
kedését. Még el szerette volna mondani Stend- 
halnak, hogy ő intellektuális tisztességgel — 
racionalista módjára — tagadja a hiú álmodo
zást, a költői szubjektivitást (mint általában a 
nagy jelkép céltudatosságát követő szabadkő
művesek), s gyakran biztosítja magát arról, 
hogy sohasem kergetett ábrándokat. Mire a
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francia (ebben a lelkiállapotában különöskép
pen) nyilván azt válaszolta volna, hogy: sokat 
adnék érte, ha tudnám, miért is tettük voltakép
pen mindama tetteket, melyekről nyilvánosan 
azt mondják, hogy a hazáéért tétettek — aho-

Sran Lichtenberg, a német irodalom "titkos 
asszikusa" mondotta volt.

"De hát azok — fakadt ki, a néma párbeszé
det átugorva, hangosan ő —, akik rendületlenül 
készen állnak életüket áldozni (most nem a ha
za földje van veszélyben) az emberiség szent 
ügyéért?!... Erre esküdtem föl magam is a sza
badkőműves páholyban!... Aha nem is láthatat
lan, de Janus-arcú, megismerhetetlen ellenfél 
ott sunyit valahol a csaló jövőben!"

Elszánt kamaszarcúak— diákok lehettek — 
Napóleont éltették a kávéház előtt, miközben ő 
csak forgott értetlenül az utcasarkon, beszélge
tőtársát hasztalan keresve.

Végre egyedül, átadhatta magát az indulat
kitörésnek, mely órák óta fojtogatta. Napok óta, 
midőn megjelent szerény hajlékukban, álla alatt 
csüngő táskás bőrrel, a követségi titkár, s mi
előtt még Nyikolajnak módja lett volna tiltakoz
ni, behem ót, esetlen  testével átö lelte és 
szertartásosan vállon csókolta a "szökevényt". 
"Ön jogvégzett nemes em ber— súgta a Nyiko- 
laj fülébe, miután elhitette magával, hogy az 
iménti orosz ceremóniával elnyerte régen látott 
honfitársa bizalmát —, szükségtelen önt figyel
meztetni arra, hogy..." Emlékszik rá, éppen ro
zsét égettek a kertben, s a nagy szavak is 
menten elégtek és pernyévé váltak. A többit 
feltehetőleg csak álmodta. Peregni kezdett a 
házban a vakolat, a fal megrepedt s már-már 
omladozott. Érdekes, hogy nem érzett félelmet; 
pedig a fal résein lángnyelvek hatoltak be s 
körülkígyózva nyalogatták. A forrósággal 
együtt valami földöntúli megelégedettség ön
tötte el egész lényét... Clara helyett a házigazda 
hajolt fölébe és uzufurt itatott vele; a száját 
hűsítette, hideglelést gyógyította; tán még a bél- 
poklosságra is jó lesz, gondolta ő álmában, ez a 
porrá tört árpából és kölesszemekből, menta és 
zsálya porrá tört száraz leveléből készült orvos
ság. Kemény szemcséjű sárga por hullott az 
asztal lábához, a gazda felkacagott: aranyat ta
lált a neki szánt uzufurtban!...

"Inkább amiatt kéne ricsajt csapniuk, hogy 
a kávéházban nincs egy becsületes faszénserpe
nyő a hideg ellen! — szólalt meg mellette mél
tatlankodva a percekkel korábban eltűnt 
Stendhal. S Nyikolajnak az volt az érzése, hogy 
másodszor riasztják föl álmából. Ezúttal nem az 
éktelenül csaholó házőrző ebek.

X-
De egyszerre a Heine lágyabb kedélyén is 

átsütött a gyilkos intrika vágya. Nagy taglejtés
sel fordult egyik-másik járókelő után:

"A kellem semmitmondó díszpéldányai — 
kezdte fintorogva —, mintha feledtetni akarnák 
az előttünk álló szörnyűséget! A forradalmi 
színjáték végétért, de megtetszettek a jelmezek, 
s egyesek kedvükre járkálnak bennük. A francia 
a legbizalmasabb jóbarátnak, de még a ké
ményseprőnek is kiöltözik, s ügyel rá, hogy 
házipongyolája vagy a megtákolt papucsa is jól 
álljon és divatos legyen. A civil liturgiában a 
forradalom szelleme domesztikálódik: szent 
lesz belőle..."

"Vagy füst lesz belőle" — morogta az orosz 
emigráns.

"Úgy van — vágta rá élénken a kissé göm- 
bölyded Heine. — Kérdezze meg a kezelőorvo
sát: az önkényuralom hókuszpókuszai ellen 
tart-e a lakásán, egyáltalán ismer-e valamilyen 
tartós fájdalomcsillapítót?"

Nyikolaj lehunyta szemét, hogy pillanatok
ra bár el ne szálljon szemhéja alól annak a haj
dani nyolcfogásos ebédnek az emléke. Neki 
már fordult ki a gyomra az öntömjénző pohár- 
köszöntőktől és a zsíros ujjaival a húrokat pen
gető balalajkás epekedő hangú kornyikálása

hallatán, hogy: "Orosz előtt nincs akadály... Por
ba hull a bősz ellen!..."

"Ha igaz — szólalt meg nagy későre —, 
hogy mindaz, ami drága nekünk, s amiért olyan 
bőségesen ontottuk felebarátaink vérét s olykor 
a magunkét is, mindaz a meghibbanásban gyö
kerezik, s nincs is más gyökere, csupán a becsü
let, a dicsőség és a haladás fennkölt szavaiba 
csomagolt őrület?!...”

"Azért mégsem egészen így áll a dolog — 
ellenkezett vele Heine, — Ez a görcs, ez a rdngás 
csak hazudja a rémet önben. Ha nem így volna, 
esküszöm, Lady Macbeth-tel kiáltanám a sors
nak, hogy: "Jöjj mint torzonborz orosz medve, 
mint /  Páncélos orrszarvú vagy perzsa tigris!" 
S izmom, arcom meg se rezdülne — folytatta 
ördögi fintorral —; a velótlen csontú, hideg vérű, 
kialudt szemű emberi faj boszorkánynagyasszo
nyává változnék menten: "Szörny-nép, szívd a 
mellem /  Tejét epének, bárhol leskel is /  Testet
len gyilkod a rontásra!" Csak zárójelben: Sha- 
kespeare-ből sosem elég!... De visszatérve az ön 
kikottyantott totálpesszimizmusára: csak a ma
teriális érdek felismerése és diagnosztizálása 
hívhatja föl a figyelmet a nemzeti és egyéb kü-

Korondi Jenő szobra

lönbségekkel manipuláló hatalmi politikára."
Nyikolaj előre sietett; szerette volna bedug

ni a fülét. Megint egy új kísértés, egy új eszme 
kísértete. Maradék erejére gondolt, s a későn 
felfedezett örömszerzésre, a test korlátáira — 
nem a végképpen kisajtolt lélekére. Félt a ma
gánytól, mert tudta, hogy végességet és korlá
toltságot jelent. Épp ezért most már beérte 
azzal, amit a test-én mint a megismerés alapja 
jelent; fütyült a gondolkodó énre, még ha a 
lenni-tudás nem is ad feleletet arra, ami van. Az 
érzékeit szerette volna fölfokozni: csökkenő 
hallását, hályoggal szürkített látását. Ha őt is 
stimulálni tudná a képzelőerő, mint Goethét 
élete végső piillanatáig!... Furcsa alakú kocsi 
döcögött végig az utcán (a Volga-kanyarban 
látott ilyet utoljára/- hány évtizeddel ezelőtt?),
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olyan mint egy nagy tök, amelynek a negyedét 
kivágták. A tököt négy kopottszőrű ló húzza, a 
kengyelfutó hajdú meg a vén, ráncésképű ko
csis vastag posztóruhát visel; hátul pedig vert 
antique zsinóros köpenyeges lakáj zötyög. A 
francia boltossegédek átszaladnak egyik üzlet
ből a másikba, s kuncogva mutogatják egymás
nak a m ulatságos látványt: Egy fantom 
tákolmány! Ez jármű lehetett valamikor!

