
it I „a s z e n t  anna-tó  is e l a l s z i k  M ik u lá s k o r  "

HELIKON
T T ? n n  A  T A AJ v n n ?  A T  m e q e l e n i k k é t s z e r  e g y  í  í ó n a p b a n  K O L O Z SV Á R O N  '
1 KU D A LM I rU L Y U IK A 1 Vi. évfolyam w ss. 22. 1m )  s z á m - n o v e m b e r  20. to350,e>

Borsos Miklós rajza

•  Szöveggyűjtem ény: RILKE, APOLLINAIRE

•  Szabó Lőrinc útirajzából
•  Sebestyén Mihály novellája
•  Ábrahám János: A nőhodító világpolgár
•  Krasznahorkai László esszéje
•  SERÉNY MÚMIA

LASZLOFFY ALADAR

A HATÁR MIT HATÁROL?
Az ablaküvegen iszonyatos 

lassúsággal hálóznak a jégvirágok. 
Az utolsó kettő ölelkezése épp 
most kattan össze szürkén, mint a 
bilincs. Reggelig még homályo
sabb, még áüáthatatlanabb lesz a 
világ felé a szemhatár. Mégis vo
nulunk, ki bandukolva, ki tánclé- 
pésben. A hangyák s a kamionok 
megszakíthatatlan jövés-menése. 
Az ablak is határ, nem csak az ab
lakon túli vámház, sorompó, drót
kerítés. És határ a tudat, a képzelet 
is. Az ember sorsa pedig maga a 
járás, elmozdulás, utazás. Migrá
ció. A madárfióka kikel, pár hétig 
tátog, bekapja és számyizommá 
asszimilálja a környék tetemes 
szúnyog-mennyiségét, aztán egy 
reggel, mikor eljön a parancsoló 
időpont, már neki is vághat — 
oda-vissza — délnek. Honnan tud
ja, hová? És hány határon kell át
kelnie? Az ember-poronty a han
gok, a szavak, a betűk milliárdjait 
fogyasztja el ugyanerre a célra. 
Honnan tudták a gótok, a gepidák, 
hogy hova-merre népvándorolja
nak? De tudatában van-e korunk 
embere, a tájlakó, a szökevény, a 
honvédő, a menekült, az emig
ráns, a hadifogoly és a hadügymi
niszter, a vendégmunkás, a költő, 
a turnézó pop-sztár...? Mert min
den látszat szerint mindenik tudja, 
hova-merre? Mint egy hangya. 
Mint egy rigó. Mint egy gepida. 
Mint egy török kamionos. Van az
tán fordított eset, az egyszeri em
beré: rendre "járt" az Osztrák-Ma
gyar Monarchiában, Csehszlová
kiában, Ukrajnában, Szovjetuni
óban, anélkül, hogy kimozdult 
volna valaha is Ungvárról. Valahol 
a kettő között van az, mikor az 
angyal ajkához emeli a trombitát, 
azt a bizonyos (száztízen)hatágú 
sípot és belőle magyar literatúrát 
fúj egy tavaszi, nyári karácsony
estbe, a telehold felé: íme, az uráli 
s íme, a párizsi, karibtengeri hu
nok; ezek a Britanniába befogadott 
palócok s ezek a Romániába tessé

kelt székelyek. Mostanában üdvö
sen egyre több szó esik a magyar- 
magyar találkozókról. Mennyit 
biztattak negyven évig az interna
cionalizmus jegyében, hogy ismer
jük meg a szomszédainkat és 
védjük meg Dél-Afrikában meg 
Vietnmaban a szabadságot, az em
beri jogokat és az elnyomott ki
sebbségeket. Azért kellett messzire 
néznünk, hogy ne lássuk, ami itt 
hever, vonaglik a lábunk alatt. Úgy 
kígyózott saját megosztottságunk 
és elnyomatásunk, mint valami 
ásó-kapával proverbiális alapos
sággal elválasztott giliszta. Mos
tanra ki is derül, hogy ez a gilisz
ta-metafora milyen pontos és érvé
nyes: valahányszor ránk köszön a 
szomszéd, érdemes megvizsgálni, 
vajon nem csupán a másik vé
günkről van szó? Hát legyen sza
bad bekopogni önmagunkhoz is. 
Egyesek úgyis mindig azon sóhaj
toztak, hogy jaj, csak a fejekben ne 
váljanak határrá azok a testet-lel- 
ket, rokonságot és főleg szellemi
séget szabdaló, megosztó hatá
rok. Miközben a konkrét határok 
spiritualizálásáról énekel a re
ménység. Nyugodtan vele énekel
hetünk. Annál is inkább, mivel 
korántsem olyan zord, felgereb
lyézett értelemben vett határokra 
gondolt a költő sem, amikor el
mormogta, hogy "határokon járok 
örökké"... Hiszen többszörös érte
lemben érezhette magát/magun- 
kat ha társértőnek, és határszer
veknek érezte az egyenruhába búj
ta tha ta tlan lelki restséget és csecse
mőhalált csakúgy, mint teszem azt, 
a műfajok határait, melyek szintén 
régesrég nem ott húzódnak, ahol 
nagytatáék hagyták. De akármi
lyen határról legyen szó, annyi 
szent, hogy az dválasztani akar 
valamit, s két rettenetes mitikus 
fegyvere van, melyet maga az idő 
hefaisztosza kovácsolt számára: az 
elszakítás és az elszoktatás. Ami a 
saját, konkrét madársorsunkat ille-
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NICOLAE PRELIPCHANU
Tükörképeink
Járja egy mondás, ami még 

nem ment ki a divatból, misze
rint van, aki "nem látja a fától az 
erdőt". Én, enyhe túlzással, meg- 
toldanám: tulajdonképpen nincs 
is erdő, csak fák vannak. Mégpe
dig azért, mert egyetlen dolog 
sem azonos a másikkal, senki 
nem azonos senkivel. Holott az 
erdő feltételezi a fák konszenzu
sát. (Nálunk, Romániában a kon
szenzus szó azonnal gyanakvást 
kelt, mert az ország elnöke ezzel 
akar mindnyájunkat egy húron 
pendíteni, mint annak idején... 
Úgy hiszem, nem létezik a fák 
konszenzusa, de nem létezik — 
jól van-e ez, vagy nincs jól? — az 
embereké sem. Persze nekem, 
románként keserű érzéseim tá
madnak, amikor azt mondom, 
"vörös hadsereg", tehát akkor is, 
amikor azt mondom, "oroszok". 
Nálunk a "jönnek az oroszok" a 
mumus. Pont az ellenkezője a 
"jönnek az amerikaiak". De ezt 
zárójelben mondom, csak mu
musban volt részünk.

Gyerekkoromban volt egy jó
barátom, épp annak a megszálló 
orosz tisztnek a fia, aki a házunk
ban lakott Babadagon, Dobru
dzsában. Természetes volt, hogy 
a városban törökök is, bolgárok 
is, görögök és olaszok, sőt franci
ák is éltek. Tehát az erdő valami 
általános, valami, ami nem léte
zik. Vannak ellenben fák, ame
lyek kiemelkednek a névtelen
ségből, vagy épp a hírhedettség- 
ből: Csehov, Dosztojevszkij, 
Tolsztoj, Csajkovszkij és a régi, 
elvesztett barátom, Jura.

Aztán, még mindig gyerek
koromban, a nyugati határra köl
töztünk, ahol Sanyinak és An- 
nuskának hívták a barátaimat. 
Szüleik, egyszerű emberek, el 
tudták képzelni azt, hogy ha Ma
gyarország megnyeri a futball 
világbajnokságot (1954-ben 
volt), visszakapja Erdélyt, és ezt 
még el is mondták nekünk, sut
togva, mintha szégyenkezve. Va
lószínűleg Észak-Érdélyre gon
doltak, arra, amit 1940-ben átad
tak Magyarországnak. Nem ha
ragudtunk meg, és talán eszem
be se jutott volna ez a régi szóbe
széd, ha nem kapom meg Hubay 
Miklós úr barátságos meghívóját 
erre az értekezletre, amelyet az 
általam nagyrabecsült Csicsery- 
Rónay úr erősített meg. Amikor 
évek múlva visszatértem Erdély
be, képes voltam nem megsza
vazni azt a kommunista ifjúsági 
szervezet javasolta büntetést, 
amit magyar kollégáimra, évfo
lyamtársaimra, kollégiumi lakó- 
és írótársaimra róttak ki, mert sa
ját fejükkel gondolkoztak. És Ko
lozsváron, ahol sok ideig éltem, 
magamhoz közelállónak érez

tem Páskándit, Lász- 
lóffy Aladárt, Kányádi 
Sándort és több más ko
lozsvári magyar írót.

Nem volna merszem tehát 
azt mondani, "az orosz nép 
rossz", vagy "jó", "a magyarok 
ilyenek és ilyenek", mint ahogy 
azt sincs merszem mondani, "a 
románok hősök", vagy "a romá
nok gyávák", vagy a románok 
über alles, és azt sem, unter alles. 
Talán sose fogjuk tudni, milyen a 
népünk, és milyenek a szomszé
daink, szomszédokon szinte az 
egész földgolyót értem, mert 
nem változatlanok, mert élők. És 
élőnek lenni mozgást, gondolko
dást, változást, megváltozást je
lent. Egyetlen dolgot sajnálok: 
nyolc év alatt a nem szívelt órá
kon olyan tanárokkal, akik csak 
épp tanárok nem voltak, nem ta
nultam meg oroszul, és bár az 
1954-es World Cup idején Mar- 
gittán már tudogattam magya

rul, a személyes szomszédságot 
megszakítva a hivatalos, általá
nos javára, elfelejtettem, amit 
tudtam.

Minket, keletieket olyan 
hosszú ideig tanítottak arra, 
hogy csak az erdőt lássuk, hogy 
életem hátralévő éveiben már 
csak a fákra fogok figyelni. Fő
leg, ha olyan nevük és munkás
ságuk van, mint a föntebb 
idézetteknek.

Cvetan Todorov, egyik pári
zsi szomszédom megírta a mára 
már ismertté vált könyvet, a Nous 
et les autres-t. De ki fogja a sokkal 
nehezebben érthető Nous et nous 
könyvet megírni?

A többi, ahogy a klasszikus 
mondja, irodalom. Vagyis hall
gatás, ahogy ugyancsak a 
klasszikus mondja. Csak egy 
másik.