Nyikolaj prémgalléros köpenyébe burko
lózva hirtelen izzadni kezdett. Várta, hogy va
lam elyik m ellékutcából tüzes orosz dal 
csendüljön fel. Heine nem reagálta le az orosz 
lélekben végbement varázslatot, melynek szik
rája tulajdonképpen egy ösztönös tiltakozásból 
pattant ki. A német, akkurátus zsurnalisztához 
illetően, folytatta kimerítő fejtegetését: "Ha 
minden emberi törvény megállapodás dolga 
(nem zavarja, remélem, ha Voltaire-re hivatko
zom): nincs más hátra, mint hogy igyekezzünk 
minél jobb vásárt csinálni... Csakhogy, amint 
egy londoni polgár mondta egyszer: a törvényt 
a szükség szabja meg, és betartását az erő biz
tosítja!... Az új osztály — s egyben a mi létünk 
ereje ez a fűszer. Elég belekapaszkodni Marx 
őserdő-szakállába... — Az orosz útitársra pis- 
lantott, aki határozottan elcsigázottnak, meg
gyötörtnek látszott. — Amennyiben ön más 
véleményen van— szelídített a hangján —, s én, 
a felebarátja ezért üldözöm, úgy hát mint ma
gánember szörnyeteg vagyok... A tömeg ször
nyeteg-voltát végiggondolni persze már nem 
ilyen egyszerű..."

Észrevétlenül egyszerre csend lett.
*

Clara letette a kötést, az ablakhoz ment, 
betolta a reteszt, összehúzta a függönyszámya- 
kat. A havas tájat kirekesztő lebegéstől a szek
reteren pislákolni kezdett a gyetya.

"Ha kinézel az ablakon, minden úgy fehér
ük — mondta Nyikolaj —, akár Oroszország
ban." Ez nem más, mint honvágy. Miért figyeli 
hát Krupié doktor annyi energiával, nemcsak 
aggállyal alkalmi páciensének állapotát? Mint
ha az egész világtörténelem orvosi értelmezésé
re vállalkozott volna. A "történelmi té- bolyban" 
egyfajta orvosságot vél fölfedezni: "a jótékony 
láng", mint állítja, kigyógyítja az embert állati 
mivoltából. S akkor tölti meg ilyesmivel a Nyi
kolaj fejét, mikor az üldözéseknek kitett ember
nek sikerült kievickélnie végre a misztikus 
hullámok közül. (A szabadkőműves páholyok 
ceremóniái valamint a civilizáció igazgatására 
szellemileg és jogilag kiterjesztett hatalmi igény 
épp annyira önkényes lehet — szeszélyesen 
fennkölt felsőbbségtudatával zsarnoki —, mint 
bármely jellemformáló beavatkozás.)

Nyikolaj már alszik. Beért egy erdőbe, és 
messze kerülve a világ tekintete elől, megnyug
szik. Egy keskeny ösvényen, melyet csak a kecs
kepásztorok használnak, fölér egy roppant 
szikla tetejére. A magasság megajándékozza a 
szabadság illúziójával; távol került minden fe
nyegető árnytól, vak véletlentől. A vizes zuha- 
tagával megindul az elmúlt fiatalság után.

A nosztalgia-játékot Heine meg Stendhal 
hangja kísér(t)i: "Az orosz emigránsok ma a 
szalonok hősei..."

A szépreményű francia ifjak előtt továbra is 
egy Robespierre alakja lebeg, de közben irigy
kedve rendszerint meggyűlölik azokat, akik he
lyettük zsebelik be az állami pénzeket. Egyelőre 
a társadalom új fogyasztója, a finnyás burzsoá 
az, aki elrágódik a bajokon s a javakon. De 
majd... ha a fogyasztó társadalom habzsol fel, 
jaj, mohón tehetséget, szellemet — mindent!—

Párizs farsangi komédiával válaszol olyan 
dilemmára, amire nincs felelet. Az enigráns 
fölrad álmából; ködös, kifejezéstelen tekintetét 
zavarja a felkínálkozó női mosoly. Clara hon
nan is sejthetné, hogy az öngyilkosság gondo
lata nem először veszi b irtokba a férfi agyát. 
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SZIKLAY ANDOR

A polgár
menekül
í .
Valószínű, hogy Márai még a 30-as évek

ben írta Jules Renard naplója című fejtegeté
sét, de sajnos nincs alatta dátum  az Ihlet és 
nem zedék c. kötetben, amely összes művei 
Budapesten most megjelenő sorozatának ré
sze. Jó lenne tudni, hogy mikori ez az írás, 
mert mint mindjárt kiviláglik, a dátumtól 
függ jelentőségének mértéke. Némi "internal 
evidence" 1935-re mutat, mert egyhelyütt azt 
írja, hogy "csak a beavatottak által ismert 
tengerszem  Jules Renard naplója, amelynek 
létezéséről 25 éve suttognak." Renard 1910- 
ben halt meg, naplóját akkor fedezték fel és 
m ég abban az évben kiadta egy baráti társa
ság, igen csekély figyelmet keltve. (A legtöbb 
példány a Szajna-menti ócskások bódéiba 
került, am i ugyan nem  utolsó hely, hiszen 
például a FitzGerald-féle Omár-átültetés sa
ját k iadású füzetét ott fedezte fel Dante Gab
r ie l  R ossetti és k e lte tt vele á lta lános 
érdeklődést, sőt izgalmat.) így hát 1935-beli- 
nek tűnik ez a M árai-dkk.

Ha spekulációm helyes, úgy Márai a Re- 
nard-naplóról elm élkedve a saját későbbi 
n ap ló írá sáb a  sejt bele, m égped ig , m int 
m indjárt m eg tetszik látni, m egdöbbentő 
élességgel. Az első M árai-napló évszáma 
1943.

Lehet, hogy Renard naplója serkentette 
M árait naplóírásra? Irodalmilag számottevő 
naplót százak írtak, de olyan naplót, m int a 
Renard-é és a M áraié nagyon kevesen. "Ez a 
napló  m űgonddal készült", írja Márai, és ha 
úgy, akkor helyben vagyunk: másféle nem 
foglalkoztathatta volna legeurópaibb írómű
vészünket m ég addig  a 10 és fél oldalnak 
erejéig sem, amelyet rá szánt. De m ég erő
sebb a dátum  valószínűsége, ha hozzáte
szem , h o g y  m egjegyzi: "M inden nap ló  
menekülés". Ez m ár a későbbi és legkésőbbi 
M árai hangja.

Am ikor számítgatásom  szerint ez az írá
sa készülhetett, dehogyis kellett menekülnie, 
ó  volt a 30-as években a legtöbbet kereső 
m agyar író. San Diegóban, önkéntes szám ű
zetése utolsó állomáshelyén azt m ondta ne
kem, hogy "megengedhető fényűzésben" élt 
abban az időben Budapesten, nagyon sokat 
dolgozott, pedig  betegeskedett is: baja volt a 
szívével, a tüdejével, túl sok borral stimulálta 
m agát, egym ásra kapott nikotinmérgezést 
— de Budán kacsalábon forgó várkastélynak 
is beillett az otthona, Kosztolányi volt szom
szédja, volt egy regényalakjává nem esült 
Csutora nevű  kutyája, olasz sportautón járt, 
a napo t császárfürdői úszkálással osztotta 
két részre, m ind az írók, m ind az olvasók 
lesték hírlapi tárcáit, regényeinek és színm ű
veinek kritika helyett csak finomkodó elis
m erése  v o lt, v ir tu ó z  m agyar nyelvét a 
nem zet értelmiségi körei tananyagként fo
gadták, társadalm i és szellemi főurak és dá
m ák fo rgo lód tak  körülte... igen találóan 
jellemezte az állapotot, a körülményeit, mint 
m indig m indent. Európában a rangban hoz
zá hasonló személyiségek nem hogy "megen
gedhető", hanem  kirívó, gyakran ízléstelen
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m ódon voltak "fényűzők", hogy csak D'An
nunzio m ár obszcénnek nevezhető életm ód
ját említsem.