NINO NIKOLOV
Költő
doktrínák
között
Nagy a világ, kicsi az ember 

— a többi doktrína.
Tud-e a kozmosz gondolkod

ni? Azt hiszem, igen. De egyelőre 
csak a földi ember gondolkodásá
val. Isteni-e a kozmosz? Azt hi
szem, igen, de csak a földi ember 
gondolkodásában. Hogy gondol
kodik-e más is? Ezt már nem tu
dom. A gondolkodás az, ami 
istenné teszi a földi embert, ha 
nemcsak a hétköznapok bánatá
val foglalkozik, hanem a minden- 
ség lehetőségeivel is. Sajnos a 
politika nem foglalkozik mindez
zel. Van ember — van probléma; 
nincs ember — nincs probléma, 
mondta Sztálin. Nem az ember és

a gondolkodás volt fontos neki, 
hanem egy bizonyos, elképzelt 
rendszer teremtése, amelyben ő 
lenne az emberek-embere. De ezt 
a doktrínát más módon is kilehet 
fejezni: van nemzet — van prob
léma; nincs nemzet—nincs prob
léma. Fontosabb a Világrend, 
amely már nem is embercentri
kus. Ötvenmillió halott, több 
nemzet számkivetése az ered
mény. Nem érdekes az ember, 
nem érdekes a nemzet. A doktrí
na nem embercentrikus.

Tíz évvel ezelőtt felsoroltam 
magamban a világ államait és 
szomorúan vettem észre, hogy a 
Föld több mind kétharmad ré
szén diktátorok uralkodnak. E te
kintetben Amerika akkor is 
Paradicsom, ha a nemzet és a 
nemzeti érdektelen számára.

Mást is megértettem. A Nagy 
Pénzek hadakoznak vagy békét 
parancsolnak, rombolnak vagy

Nicolae Prelipceanu, Nino Nikolov és Vjacseszlav 
Szereda szövege a PEN Budapesten októberben rende
zett regionális tanácskozásán hangzott el.

teremtenek. Részeltetik, vagy ki
zárják a kis népeket a történelem
ből. Ők vitték az ifjú Nino 
Nikolovot Jaltáig és az érett Nino 
Nikolovot Máltáig, bekötött 
szemmel és megkötött kézzel, 
úgy mint egész Kelet-Európát is.

Magyarországon nevelkedett 
bolgárként kitűnően megértet
tem, hogy a Nagy Pénzek balka- 
nizálták a Balkánt és voltaképpen 
ők termelnek több történelmet 
Kelet-Európábán, mint amennyit 
népei elfogyasztani bírnának. Ré
gi dolog, hogy szeretem Magyar- 
országot. És minthogy éppen itt 
éltem át 1956-ot, máig sem értem, 
hogy a Nagy Pénz miért nem a 
demokráciában gazdag Magyar- 
országnak, hanem a petróleum
ban gazdag Egyiptomnak 
segített.

Tizenkét évvel később Prágá
ban minden megismétlődött.

Magyarországot nem azért 
szerettem meg, mert Közép-Eu- 
rópában van, még kevésbé ami
att, mert valaha Ausztriával 
együtt nagy birodalom volt, ha
nem azért, mert vendégszerető 
volt hozzám, s mert felejthetetlen 
barátokat adott nekem — akik 
közül már sokan nincsenek kö
zöttünk. A budapesti egyetemen 
a sztálinizmus legsivárabb évei
ben sem halt ki a gondolat, a mar
xista Lukács Györgytől s a 
polgárnak titulált Gyergyay Al
berttól egyaránt tanulhattam. A 
különösség kategóriája és Lorca 
románcai egyszerre ivódtak be
lém. Száznál is több magyar szer
zőt tartok halhatatlannak, s gon
dolom, hogy egy másik nép meg
értéséhez a költészeten és az 
esszén át vezet a legrövidebb út.

Évtizedek óta fordítván a ma
gyar költészetet, a klasszikusokat 
Vörösmartytól Nagy Lászlóig, ál
landóan ugyanaz a kérdés foglal- 
koztatott: miért volna e líra 
értéktelenebb, mint a többi nagy 
európai irodalom? Nem találtam 
választ. Talán, mert egy nemzet 
Európában is létezhetik észrevét
lenül s igazán meg nem értve a 
maga szellemi teljességében?

Nekem Magyarország más 
kultúrák felé is utat nyitott, a fin
nektől a mai görögökig, a mongo
loktól Amerikáig.

Nagy az ember—kicsi a világ 
—> a többi csak doktrína. A dokt
rínák jönnek és mennek, szület
nek és meghalnak, s annál 
gyorsabban, minél embercentri- 
kusabbak. Igen, de örök az em
ber, a kozmosz egyetlen 
kifejezője, s örök a nemzet, amely 
a nyelvet adta nekünk — nem
csak érintkezni, hanem gondol
kodni is. Az ember és a nemzet 
fölött csak az emberség áll, de ez 
is csak nemzeti nyelven szólalhat 
meg.
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VJACSESZLAV SZEREDA
(Moszkva)

Budapest
m ily e n  m essze  van
Moszkvától?
Az utóbbi időben engem, a magyar kul

túrával, irodalommal, történelemmel foglal
kozó oroszt, egyre többet gondolkodtat el az 
a kérdés, hogy az Oroszország és Magyaror
szág közötti szellemi kapcsolatok rohamos 
leépülése vajon természetes jelenség, vagyis 
törvényszerű következménye az elmúlt esz
tendőkben lezajlott változásoknak?

Vagy csupán gazdaságiak az okai annak, 
hogy lanyhul az egymás iránti érdeklődés? 
Hisz itt Kelet-Európábán mindnyájan a túlé
lés gondjaival vagyunk elfoglalva.

Nyilvánvaló, hogy a gorbacsovi eufória 
után bizonyos pszichológiai változás, lelki 
átalakulás is történt. Egy óriási történelmi 
drámának voltunk a tanúi azokban az évek
ben, amikor először a szocialista tábor figyel
te nagy izgalommal Moszkvát, a pere
sztrojka lélegzetelállító fordulatait. Utána mi 
figyeltük elszoruló szívvel a berlini fal leom
lását, a bársonyos és véres forradalmakat. 
(Legalábbis akkor forradalmaknak látszot
tak.)

Amikor 1991. augusztus 19-ikén Moszk
vában kitört a puccs, épp aznap este indul
tam a Keletiből hazafelé, s a barátaim az első 
moszkvai hírek után azzal búcsúztattak, 
nem volna-e jobb Budapesten megvárnom, 
amíg otthon tisztázódik a helyzet, mert ki 
tudja, hova, milyen országba fogok érkezni.

A történelmi drámasorozat folytatódik 
tovább, és egyre inkább érezzük a műfajvál
tozást. Mind több abszurd és horror kevere
dik a drámába, amely az életünk, mind több 
ripaccsal és pojácával a szereplők között.

Pszichológia változásról, lelki átalaku
lásról beszéltem az imént. A mi helyzetünk
ben talán érthető is, hogy belefáradtunk, 
hogy elfogytak az egymással törődés, a fi
gyelem, az érdeklődés tartalékai.

De hogy én se hagyjam ki a politikusokat 
— bár nagyon nem szeretnék velük foglal
kozni —, megemlítem, milyen sokat tettek 
annak érdekében, hogy Moszkva és Buda
pest között növekedjék a távolság. A gorba
csovi időkben a szovjet politikában jó ideig 
érvényesült a névadó külügyminiszter-he
lyettesről elnevezett Kvidnszkij-doktrína, 
melynek lényege: Kelet-Közép-Európa kiha
gyásával közeledni a Nyugathoz. Most, ha 
jól látom, egy fordított doktrína kezd érvé
nyesülni: Oroszország nélküli európai integ
ráció.

(Nem kell jósnak lenni hozzá, hogy előre 
lássuk ennek a versenyfutásnak minden 
rossz következményét. Most hadd ne fantá
ziának arról, hogy ha Magyarország netán 
belép a NATO-ba, és a Duna-Tisza közé tele
pítik a rakétákat, hogy fellélegeznek majd az 
orosz katonai stratégák, mert lesz végre cél
pontjuk, ahová a saját atomrakétáikat irá
nyíthatják: Magyarország. És a többiek.)

Valójában nem erről kellene, s nem erről 
szerettem volna beszélni ezen a konferenci
án. Hubay Miklós, amikor a nyáron Pesten 
találkoztam vele, és a konferenciáról beszél
gettünk, arra biztatott, mondjam majd el, 
hogy példáid miért szeretem lóúdy Gyulát,

mert tudja, hogy fordítottam őt, és kötetet 
szerkesztettem műveiből.

Ehelyett arról beszéltem eddig, hogy mi
ért lesz nekem egyre nehezebb Krúdyt sze
retni. Miért lesz egyre nehezebb szeretnem 
Kosztolányi Dezsőt, Ottlik Gézát, Márai Sán
dort, Weöres Sándort, Nádas Pétert, Ester
házy Pétert, hogy csak néhányat említsek 
azok közül a kedves magyar íróim közül, 
akikkel fordítóként foglalkoztam, vagy akik
ről írtam.

Sajnos, egyre nehezebb szeretnem őket. 
Szeretni ugyanis azt jelenti, hogy odaadni, 
megosztani. Kinek adjam oda, ldvel osszam 
meg műveiket?

Az előbb felsorolt írók majdnem mind
egyikétől és még sok mástól is, egy vagy több 
önálló kötet jelent meg oroszul, a megboldo
gult szovjet időkben. Jobban mondva, sike
rült könyveiket megjelentetni és nagy 
olvasótáborral megosztani. A legkisebb pél
dányszám általában ötvenezer volt. A legna
gyobb, s ezt kuriózumként említem, há
rommillió. Természtesen nem komoly iroda
lomról volt szó, hanem lektűrről. Könnyen 
kitalálhatják, Berkesi András egyik regényé
ről volt szó. Még egy jellemző szám: a 70-80- 
as években az orosz könyvkiadás három 
százalékát magyarból fordított művek tették 
ki. Ezek akkor is beszédes számok, ha tud
juk, hogy valódi értéket ennek a mennyiség
nek csak mintegy harmada képviselt.

Az utóbbi évekről nagyon röviden beszá
molhatok: 1993-ban jelent meg utoljára ma
gyar szépirodalmi kötet orosz nyelven: 
Göncz Árpád általam összeállított dráma- és 
esszékötete, háromezer példányban. A ki
adás költségeit a moszkvai magyar nagykö
vetség állta.

Az orosz műfordítók közül néhányan 
persze most is dolgoznak. Az Inosztrannaja 
Lityeratura című folyóirat lapjain időnként 
publikálunk egy-egy magyar írót, költőt. 
Legutóbb például Konrád Györgyöt és Es
terházy Pétert. Ez a valaha nagyon népszerű 
folyóirat ma egy szűk értelmiségi körhöz jut 
csak el. A magyar irodalom, amdy nem is oly 
rég jelen volt az orosz szellemi életben, most 
csak megjelenik néha-néha.

Ami Krúdy Gyulát illeti, nyilvánvaló, 
hogy továbbra is szeretem őt. És ennek az 
oka, hogy megtanultam és megszerettem a 
magyar nyelvet, ami számomra azt jelenti, 
hogy megszerettem a magyarokat is, és 
Krúdyban találtam meg azt a huszadik szá
zadi írót, akin keresztül ez a nyelv a legtelje-

Porzsolt Borbála: Eurüdiké

HELIKON

ORBÁN OTTO 
Heinrich Heine dala 
a kari tanácsról
a kari tanács szerint működésem 

a líra könyvében nem fejezet: 
először úgy látszott, hogy az, de mégsem...