Node lassan a testtel, szorosabban kell 
tartanom magam a naplókhoz, a Renard- 
éhoz és a Máraiéhoz, tekintettel e kettő m eg
lepő összefüggésére, ami véletlenül, az Ihlet 
és nem zedék lapozgatása közben pattant 
elém. Olyan volt ez, mint zongoraművész 
jobbjának és baljának összjátéka, de még in
kább olyan, mint az Elgar "Enigma Variati- 
ons"-ének rejtelme. (A zeneszerző szerint 
ennek a szimfonikus műnek van egy folyta
tólagos melódája, amelyet nem játszanak a 
hangszerek: végigvonul a kiírt hangok alatt 
és felismerhető. A mű majdnem százéves; a 
rejtélyre pályázatot írtak ki, megoldás mos
tanáig sem született. Hasonló a helyzet 
Henry James "The Figure in the Carpet"-jé- 
vel.) Ezt óhajtom itt igazolni a Renard-Márai 
cikk részleteivel, amelyek szinte döbbenetes 
módon engednek bepillantást a francia nap 
lóíró munkájáról értekező későbbi m agyar 
naplóíró műhelyébe, azaz lelkivilágába, 
szándékaiba, emberi és írói végzetébe.

A Renard-napló, a róla szóló d k k  és a 
Márai-naplók összefüggését föntebb "megle
pődnek jellemeztem. Kisebb önuralommal 
kísértetiesnek m ondhattam  volna.

2.
"Vannak művek", írta cikkében Márai, 

"amelyek a szerző halála után eltűnnek a 
könyvkereskedések polcairól, pincébe, zsib- 
árushoz vándorolnak, a ponyván tengetik 
ám yéletüket tovább, s mégis hatnak, jelentő
ségük nem múlik az idővel, hatásuk kita
p in th a tó . Ilyen  tito k z a to s  könyv  Ju les 
Renard napló ja."

Hagyjuk ki azt, hogy "a szerző halála 
után" — és m áris a Márai-naplókra vonatko
zik a megállapítás, sőt m ég szélesebb érte
lem ben m inden  M árai-m űre. Eltűntek a 
könyvkereskedések polcairól és nem nyílt 
ponyván, hanem feketepiacon éltek és hatot
tak tovább. M intha az olvasók előre sejtették 
volna e könyvek közelgő sorsát: m ár 1947 
elején, amikor még állt Nagy Ferenc koalíci
ós kormánya, lehetetlen volt Márai-művet 
kapni Budapesten. Az utolsó darabig felvá
sárolták őket antikváriumokban, gonddal el
ra k o s g a ttá k , n y ilv á n  ú jra o lv a sg a ttá k , 
kölcsönbe sem adták egymásnak. (Az 50-es 
évektől kezdve többször jártam Budapesten, 
amerikai oldalról hivatalosan, vagy nyugati 
utazással egybekötve, és m indig kerestem a 
régi kiadású Márai-köteteket, hiába. Felesé
gem  egyik  vo lt osztá ly társának  könyv
tárában találtam s ott helyben elolvastam a 
m ég Pesten megjelent első naplót; elkérni, 
kölcsönözni nem mertem. Itthon ugyanez 
megvolt egy barátomnál, kikölcsönöztem és 
xerox-példányt készítettem belőle. A többi 
napló megvan, a szerzőtől kaptam.)

"Egy lélek hangot ad", folytatja Renard- 
ról, "szólal az időben, aztán elhallgat. Néha 
évszázad után hangzik fel visszhangja." A 
becses könyv eltűnt a gyűjtők hét lakattal 
zárt könyvszekrényében, de most egy népies 
kiadás jóvoltából végre boldog-boldogtalan 
hozzáférhet." (Ez történik a Márai-művek- 
kel: a regények, színművek, antológiák friss 
köntösben jelennek meg.) Rátér a Renard- 
naplóra, m int boncoló és hagyatéki ellenőr:

’M indaz, ami felgyűlt nála 861 oldalon, 
észrevételben, idegrezzenésben, önvádban, 
sóhajban, felkiáltásban, tervezgetésben, a jel
lem tudatos és öntudatlan m egnyilvánulása

iban, a félelem hörgéseiben és az unalom  
ásításaiban, m indez együtt egy emberi élet, 
pontosabban egy férfikor története. Megis
m erünk egy lelket. Olyan tájakra jutunk el, 
ahová műkedvelő, vasárnapi kiránduló soha 
nem  vezethetne." (Igen-igen, a diagnózis 
pontos, és nemcsak Renard-ra nézve.) "Nap
lójának nincs célja: nem  akar megtisztulni, 
m int Tolsztoj, nem  akar tájképet festeni ko
ráról, m int a Goncourt-fivérek. Úgy írja nap
lóját, ahogyan lélegzik; nem  figyel külö
nösebben oda, és m ég sincs egyetlen sora, 
amely üres lenne, vagy szándékoltan őszin
te." (Pontosan. De: ) "Szándék nélkül nincs 
irodalom; az író akar, szükségszerűen akar, 
közvetlen lenni. A sorok m ögül m ég akkor 
is, ha anyjának ír levelet, és akkor is, ha 
»szigorúan bizalmas« naplót ír, hunyorít az 
olvasóra. Természetesen nem  m agánügy a 
bejegyzések pátosza, a m ondatok megfor
málása, egy mesterségbeli vélemény, egy- 
egy  em b eri arcé i o d a v e te tts é g e , v agy  
m űgonddal felrajzolt jellegzetessége. M ind
ezekben van kacérság, kajánság, túlzás, düh, 
bosszúvágy, őszinteség, válogatott és gon
dozott és m egm unkált közvetlenség a látha
tatlan közönség felé, az utókor felé". (És ami 
itt következik Márai cikkében, azt csak fész- 
kelődve, kényszeredetten vonatkoztatha
tom rá, de m eg kell tennem, m ert látom, 
hogy találó. Tehát:) "Az író, am ikor szobája 
magányában naplót ír, az utókor színpadán 
képzeli magát, egyáltalán nem  viselkedik 
természetesen, és egy-egy jólsikerült bizal
mas bejegyzés után hajlong és megköszöni a 
messzi jövőben késő tapsokat". (Mentőövet 
találok a "bizalmas" jelzőben. M árai semmit 
nem  írt le "bizalmasan"; ellenkezőleg, éppen 
elmondani, kim ondani akarta m indazt, amit 
m ondo tt önkén tes szám űzetésében: Ka
rin thy-m ódra "elmondom hát mindenkinek" 
...havi hosszú telefonbeszélgetéseink egyi
kében odavetette, hogy "utóvégre az író nem 
járhat egész nap tógában"...)

"Milyen bölcs", írja tovább Renard-ról: 
"és milyen kétkedő, mikor az élet teljes fé
nyében sütkérezik még, és milyen méltóság- 
te ljesen  r ia d t, am ik o r a h a lá l á rnyéka  
elborult fölötte!" (Megint csak m int maga 
Márai — és m int szeretett társa a sztoiciz- 
musban, Marcus Aurelius, akinek elmélke
dései otthon éppúgy, m in t Posillipóban,
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A kívülállás misztériuma
» » » » » »
N ew  Yorkban és San Diegóban, az íróaszta
lán voltak.)

És m ég tovább: "Megvet m inden babonát, 
vajákosságot és divatot, és tudja, hogy talán 
az álom is kell az íráshoz, a köd, a szorongó 
lélek ködképei. Egy lélek alkudozás nélkül, 
m inden erejével és m inden szándékával feje
zi ki m agát ezeken a lapokon. Naplóját nem 
lehet csak úgy »elolvasni« egy szuszra, m int 
regényt, vagy önvallomást. N agyszerű ha
gyatéka nem  tartozik semmiféle »műfaj«- 
hoz. A ritka könyvek egyike ez az európai 
irodalomban, amelyek m agányosan és rejtő- 
zőn, idő  és közönség véleményétől függetle
nül élik a m aguk termékeny és titokzatos 
életét".

M ég mindig, újra és újra, úgy látom, hogy 
m idez mindkettőjükről szól, m int naplóírók
ról. És elérkezünk a "punctum saliens"-hez, a 
"pointe"-hez, amely szintén mindkettőjüket 
jellemzi abban a minőségben, de egy idő
ponttól kezdve M árait m ég jobban, m ert m ár 
szószerint. így: "Minden napló menekülés", 
ő  m ondta ki.

Renard írt egy-két középszerű regényt, 
m egírt egy naplót, és eltűnt. Negyvenhat 
évet élt. M árai majdnem  pontosan kétszer 
annyit, és m ost tám ad új kultusza hazájában, 
amely egy fél évszázadra elhagyta őt. Renard 
naplója egy élet m indennapi számadása. Má
rai naplói felülemelkednek a napokon és egy 
a lap v e tő  "trip tych" kerete ibe  tartoznak . 
(W ebster's N ew  W orld Dictionary, ford.: 
"Triptych: 1. ódon háromrészes tábla, írás cél
jaira; 2. három  külön foglalatú, de egybehaj
lítható részből álló kép, rendszerint oltárra".) 
Ennek részei a szabadság, az igazság, és a 
műveltség. M inden egyéb csak ezekkel szo
ros összefüggésben érdekelte, és vagy a so
rokban, vagy a sorok közt, vagy a sorok fölött 
m indig csak ezekről beszélt egy bűvös nyelv 
szellemi áram m al töltött, szikrázó szavaival.

A kassai dóm bejárata (Szabó Tamás felvétele)

Márai példája
A föld lapos, mondták, elmentek itt az 

almafáig, semmi kétség, m ondták, lapos. Ko
lum busz útja értelmetlen.

Aztán az űrből az ember visszanézett a 
Földre — az önmegismerés történelmi fon
tosságú pillanata lett ez. Az addig absztra- 
hált belső képet végre ellenőrizhette. Külső 
szemlélőként állapíthatta meg, im m ár m eg
cáfolhatatlan ul, hogy ő — azonos önmagá
val.

A kívülállás épp olyan nélkülözhetetlen 
állapot az alkotáshoz, m int az, hogy a m ű
vész beleélje m agát teremtménye helyzetébe. 
Ennek a szabadságnak a történetét századok 
óta írják, nőnem  műfaji sajátosságaiknál fog
va meztelen esszékben, tanulm ányokban, 
hanem  m űalkotásokban. Dosztojevszkij a 
börtönfal őrizte kirekesztettségében végezte 
kora em berének példátlan  m élylélektani 
vizsgálódásait, Bergyajevnek párizsi szám ű
zetésben "adatott meg", hogy átfogóan leír
hassa az orosz szellem et, M árai Sándor 
emigrációban szólt magyarságáról, Európá
ról, "az" emberről. A kívülállás távolságot 
jelent, a rálátás perspektíváját és karmesteri 
fölényét biztosítja, amely nélkül a jelenségvi
lág véletlenszerűnek tűnő cserepei között 
botladozva elveszünk kis világunkban, és 
amely nélkülözhetetlen az önreflexió betelje
sítéséhez.

A századforduló, a századelő m agyar 
költői is büszkén hirdették kívülállásukat, 
"Sem rokona, sem ismerőse"... — így Ady, 
"Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg" — 
fakad ki Babits, "Körül zajos szatócsnép vi- 
gadt", "Arcukon a vasárnap kéjének zsíros 
fénye", "Ó, én finom csodákra sóvárgó árva 
lelkem" — borong Tóth Árpád, az "örök ko 
m or kisebbség” — meditál Kosztolányi az 
alkotó ember sorsán. De a korszellemet jel
lemző önmessianizálás ellenére tragikusan 
élték m eg helyzetüket, ugyanaz az Ady írta 
le, hogy "Szeretném, ha szeretnének", és 
"Lennék valakié". A messiási helyzet tragiku
mából számukra — legalábbis elvüeg — van 
kiút, hiszen m indez nem más, m int vállalt 
szerep, a szerep és személyiségjellemzők el
lentmondásaiból pedig klasszikus művek, 
életművek m aradtak ránk. A száműzött és az 
em igráns szám ára nincs kiút, hazája — 
episztémé — a megismerés tudattalan sémá
inak emléke, kora ismereteinek valaha m á
sokkal is közös talaja, emlék, melyből már 
csak szükségképpen hordoz magában egy 
szusszanásnyit. Kiszakadt, lehulltak róla a 
kontinensére, kultúrájára, népére jellemző 
meghatározottságok, hazája személyes episz
témé. Amely kényszerűen egyedi és kény
szerűen  univerzális. Úgy m agyar, hogy 
szükségképpen magával hozott, mégis m ár 
szükségképpen választás eredménye — hisz 
csak az lehet. Az alkotó— nevezzük Sándor
nak, M árainak — világgal szembeni maga
tartása úgy változik, hogy korábbi attitűdje 
fordulatszerűén vagy fokozatosan kikapcso
lódik, a régi, megtartó, létfontosságú előíté
letek használhatatlanoknak bizonyulnak, 
irodalom, művészet, társadalmi rend, politi
ka, filozófia, ő úgy értékel, érdekmentes kí
vülálló , hogy "az” önm agát ú jraterem tő

embert figyeli. Párizs, Monterrey, Carmel, 
Pasadena, Phönix. Hihetetlenül megnő pa
pírra vetett ismereteinek tárgyukkal szem
beni igazságértéke, — "objektivitás" —> az 
önm agára figyelő szubjektivitás ez. M ost 
"egy ember" beszél — történetesen m agyarul
— "az" emberről. Moroni, Krúdy, Seurat, 
Huxley, Ortega, Henry James.

"Egy süketnéma társulat előadja a Ham
letet. A süketnéma Hamlet kézzel és lábbal 
mondja el a monológot. A produkció kísérte
ties. Hogyan m ondják el süketném ául ezt: 
»Mert hogy mily álmok jónek a halálban?...« A 
néma Hamlet hüvelykujját hom lokához il
leszti, majd orrát dörzsöli és m ár elm ondta a 
m onológot. Lehet, hogy van egy m ásik 
»Nyelv« is a nyelvek mögött — »beszéd« —, 
szavak nélkül. Ugyanakkor szorongásosán 
fecsegő ez a néma nyelv. így beszélnek ide
genben sokan, akik inkább jelekkel és finto
rokkal mondják el az időszerűt a bennszü
lötteknek. Van ma egyfajta jelbeszédes, egy- 
másmellé-fecsegő süketném aság a vüágban
— nemcsak egymás nyelvét nem  értik száz 
és százmilliók, hanem  egymás lényét sem. 
Van egy süketnémaság, am ikor nem  a sza
vak némák, hanem  a lélek." (Márai Sándor: 
Napló, 1958— 1967. Újváry "GRIFF’ Verlag, 
M ünchen, é.n.)