A  tanácsnál nem vagyok helyezett.

M i mennyit ér? A  kari tanács dolga, 
hogy megítélje, a főben mi fő!

S ha bárki más a szent tálba kotorna, 
túró jár annak, nem ír, ó jövőt

S a kari tanácsnak mi jár? Na mi?
Mondom, de minthogy versbe nem való az. 

prózában tessenek kimondani: 
hát az, am it a lóba dug a ló... az!

BUBORÉKSZONETT
Úgy bujkál bennem, m int a buborék a halban, 
vagy ahogy fény és árny já tszika mágus fövegén, 
dünnyögve, sustorogva, dudorászva halkan, 
s a dallam nem változtat szövegén,

a vakszövegen, mert tagolt szöveg nincs, 
míg függünk itt a Sarkcsillag szegén, 
csak végtelen tér, a jéghideg, rideg kincs, 
meg izzó tébolyunk, hogy megszerzem, meg én,

bár amit szerezhetünk, csak maga a dallam, 
a fény hajából egy sugám yi haj tincs, 
a vándorlás az óceán egén,

s a rejtjelezett tudás, hogy semmi baj nincs, 
mert minden porszemben egy néma dal van, 
s a dallam nem változtat szövegén.

sebb formában, zenei és hangulatteremtő le
hetőségeiben a leggazdagabban nyilatkozott
meg.

Számomra, aki tudatos életkoromban sa
játítottam el ezt a nyelvet, mást jelent az 
olvasás, mert óhatatlanul erősebb hatással 
vannak rám az irodalom nyelvi kvalitásai. 
Ezért a többi kedvenc magyar íróm, akiket 
korábban már említettem, szintén nyelvte
remtő, nyelvben gondolkodó alkotók.

Visszatérve a címben föladott kérdéshez, 
ez a bizonyos távolság Moszkva és Budapest 
között sose volt állandó, az utóbbi fél évszá
zadban a politika tartotta kezében a "testvé
ri" kapcsolatokat, s oly buzgó volt a távolság 
csökkentésében, hogy időnként — mint pél
dául 1956 őszén — Magyarország majdnem 
összeroppant a baráti ölelésben. Énnek most 
isszuk meg keserű levét, mert úgy vélem, 
hogy nem az utóbbi néhány évben bekövet
kezett változások nyomán,hanem főleg az 
előzmények miatt, ma növekszik Moszkva 
és Budapest között a távolság.

A 'kompország", ahogy Ady Endre ne
vezte Magyarországot, elvált a keleti parttól, 
és úszik Európa felé. Mindenesetre sokan 
így látják a mai történéseket, bár én azok 
értékelését tartom természetesnek, akik sze
rint ez az ország benne volt, benne van Eu
rópában, minden hozzá tartozó etnikai, 
kulturális és mentalitásbeli sajátosságával 
együtt.

Az én helyzetemről csak annyit, hogy az 
a szellemi Magyarország, amelyiket Ottlik 
Géza közös történelmünk egyik válságos 
pillanatában, egy nevezetes 1945-ös írásában 
"a másik Magyarországnak" nevezett, ma is 
közel, mondhatni karnyújtásnyira van tő
lem: a könyvespolcaimon.
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SEBESTYÉN MIHÁLY
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 
MEGFESTI A  TARPATAKI VÍZESÉST
A vendégek egészen közelhúzták a szé

keket, a valódi bőrrel bevont miniszteriális 
foteleket a szökőkúthoz. Az sem zavarta 
őket, hogy arcukba fröccsen a sugarak 
cseppkoszorúja.

Le sem törlik. Holott előkészítették nekik 
a papírzsebkendőket, szalvétákat, damaszt- 
törülközőket. Teljesen fölöslegesen.

Ugyan, dehogy sápadtak. Hiszen egész 
napjukat a szabadban töltik. Fényeres hegyi 
levegő cserzi egészséges, nemes vonású ar
cukat.

Összehajtogatott fehér abroszkák. Ha 
szétbontanák, akkor a lábukra teríthetnék, 
az álluk alá gyűrhetnék, mint egy angol 
klubban, amely a Chelsea-negyedben szu
nyókál. Kedélyes uzsonnázások, nyugalmas 
késő déli ebédek.

Szó sincs Angliáról. Semmiféle tengerről. 
Patak. Még tarnak is mondták az elődök. Az 
ő dolguk. A társaság kevéssé törődik ezzel. 
Csak a történelemtanár vacakol, hogy meg 
kellene írni a helység történetét. Bár a mille- 
niumi ceremóniák tíz évvel ezelőtt kifullad
tak. Majd adnak neki valami pénzt, talán 
jövőre.

A szendvicsek úgyis elárulnák: kinek mit 
pakoltak fel otthonról, jellemző, sokat elárul, 
ki hogyan lép ki a családból. Ezen nem kel
lene megütközni. Az emberek távolról sem 
egyformák. Legfennebb a törvény előtt egy 
jogállamban, mint az, amiben vannak, sziva
roznak.

Fogadni mernék, hogy száz év múlva az 
unokák majd visszasírják ezeket az áldott 
békeidőket.

Tartom a fogadást, válaszolja a császár
szakállas nyugalmazott bíró. ó  ül a legköze
lebb a szökőkúthoz.

Most mit nézel? A szendvicseken is átgá
zol a kor. A főtt tojásos olyan közönséges, 
szerencsére észrevétlenül kikopott a divat
ból. Azt hiszem, még a szabadságharc előtti 
zsúrokból hurcolták magukkal a felmenő 
nemzedékek, akik a császár oldalán, vagy 
Kossuthért ontották vérüket. Ferenc József 
nem törődik a szendvicsekkel. Legalábbis 
ezt állítják, akik már jártak nála a Burgban. 
Vaságyban alszik..., mondják.

Helyette itt vannak a saláták. A biroda- 
lomszerte elfogadott, honosított nyúlételek 
és a vastag húsok. A csármáló tálján pizzák, 
spagettik, raviolik. És Velence vagy Fiúmé, 
Abbázia, ahová illik egyszer az életben el
utazni. Bad Ischlbe, tudod, olyan közönsé
ges, túllihegett hűség.

Össze sem hasonlítható Tarpatakkal, 
mondja hangosan az Úri Kaszinó és Magyar 
Fényűzés bérlője. A Frojmovich Lipi.

Cinquecento — a gazdagoknak.
Tre-, esetleg duocento — a rászorultab- 

baknak. Akik mindenben megkapaszkodná
nak.

A társaság nevet. Ennyit azért vala
mennyien tudnak olaszul.

Jönnek a sétautakon a szalon felé. Fehér 
kavicsos úton, csikorgó sietséggel. Köl- 
csönszmokingban, tükörfényű lakkdpőben 
a szökőkút irányába igyekeznek. Fürdőven
dégek, széptevők, örök mezei jogászok, 
morfinista orvosnövendékek, tőzsdeinasok. 
Tartoznak Bécsben, ki vannak tiltva Pestről,

özvegy anyjuk Kolozsváron vagy Egersze- 
gen szobakiadásból él.

A vízsugarakat változó fényforrások szí
nezik át. Van ebben valami rendszer: bankó
piros, kanárisárga pisztádazöldbe hajló, 
selymes meleg kék, érett narancs, vérpatak a 
csataterek emlékére, smaragd, türkiz, 
gyöngyházfény és megint elölről.

Természetesen nem mindenki ismer min
denkit a bőrfotelekben. Tisztelettudóan 
megállnak egy-egy szék mögött. Érdeklődni 
utálatos illetlenség. Még azt hihetnék — be
súgók, informátorok, becsempészett alakok, 
nem úriemberek, megfigyelők, jelentés-ké
szítők, nyelvek és fizetett fülek-szemek. Bécs 
előretolt zsoldosai. Év végén kapnak szolgá
lataik fejében egy üveg Törleyt, amelyet egy 
parkban nyújtanak át nekik. És egy monog- 
ramos bukszát. Puszta tapintásra is érzékel
hető, hogy több ezer koronát rejt. A nagyon 
igyekvők egy utazást Velencébe, vagy Tarpa
takra. Csak megfogod a tárcát és máris tu
dod, hogy...

Most miért haraptad el a mondatot?
A vendégek egyike kérdi, akinek szakál- 

lán-monokliján már csorog lefelé a szökőkút 
előkelő, színes leve. A víz dalolását hallgatná 
jobb híján.

Költői lélek. Otthon verseket olvas. Goet
he Sämmtliche Werke, aranyozott kötésben.

Na hagyjuk. Méghogy szökőkút a szalon 
közepén! És persze lampionok, girlandok, 
görlicék a tánckarból. Mondain, valamint 
dolce famiente egy nagyobb szobában a für- 
dőpavillon kellős közepén. Dekadenda, 
tiszta végvonaglás. Aki egy kicsikét is ismeri 
a történelmet, az előtt nem kétséges...

Kérdezett valaki? Mi van, miért irigy
kedsz, amice?

Vitatkoznak. Soha nem fogynak ki a té
mákból. Igaz, csak hetente kétszer járnak 
össze, szerdán és szombaton, este tíz után. 
Ez egy klub, nyilvános társaság. Befolyásos 
véleményformáló csoportosulás. A hírügy
nökségek hivatkoznak reájuk. Idézik, szá
molnak velük. Messzemenő következteté
sek levonására alkalmas minden szavuk. 
Számontartják őket. A hírlapírók folyton itt 
lógnak a lábuknál, a Pester Lloydtól, a kor
mány félhivatalosától, a Világtól, az Egyen
lőségtől, a Pesti Naplótól, a Wiener 
Zeitungtól. És persze a vidéki lapok is mind 
nyüsletnek: Besztercebánya és Vidéke, Kas
sai Hírlap, Magyar Polgár.

Azt is állíthatnám: ellenzéki kör. Még 
kormányra is kerülhetnek. Érdemes jóba 
lenni velük. Eszélyes ember már most tőkét 
kovácsol ismeretségeiből, mert a jövő éppen 
annyira talányos, akár a jelen, a fogathajtó 
verseny vagy a kora tavaszi náthák. Emezek 
minden esztendőben valami új változattal 
állnak elő. Bezzeg náluk nincs felújítás, nem 
repertoire-színház. Százas házak, vagy in
kább ágyakfban) előtt játszanak végig min
den évadot.

Ezt akkor nem is tudhatták. Még nem 
volt spanyolnátha.

Ki beszél bele a huszadik századból? Az 
illetéktelenek hagyják el azonnal összes ter
meinket! A teremszolgák kitessékelik a beto
lakodott tudálékost. Valami koszos 
kortörténész.