Hogy magyar... Nem  M agyarországon 
az. Amerikában. Houston, New Orleans, Mi
ami. Ennek annyiban van szerepe, hogy elő
élete magyar, és valamüyen nyelven meg 
kell szólalrúa. Roger M artin d u  Gard, Goet
he, II. Rákóczi Ferenc. Hamvas Béla nemzet- 
karakterológiájában, A z öt géniuszban így 
határozza meg, hogy m it jelent m agyarnak 
lenni — tegyük hozzá, a határok között: "Az 
öt géniusz ereje a derűs életeszmény (dél), a 
kultiváltság és szociális egyensúly (nyugat), 
a természetközelség és érzékenység (észak), 
a szabadságvágy (kelet), és a szövevényes 
gazdagság (Erdély). (...) M agyarnak lenni 
annyit jelent, m int az öt gééniusz vüágában 
egyensúlyt teremteni." "A m agyarság ennek 
az öt archetípusnak egységéből él és ebből 
kell élnie, és nincs m ás lehetősége, csak hogy 
ebből az ötből éljen." (Hamvas Béla: A z öt 
géniusz. Életünk kiadás, Szombathely, 1988,
61., 66.1.) Hogy m ik a lehetőségei a határo
kon kívül, arról például M áraitól szerezhe
tünk tudom ást. Budapest, Salem, Hamburg. 
Egy — végül is lehetséges — képalkotás 
bentról, egy — végül is lehetséges — képal
kotás kívülről, a kettő összege (?), eredője (?), 
átfedése (?)— melyik itt a megfelelő szó? — 
lesz az, amire a legújabb fordulatok után 
megint olyan tüzetesen kíváncsiak vagyunk, 
éljenek a kivándoroltak. Kik életm űvükkel 
érted haltak, szent szellemi önazonosság, 
sallárom, sallárom. Szabadság, mely Goethe 
után is, ma is változatlanul a törvény adom á
nya, csak éppen törvényeink különböznek, 
de át és kozottul, olvastam a nagy magyar 
költőt N üm bergben, nem  m ondott semmit, 
esetleg információt hozott — ni, ezek a m a
gyarok... — a magyarokról, olvastam Byront 
Kolozsváron, ő ott is zseniális. Hogyan csi
náltuk? Hol élt? Nem, most nem a földrajzi 
helyre vagyok kíváncsi, az egyszerű életrajzi

» > »  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
adat, hanem  arra a szellemi tájegységre, ahol 
itthon is, távol is klasszikus. A közép-kelet- 
európai alkotónak át kell törnie az "itthon” és 
a "Nyugat" között változatlanul létező, élő 
falat; "Be kell látnunk, az akadály szellemi 
természetű: a magyar kultúra sajátos tapasz
talatának a jelenlegi kultúrtörténeti-herme- 
n e u tik a i h o rizo n to n  k ív ü l m arad ása , a 
fentebb em lített fal áttörésének szükségsze
rű  elhalasztódása" — írja Fejér Ádám Né
m eth  L ász ló  k a p c s á n .(Régiónk népeinek 
kulturális önmeghatározása és a regény. Szeged,
1993,77.1.) Byronnak nem  kell áldozatot hoz
nia, nem  kell m egtagadnia, nem  kell újra 
választania, az irodalom nak mennyiben kö
zege a nyelv?

"Az irodalom fázisai: először a vallásos 
fázis, amikor az irodalom mondani akar va
lamit a túlvilágról az embereknek. Aztán, 
m ikor mond valamit az íróról a világnak. A 
nagy pillanat, amikor az irodalom eléggé tu
datos és kényszeríti az embereket, hogy fel
fedezzék önmagukat." (Márai Sándor: I.m.)

Az emigráció az az eset, amikor az ember 
m ásodszor is eszik a tudás fájának gyü
mölcséből és... m ég olyanabb lesz, m int Kö
zülük egy. Jó-nak és go-nosz-nak tu-dó-ja. 
Leírást nyújt az emberi szellem metafizikájá
ról. New York, Brüsszel, Zürich. A kom m u
nisták tagadták, hogy az emberi szellemnek 
lenne metafizikája, materialisták voltak, nyet 
transzcendencia, nyet problem, a köznapok 
anyagi tere a mienk, itt tisztán látunk, és... itt 
mi vagyunk az urak, világos? Egyfajta istenülés 
ez, tulajdonképpen olyan, amiért a Teremtő 
a m aga hasonlatosságára alkotta az embert, 
amilyenre az teremtése óta vágyik, amely a 
született alkotó ember számára sorsszerű, 
am elyet különböző, elsősorban politikai 
ideológiák a saját elvükként igyekeztek meg
valósítani — lásd a kom m unizm us "új embe
rét" —, olyan, am ilyet kis em beri v ilá
gunkban a m indennapok emberi léptékei 
szerint m ég megélhetünk, Proust, Canaletto, 
Babits. M árai útja ellenkép, ellenigazság. Ez 
a fajta átkerülés oda — jpbb híján csak alko
tásban  való istenülésnek nevezhetjük — 
másfelől a személyes sors drámája, a tisztán
látás áldozathozatalt követel, elsősorban... 
m ert a magány... "És lennék valakié." Nem 
tudjuk, hogy a Teremtő a teremtés előtt mi
ként viselte m agányát, sőt bizonyára nem is 
tehető fel a kérdés, csak földi keresés közben 
m erül fel, csak Ids léptékű megfelelőjéről 
vannak információink. Verseknek, novellák
nak, regényeknek nevezzük ezeket. Hoz
zánk képest úgy transzcendensek, mint a 
vak Borges álma, vagy Dosztojevszkij börtö
ne, itt van köznapjaink felszínem, sőt benne 
élünk és bennünk él — mégis messze kívül 
esik m egism erésünk határain. Los Angeles, 
Tijuana, Hamburg. Hozzáfűző viszonyun
kat elsősorban nem  a m ű tartalma határozza 
meg, hanem  transzcendens mivolta: általa 
először is "a" transzcendenciához viszonyu
lunk, a m indennapok elektronizált kétszer 
kettőjéből ettől függően ébred bennünk hi
ányérzet vele szemben, vágyakozunk utána 
vagy legyintünk az egészre az "öntudatos" 
m aterialisták önhittségével. Végül nem tör
ténik egyéb, m int az, hogy ő ott egyre bizony
gatja, m űveivel igazolja, hogy változatlanul 
egy a világgal, sőt az egyre tágabb értelem
ben vett világgal azonosul, változatlanul ér
vényes a w. stevensi "vagyok, ami körülvesz"
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gondolata. És végeredményben épp ezáltal 
hatalm asodik túl rajta magánya a m últúm  in 
parvo rémtörténete ez. Duhamel, Thomas 
Mann, Van Gogh. Mikor átfogta a nagy egé
szet — "világ", relatív gondolati tér, mely így 
m egadatott neki —, akkor életútja végéhez 
ért. Lisszabon, India, Capodimonte. Azaz
hogy itt, a mi... világunkban, a m i szavaink
kal élve, melyeket tán nem  is annyira róla 
m ondunk, m int inkább magunknak, saját 
létszféránk egyre biztosabb meghatározásá
ért. Ezt a metafizikát m ost csak ő láthatja — 
Sándornak neveztük, M árainak —, onnan, 
kívülről és nemcsak "neki van joga beszélni 
róla", de ez az egyetlen kapaszkodója ahhoz, 
hogy változatlanul egy legyen azzal, ami... 
Csak ott válhat eggyé mindezzel, soha jobb 
kapaszkodót, mi kár, hogy álomvilág, köl
tőknek való, sálóm, sálóm. És gyerm ek
eknek. Bosch, Kosztolányi, Kleist, Róma, 
Tibet, San Diego, lásd Naplóját, utazásaival, 
olvasm ányélm ényeivel énje kozm ikus di- 
menziójúvánő, így m arad m indvégig ide
gen, kívülálló, és végül az egészből nem 
tisztul le más, mint az "én" és a "vagyok". — 
Az istenemberben meghal az ember, m ondta 
Nietzsche. Az alkotó itt meghal ahhoz, hogy 
ott megmaradhasson. Márai naplója — töb
bek között- ennek a születésnek, ön teremtés
nek a leírása. Az alkotó m egszűnik tévedő, 
tisztán és távolra és mélyre nem igazán látó, 
köznapi em bernek lenni, hisz olyan lett, 
mint... Az ő egyes szám első személye nem a 
mi egyes elsőnk, ő az, ami körülveszi, mi egy 
befelé végtelen teret határolunk körül és vé
dünk  a külvilággal szemben, m ind a három 
tövisünkkel — és igyekszünk minél több 
emebré fölé emelni azt. Itt vagyunk bent, 
igyekszünk egyre beljebb. Az ő igazsága nem 
a mi igazságunk, határokon belül például 
m agyarnak lenni az utolsó almafáig egysze
rű... izé... állapot. A következő kérdés az len
ne, hogy m iért igyekszünk mi is — a v ü ág — 
ugyanarra. M ármint szabadidőnkben, oly
kor tudatosan tesszük, de miért van az, hogy 
egyébként is, menthetelenül is — ugyanarra 
sodródunk? És miért van az, hogy ezt is tőle 
kell m egkérdeznünk? Egyszerűen azért, 
m ert rólunk beszél? M ert ő onnan jobban lát?

"Megtölteni az idő t az ellen-idővel, a 
»másik« áram lással — (fizikusok pedzik, 
hogy az idő tud  »visszafelé is áramlani«) —, 
egyik feladat a halál előtt." (Márai Sándor:
I .m . )

M ásik út? Az univerzalitáshoz vezető 
újabb ú t lenne talán, ha az alkotó, maga a 
magyar irodalom következetesen kiélné, a 
végletekig vinné provincializmusát. Érvek: 
M árai ellenpéldája vagy a dél-amerikai iro
dalom utóbbi négy-öt évtizede. M indkét út 
járható. Választás kérdése? Elvileg az lenne.

E bolygó lakója az űrhajózás kezdete óta 
láthatja igazán kívülről magát. Sokan csak 
azóta hiszik, hogy a Föld — valóban gömbö
lyű.

Regénypályázat
A stockholmi székhelyű Erdé

lyi Könyv Egylet (EKE) 1998-ban, 
az 1848-49-es forradalom és sza
badságharc százötvenedik évfor
dulója alkalm ából, egy regényt 
szá n d ék o z ik  m eg je len te tn i, a- 
m elyn ek  tém ája, c se lek m én ye  
egyrészt a mondott történelmi ese
ményhez, másrészt Erdélyhez kap
csolódik.

N em  a tö r té n e lm i r eg én y  
klasszikus műfajába tartozó műre 
gondolunk elsősorban, de azt sem  
zárjuk ki a lehetőségek közül. El 
tudunk képzelni olyan regényt is, 
am elynek cselekm énye a közel
múltban vagy napjainkban játszó
dik, de valam ilyen  módon — nem  
akarunk konkrét m egoldásokat 
sugalmazni — 1848—49-ről és Er
délyről szól, ez a történelmi moz
gás és ez a földrajzi h ely  áll a 
középpontjában. Fontos az, hogy a 
regényben hitelesen jelenjen meg 
Erdély akkori és mostani proble
matikája, s jelentőségének m egfe
lelően jusson érvényre 1848— 49 
szellem isége. Határozottan fon
tosnak kell mondanunk továbbá 
azt is, hogy mindez olvasm ányos 
szövegben valósuljon meg.

A regény kívánatos terjedelme 
250—300 standard gépelt oldal, a 
kézirat benyújtásának vagy elkül
désének határideje 1997 november 
15. Benyújtható Kolozsvárra, sze
m ély szerint Dávid Gyulához, de 
e lk ü ld h e tő  az EKE cím ére is  
(T ran ssy lvan sk a  B ok vän n er, 
E kensbergsvägen 110/1, 117 69 
S to ck h o lm ). A j e l ig é t  fö lö s 
legesnek tartjuk, a szerző szem é
ly e  s e m m ily e n  m ód on  nem  
befolyásolja a döntést.

A pályaművek közül azt, ame
lyet a vezetőség és szerkesztőink  
döntése alapján megjelentetünk, 
1000 (ezer) USA-dollár összeggel 
jutalmazzuk, s ezen kívül honorá
riumot fizetünk érte, am elynek  
összege  e lő fize tő in k  szám ának  
alakulásától függ. Ha egynél több 
kiadásra érdemes kézirat fut be, 
azokat erőnk szerint m egjelenés
hez segítjük, esetleg mi magunk 
jelentetjük meg egy későbbi idő
pontban. További részleteket ille
tő, előzetesen feltett kérdésekre 
szívesen és gyorsan válaszolunk.

Az EKE kuratóriuma

Dávid Gyula címe:
3400. Cluj—Napoca
Aleea Busteni nr. 11. ap. 14.
Telefonszáma: (64) 149-242.
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J t ó m x —
M agyarországon, de főleg Erdélyben történelmi és 

politikai szem pontok és nem  hitvallási szem pontok 
szerint (rendszerint) a protestantizm us alkotó részének 
tekintették az unitáriusokat, 1568-tól a lelkiismereti sza
badságot kim ondó Toidai Országgyűléstől kezdve. A 
m agyar un ita rizm us változata: kisebb százalékban 
Lengyelországban (szocianizmus), jelentősebb szám 
ban Hollandiában, Angliában és az Egyesült Államok
ban (keleti part).

1. Az unitarizm usban, amiben nincs kötelező hitval
lás, az anthropocentrizm us jellemző. A kezdeményezés 
m indig az em ber oldalán van: az ember Isten-kereső 
lény, szem ben a m i tanításunkkal, hogy Isten embert- 
kereső Isten.

Unitárius iratokban az evolucionizmus vallási vetü- 
lete evidensnek tűnik: a folyton fejlődő emberi lélek új 
meg új utakat keres istenhez. A názáreti Jézus magára 
m utatott: Én vagyok az ÚT!

2. A kijelentés helyett az értelm ünk, éizelm eink és 
erkölcsi érzékünk a kapcsolópont em ber és Isten között. 
Mi azt tartjuk, hogy rászorulunk Isten önkinyilatkozta
tására, különben csak sejtéseink lehetnek Istenről.

3. A Biblia-kritika nálunk is m egengedett, de  az is, 
hogy alávessük m agunkat a Biblia kritikájának...

4. Az Ész trónra kerülhet abszolút tekintélyként és a 
racionalizm us foglalja el a teológia helyét.

5. Az igazságot és szeretetet nem  elvnek, hanem  
szem élynek tartjuk, aki nem  csupán a legnagyobb pró
féta, a legnagyszerűbb ember, ahogyan ezt prófétái fej
lődése m utatja, hanem  több: Jn szerint a SZÍ is "azért 
íratott meg, hogy higgyünk Benne és ebben a hitben 
életünk legyen". (Jn 20.31)

6. A Szent Lélek nem  csak Isten öntudatunkban 
m unkálkodó ereje, hanem  Aki Krisztushoz vezet...

7. Az unitárius tanítás szerint egyaránt m egvan ben
nünk  a jó és a rossz hajlama és a bűn  csak morális 
kérdés, szerintünk a bűn első teológiai kérdés: Isten 
félelme és szeretete nélkül születünk.

8. Az üdvözüléshez Isten és em ber akarata együtt 
szükséges, szerintünk csak Isten kegyelme által lehet
séges.

9. Az egyház csak emberi társaság, Mestere Jézus, 
nálunk Jézus Krisztus csodálatos teste, ha nem  is Chris
tus prolongatus.