Csontváry Kosztka Tivadar: Önarckép

A társaság tagjai elhallgatnak. Mind be
lemélyednek újságaikba. Vízhatlan papírra 
nyomták. A helyi gyógyszerész találmánya. 
Még nem szabadalmaztatta. Nincs elég párt
fogója. Többen is ígérik, hogy szólnak érde
kében néhány támogató jószót a Találmányi 
Hivatal elnökénél. Kár, hogy nem nyaral itt. 
Egyelőre csupán az ígéretekkel kell beérnie.

ó  ajánlotta azt a másik patikust is. Feste- 
get.

A jelenlevők rendre felolvasnak a hírla
pokból. A cikkek nem mindig tükrözik a 
véleményüket, de istenem, ez, kérem, az eu
rópai liberalizmus testet öltött csodaképe a 
pánszláv veszély küszöbén. Kérdés, meddig 
bírja még ez a kis ország.

A szökőkutat körbekerengő sétautakon 
özvegyek járkálnak bánatosan, matrózruhás 
fiúcskák és krinolinos leánykák falovakat 
húznak. A helybeli tótok faragják. Olcsó és 
hazafias. Huszárlovak.

Békés kép. Nyugalmat árasztó hosszú 
tumírok beleülő csinos özvegyekkel. Állító
lag még nem fűzik magukat. A  férjek elestek 
a boszniai okkupáció, a legutolsó török- 
orosz háború, a balkáni válságok idején. 
Benne volt a vízhatlan lapokban.

Fel-felállnak. Próbaszónoklatok. Parla
menti előszoba a Tátrában. Házelnök — a 
Lom ni d Csúcs. Majdnem olyan méltóságtel
jes, mint Apponyi Albert, vagy Tisza Kál
mán.

Á, kérlek, nem lehet összehasonlítani a 
fiával, ezzel az István gróffal, az, kérlek, egy 
kapitális marha, de sajnos övé a jövő, ha még 
egyszer háborúra kerül a sor.

Kizárt dolog. Ma, a művelt és liberális 
Európában?!

Apró retorikai fogások: köhintések a leg
fontosabb mondatrészek előcsarnokában, 
torokköszörülés a hangsúlyozandó tények 
után, hogy időt adjanak a zajos helyesléshez, 
hatásszünet két jelző között, felkunkorított 
kérdés a folyosón, amikor a kormánypárt 
vezérszónoka elhalad mellettük, oldalvá
gással, gyanútlanul, töprengés homlokránc-
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cal és egyetlen lehetséges válasszal.
Várják őket a közterek fölé kiugró zártko- 

sarú erkélyek. Gondozott muskátli, hajbóko
ló petúnia, egyenes hátú gumicserje.

A hullámzó tömegből öklök emelkednek 
föl.

Esküvés levett kalappal. A feltüzelt pol
gárok rögtön szétszélednének elkergetni a 
kormányt. Lámpavasra a pénzügyi zsenik
kel, az adózsonglőrökkel és uzsorásokkal.

A szónok megkísérli lecsendesíteni az ut
cát.

Mégsem lehet földig rombolni a szökő
kutakat.

Közjó. Műemlék. Mária kútját Nazareth- 
ben Csontváry Kosztka Tivadar gyógysze
rész úrnak még meg kell festenie. A 
festékeket Taorminában szerezte be. Közel- 
keleti utat tervez a közeljövőben a gyarma
tokra. Az antik színház már kiégett mögötte. 
Rombadöntötték a gótok, a longobárdok 
meg más tehetségtelen pojácák, Garibaldi, a 
savoyai vagy a szárd király martalócai.

A cédrusok már készülődnek Libanon
ban.

Itt pedig a fenyőfák. A szökőkutat kijaví
tották. Prágából hívták Chavuz mestert. 
Nem is kért sokat. Ma már alig javíttat valaki 
szalonkutat. Inkább zenepavilonokat épít
tetnek.

A fürdőigazgatóság gondoskodott a szí
nes kivilágításról. Köréhúzták a miniszteriá
lis bőrgarnitúrát. A meghívottak már 
elfoglalták a helyüket. Mögöttük tehetős hát
tér: ügyvédek, orvosok, főtisztviselők, villa
tulajdonosok, háziurak, magánzók, 
szabadfoglalkozásúak, nyugállományú ka
tonatisztek, bácskai földbirtokosok és egy 
laptulajdonos Abaúj vármegyéből. Közép- 
osztály, a nemzet gerince, privát és biztató 
jövőképpel.

A festőt várják.
Valaki, talán a pincérek közül egy jobbér

zésű, feljebb csavarja a sugarakat. A fények 
hatására körfüggönnyé feszül. A fedőket és 
ráncokat mintha bronzba-ezüstbe-aranyba 
öntötték volna.

A piktor délután hatkor érkezik a beszter
cebányai gyorssal. Küldtek neki hatvan ko
ronát az alapítvány pénzéből.

Alakzatokká rendeződnek. A Szent 
György lövészegylet csoportképe. A posztó
céh elöljárói. Mindenki Rembrantra gondol. 
Jelmezeket rendeltek, egyenesen Bécsből a 
Wappler és Tsa jónevű cégtől.

Udvari szállító és bálrendező. Mária An- 
toinettet ők öltöztették fel a kivégzés előtt. II. 
József kalapjai tőlük származnak. Mária Te
réziát a kapucinusok kriptájába a cég halotti 
lepleiben bocsátották alá örök nyugalomra. 
Ewige Ruhe. Requiescat in pacem. Ez állott a

gyászszalagon, amit Tarpatakról küldöttek. 
Aranyfuttatású betűk.