10. A szentségekről m ást tanítanak, pl. az úrvacsora 
Jézus halálára emlékeztet, nálunk a praesentia reálist 
vesszük komolyan.

Más a kegyességj gyakorlat is. Ének és imádságos 
anyagban pl. a m agyar unitáriusok református hatás 
alatt állnak, Európában az európai felvilágosodás hatá
sa alatt. A prédikációjuk előadás jellegű (még a rádiós 
igehirdetés is!). Kegyességi gyakorlatukat valójában 
csak könyvekből ismerem.

M egkockáztatok egy kijelentést: sok unitárius evan- 
gélikusabb, m int gondolja és sok evangélikus-értelmi
ségi unitáriusabb, m int hiszi magáról...

Feladataink: egymás jobb megismerése, szeretetben 
elhordozása, vitakultúránkban is. Néha ez a megisme
rés m eglepetéseket is jelenthet: az unitáriusok sem sza
kadtak el soha a keresztény gyökerektől és a keresztény 
szeretet cselekedeteit élni akarják.

Dr. HAFENSCHER KÁROLY
M iért nem  tagjai az un itáriu sok  az Ö kum enenek?

(részlet)
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 97.

Aranyeső
Újév első napján m indig a ta

vaszt keresem. Még akkor is, ha a 
táj hótakaróba, fdhőbe , ködbe 
burkolózik. Ha nincs tavaszjel, 
hát a fantáziám csinál egyet, ket
tőt. Az ereszről lecsüngő jégcsa
pokba beleképzelem  a tavaszi 
olvadás vízcseppjeinek m uzsiká
ját. A hóréteget m egkaparva rá
csodálkozom a petrezselyemzöld 
tavaszi, friss színére. Az utcákon 
keresem az első félénk, párszálas 
hóvirágcsokrokat. Az újévet nem 
tudom  télnek elképzelni.

Ezévben kétszeres okom  is 
van arra, hogy tavaszt lássak, 
érezzék 1997-re: a reflexszerű ta
vaszkereséshez egy új CD-lemez 
is járul.

1996 ajándéka, de az újévre 
szól. Kerek tíz évvel ezelőtt írt 
A R A N Y Á G — C O N C E R T Ó M  
m ajd huszonhét perces zenéjét 
tartalmazza. A békéscsabai Bar
tók Béla zeneművészeti szakkö
zépiskola zenekara kíséri Botár 
Katalin kolozsvári csemballómű- 
vészünk játékát. Az együtteshez 
két ragyogó tehetségű fiatal ütő- 
hangszeres is társul Sipos Márton 
és Laskai Zsolt személyében. Far
kas Pál volt zeneakadémiai tanít
ványom tanította be és vezényli a 
lemezen a m űvet m inden dicsére
tet m egérdem lő beleérzéssel. A 
"csillagszemű" zenekarról m ár ír
tam egy előző cikkemben, most, a 
lem ezt h a llg a tv a  m ég  jobban 
m egerősödik hitem: a zenéhez 
csak TISZTA, ELFOGULATLAN 
LÉLEKKEL SZABAD KÖZELÍ
TENI. így teszik ezt a békéscsabai 
iskolások: az igazi tiszta forrás az 
EMBERI LÉLEK.

És m ég mennyi szépsége van 
e lemeznek. A Bartók Béla Leány- 
kar hét kórusm űvet ad elő Kara- 
pancsevné Jász Ildikó és Szudi 
M ária karnagyok  vezetésével. 
Bartók, Kodály, Bárdos, Szokoly 
kórusm űvek hangzanak  fel és 
egy Alleluja Kórus tőlem. Csak 
csodálni lehet a Leánykar kris
tálytiszta zengésű és intonádójú, 
hibátlan, partitúra- és tartalom 
hű előadását. "Hallszik" a kórus 
mögül előbukkanó zenei hagyo
m ány (Rázga József évtizedes 
munkája), jólfeíkészültség, intel- 
linges fegyelem, hajlékony zenei 
szabadság "összkomfortja" és ami 
m ég ennél is fontosabb: a zenélés, 
együtténeklés őszinte, tiszta örö

me. Tavaszi illat árad muzsikálá
sukból.

Az isk o la , A lfö ldy-B oruss 
Eszter tanárnő redkívüli m unká
ját dicsérő, fuvolakvartettje m ár ta
vaszi ottlétem kor is rendkívüli 
hatást tett rám: ilyen szép, ízléses 
fuvola-muzsikálást régen hallot
tam. A lemezen Marc Berthomieu 
Arcadie c. sorozatának II. és III. 
darabját játsszák igen gyönyörű
en. A "La Syrinx magique" előadá
sa igencsak rászolgál "nevére".

No, és a Körösparti Junior Fúvó
sok együttese Szűcs Csaba tanár 
irányításával akár egy nagy szim
fonikus zenekar fúvósaival is ver
senyre kelhetne technikai vir
tuozitás, tiszta intonálás, jól kifor
rott együttes muzsikálás dolgá
ban . H o rv á th  B arnabás fia ta l 
zeneszerző Szőttes c. m odernebb 
darabját és egy, a 19. század vilá
g á t idéző  Kéler Béla n y itán y t 
('M agyar vígjáték nyitány") játsz- 
nak frappáns, magától értetődő 
virtuóz könnyedséggel. Tavasz 
árad a teljes, 64 perces lemezről. 
Nem hiába díszíti a lemezkisérő 
füzetet, első és hátsó borítóját a 
ta v a s z h írn ö k  a ra n y e ső b o k o r 
egy-egy szép részlete a zöld rügy
levelek és a kék ég hátterével.

Az A ran y ág -co n certó m b ó l 
sugárzott volna szét ez a sok ta
vaszi szín, üdeség. M inden bi
zonnyal állítom, hogy fordított a 
sorrend: azért került a CD-lemez- 
re a tavaszt idéző m űvem , m ert a 
másfél évtizedes fennállását ün
neplő iskola szűkebb környezeté
ben és távolabbra hatolva is új 
erőt, duzzadó energiát, friss leve
gőt, csoda-színeket képes m agá
ból k isugározn i. Ebben az is
kolában az erdélyi szellemiséget, 
zen ek u ltú rá t, zen ep ed ag ó g iá t 
sok, tő lük elszárm azott kiváló 
m uzsikus képviseli. Ezért talán 
úgy fogalmazhatnék: Békéscsaba 
zenéjében, tavasz-lendületében 
két, azonos tőről sarjadzott zene
iség, szellemiség fonódik össze, 
szívósság, kitartó erő kapcsoló
dik nyugat-európai nyitottság
gal, világranézéssel. Gratulálunk 
a szép lem ezhez Ó rdasi Péter 
igazgatónak és a kiváló tanári 
karnak. Boldog, tavaszi újévet kí
vánok közel és távolban egya
ránt.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A z 1100. évben ismét elindult a Horvát

országi Magyarok Szövetsége által alapí
tott Magyar Képes Újság, Csörgits József 
főszerkesztésében, aki m unkatársaival 
együtt minden tiszteletdíj nélkül írja és 
szerkeszti a lapot, melynek folytán ez év 
elejétől visszanyeri régi formátumát, érté
két a 45. éve alapított lap.

1995. decemberében jelent meg az Ara- 
rát első évfolyamának első száma, melyet 
azóta is rendszeresen jelentet meg a ma
gyar-örmény országos önkormányzat; a 
lap két nyelven: magyar és örmény szöveg
gel jelenik meg, ápolandó ama kettős ha
gyományt is, melynek hősei Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos aradi vértanuk. A Magyaror
szágon ma körülbelül 15 ezer lelket szám
láló kisebbség mai tagjainak többsége már 
nem beszéli a nyelvet, de lelkesen fognak 
össze, kiállítás, klubélet, tanfolyam kereté
ben, megemlékezve a századeleji örmény 
holocaustról is, melynek emlékezését a vi
lágban a fájdalmas sebeken kívül AMusza- 
D ag n egyven  nap ja  cím ű Franz 
Werfel-regény is örökemlékezetűvé teszi.

A H ite l  decemberi száma Marsall Lász
ló M agyarnak lenni d m ű  kiemelkedően

szép költeményével indít; írással szerepel
nek benne Ács Margit (Fundamentalista 
m odernség vagy megújulás), Fodor A nd
rás (Az elvágott folytonosság), Gyurkovics 
Tibor (regényrészlet), M árkus Béla (Ferdi- 
nándy György új könyvéről), Gyurácz Fe
renc (A p u fa jk ásk o rm án y  szab ad e lv ű  
kritikusa), Czegő Zoltán (vers Tamási Áron 
emlékére), Cseke Péter (Keresztény erkölcs 
és kisebbségi ifjúságnevelés a két világhá
ború közötti Erdélyben) és Lászlóffy Ala
dár (A haza margójára).

A Magyar Napló Decemberi száma ér
dekes összeállítással lepi meg olvasóit: A  
forradalom közkatonái —  40 év 40 arc ‘56-ból 
címmel kis enciklopédiát közöl arcképpel, 
rövid életrajzzal Oláh János, Kovács István, 
Nagy Gáspár, Péntek Imre, Somogyi Győ
ző, Vathy Zsuzsa és Mezey Katalin írásai
nak kíséretében; Oláh János Csete Örssel 
beszélget annak fotóiról, melyeket évek óta 
készít a fenti téma hőseiről. A szám jelentős 
összeállítást közöl a svéd irodalomból Já- 
vorszky Béla, Fodor András, Oracecz Imre, 
Tornai József fo rd ítá sában . Szépiro
dalommal Király László, Faludy György, 
Károly Amy, Jókai Anna, Veress Miklós 
szerepel többek közt.

A KORTÁRS 12. száma elején Orbán 
Ottó verse áll; ugyancak költeménnyel van

jelen Somlyó György, Takáts Gyula, Káro
lyi Amy, Szöllösi Zoltán, Németi Rudolf, 
Kiss Anna, Tamás M enyhért. Folytatódik a 
nagysikerű "apokrif novellák" közlése és 
Kemsei István megemlékezik a százötven 
éves Toldiról. Mint m inden hónapban az 
u tó b b i esz ten d ő b en , K olozsvári P ap p  
László gyilkosán ironikus sorozat-kom 
mentárja teszi emlékezetessé ezt a számot
is.

A Másokért —  Együtt tudósít; „A Bor
nem isza Péter Társaság m indenkor na
gyon tudatosan állt ki a m agyar kultúra 
egyetemessége mellett, annak közép-euró
pai jellegéért" —m ondotta többek közt 
m egnyitó beszédében dr. Peisch Sándor 
M agyarország ausztriai nagykövete a bécsi 
emlékkiállításon és irodalmi esten.

D ecem ber 12-én a szovátai Bemády 
Közművelődési Egylet vendége volt Lász
lóffy Aladár. A költővel Király László be
szélgetett. A m eghívott vendég m űveit 
helybeli előadók tolmácsolták.

Hibaigazítás. A Helikon 1996/22. számának 
18. oldalán A színház misztériuma dmű Mauriac- 
vallomást Vajda Zsuzsanna Júlia fordította és tet
te közzé.

-MI

Vihar előtt
Takács Gyula versének egyik szaka

szát idézzük a vízszintes 1., 11., függő
leges 31. és 1. szám ú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A  versidézet első sora 
(zárt betűk: Ű, I). 11. A versidézet második 
sora (zárt betűk: SZ, P). 15. Két egyenlő 
részre osztja. Hol ide, hol oda. Presley 
amerikai énekes személyneve. 19. M ű
velt, franciául. 20. Páva középső része!
21. Élet egynem ű hangzói. 22. M adzag
gal ráerősít. 24. Koreai városból való.
26. Az otthon felé haladás. 28. Típus 
rövidítése. 29. H iányos rajz! 30. Azokat.
31. Az ízeltlábúak testének középső ré
sze. 32.... -tak: óraketyegés. 33. Fafajta.
34. Hajórész. 35. Vissza: m int a függőle
ges 54. szám ú sor. 36. Falu Egyiptom
ban, p iram isairól nevezetes. 38. Női 
becenév. 39. Felvigyázó. 40. Számnév 
tíz- és húszezer között. 43. Négy köb
m éter hasábfa. 44. M ásnak a szavait 
rögtön megismételték. 45. Étien gém!
47. Pénzbeüleg jól áll. 49. Press A soda- 
tion. 50. Angol helyeslés. 52. Nagyha
ta lm ú  fő ú r , v a la m e ly  e rő d ítm én y  
birtokosa volt. 53. M aga után húz. 54. 
H arap. 55. M agyarországi város. 56. 
RÉR. 57. Keskenyedni kezd! 58. Réz fú
vóhangszer. 59. Éppenséggel. 60. Ra
gasz tóanyag . 61. Ä h ad sereg  veze
tőinek összessége. 62. Román zeneszer
ző, hegedűm űvész és karmester (Geor
ge, 1881— 1955). 64. E gyütt h aladó  
személyek csoportja. 65. Bárium vegy- 
jele. Üres kút! 67. Idegen női név, Gene

vieve Bujold kanadai színésznő 1968- 
ban készült filmjének címe. 69. Szelők.
71. Szikladarab. 72. Zárt csoportban vo
nul. 74. December.

FÜGGŐLEGES: 1. A versidézet utolsó 
sora (zárt betűk: L, Ö, Ö) 2. Leveszi vagy 
félrehajtja a leplet valamiről. 3. ÖLV. 4. 
Használja a nedvszívó papírt. 5. Más
salhangzó. 6. Te és én. 7. Római hatos.
8. Ilyen állat például a tehén. 9. Igyek
szik. 10. Csődít páros betűi. 11. Pedzi a 
horgot a hal. 12. A hím  ló. 13. Tornaszer.
14. Népzenegyűjtő, karmester, zene
szerző. 18. M integy száz emberöltő. 22. 
Visszatér! 23. Folyam odik. 25. Peer 
Gynt anyja. 27. A német ábécé utolsó 
betűje. 28. Tíz és húsz év közötti fiúk, 
lányok. 31. A  versidézet harmadik sora 
(zárt betűk: G. I). 32. Nem m ondhatom 
el. 35. Egymáshoz közel álló két pontot 
összekötő szabályos görbe. 36. ...Tor- 
nai-karszt: hegység a Sajó bal partján.
37. Annyian, m int a gonoszok. 40. Tí
fusz egyik fele. 41. ...szelet: hirtelen ki
s ü tö t t  h ú s . 42. F elsár! 46. V irág  
gondozását elvégzi. 48. Tisztség. 49. 
Példabeszéd. 51. Balkezes, népiesen. 54. 
Mesterségesek. 57. Gyötrő fájdalom. 58. 
Nagyon jó. 60. Festőeszköz. 61. Hideg 
évszakot átvészel. 63. Érzek, románul.
64. Valami feletti, valamin kívüli, túli — 
összetett szavakban. 68. Berillium ésitt- 
rium  vegyjele. 69. Gondol. 70. Tréfás 
ötlet, angol eredetű szóval. 73. Léva 
egynemű hangzói. 74. Tallium vegyjele.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 24. számában közölt, A  tél d m ű  rejt
vény megfejtése: /M ost künn a m indig vad  Boreász 
dühöng, /  ősellenségem, éjjel az országra /  tör faggyal, 
és alvásidőben /  emberekket riogat dalával.
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