Holicska úr, az állomásfőnök belép a sza
lonba. A besztercebányai gyors, végtelen saj
nálatára, huszonhárom percet késik. Már a 
vasútban sem lehet bízni. Balkanizálódás 
lassú alkonyati háttérrel. Az özvegyek még 
szomorúbbak. Férjük tehát hiába halt hősi 
halált.

A társaság visszaül a bőrfotelekbe. Addig 
is terjessze valaki elő az alapítvány pénz
ügyeit. Csak úgy emlékezetből.

Tényleg meg kellett hívni azt a mázolót?
Hogy is hívják?
Csontváry, érted, Csontváry Kosztka Ti

vadar, kiáltják az öreg méltóságos fülébe.
Szempillantással veszi tudomásul.
Magyar egyáltalán? Nekem roppant gya

nús ez a név.
Ezt az alispán mondja. Pokomy-Bede La

jos. Két éve még azt ígérte neki Bánffy Dezső 
miniszterelnök—egy pohár snapszot hajtot
tak fel a Nemzeti Kaszinóban —, hogy bel
ügyi államtitkárt csinál belőle, az első 
kormányátalakításnál, ha addig meg nem 
buktatják. Csakhogy Eötvös József ellenezte 
a tervet. Ezt itt mindenki tudja. Van némi 
respektusa az alispánnak, ennek a Pokomy- 
nak.

Akkor Önök hogy-hogy ellenzékiek?
Mit okvetetlenkedik? Ezt maga sohasem 

fogja megérteni. Maga, fiam, száz évvel ké
sőbbi fejjel gondolkozik. Hallgasson. Maga 
ki van innen tiltva. Különben is ma még 
minden egyszerűbb. Nem az elvek választa
nak el, hanem...

A teremszolgák a szökőkúthoz lépnek. 
Minden oldalon legalább ötön állnak. Ve
zényszóra átfordítják a kutat. A talpáról a 
fejére állítják. Szabályos vízesés.

Az állomásfőnök, a derék tót ember sem
mit sem ért.

Méltóságos uram, valaki Önök után ér
deklődik a pályaudvaron. Olyan hórihorgas 
úriemberforma, furcsán öltözött. Azt mond
ja, hogy patikus és festő. Rendelt valaki cé- 
gérmázolót? Visszatoloncoltassam?

A foteltársaság egymásra néz. A vízesé
sen még egyszer igazítanak. Ez lesz majd a 
háttér a csoportképhez.

Fákat ültetnek, színes papundekliháza- 
kat támasztanak ki, felszegezik az alkonyi 
nap visszfényét nyugat-keleti irányba.

Engedélyt adnak Csontváry Kosztka Ti
vadarnak, hogy belépjen.

Aztán hallgatásba süllyednek mind. 
Csak a szivarok szentjánosbogarai parázsla- 
nak fel, és az Esterházy hercegéktől átszerző
dött Haydn-epigonok Lehár darabokat 
játszanak.

SIGMOND ISTVÁN

MOLEKULÁK
Jól sikerült kísérletnek bizonyult: 

nem éltük túl. Csak hajtogatjuk, hajto
gatjuk könyvünk lapjait, a hitet ma
gunkba imádkoztuk, hogy eljön a 
holnap is, közben fényét veszítette a 
nap, talán a helyén maradt, kihűlve, 
bódult-büszkén és ejha!, hogy sikerült 
elpusztítani a két lábon vánszorgó földi 
csodát (ne marházd magad, az egy fel
sőbbrendű lény, éppen olyan, mint kő
korszakban a kő s rajta a rajz), de az is 
lehet, hogy újabb kísérleti nyuszik után 
kutat, más földekre tekint, ahol mások 
az istenek, vagy egyáltalán nincsenek, 
mert elfelejtették kitalálni őket, és nincs 
születés és halál, közös vályú és kuple
ráj, tulajdonképpen semmi sincsen; a 
szófogadó, alázatos föld cselédnek sze
gődött el a naphoz, ajnározza, nyalja- 
falja, csecsebecsékkel untatja: nézd, 
uram, milyen szépen csillog a bilincs a 
csuklómon, és a halott katona mindkét 
keze rádermedt csillogó fegyverére, a 
káromlás is tündököl a megfáradt imák 
kereszttüzében, és a szeretet pelenkáját 
levetettük végleg, gönctől szabadultán 
lehúgyozzuk magunkat is, egymást is, 
amikor erre alkalom adódik, s ha nincs 
alkalom rá, akkor is, és a gyűlöletbe 
ágyazott fenyegetés, megvetés úgy 
csillog a szemünkben, akár a forróláz
ba tekert ólatin nemzeti önérzet, mely 
ragályként pusztítja az ószerest és a 
legfennköltebb szellemet, és persze ka
parj, kurta!, mert a sírban is csencsel- 
hetsz, rothadó testedért tán adnak egy 
korty piát, ha ráadásként a lelkedet is 
becsalogatod a föld alá, idekint közben 
tovább folyik a móka, fogyatékos szel
lemek menetelnek az első sorokban, 
délceg tartásukon ne csodálkozz, 
uram, csillogó protézist dugtak a hát
gerincük alá (a gerinc pótalkatrésze: mi 
mindig itt voltunk és csak mi voltunk 
itt, sőt még most is csak mi vagyunk itt 
— filozófia), dávájcsász-kori bőségben 
csillog az érdemrendek sokasága is, 
csakhogy a hóhérok, uram, a hóhérok 
megtizedelték a vasárnapokat, pedig 
ez az a nap, amelyen születni kellene és 
újraszületni minduntalan, vagy pontot 
tenni a könyv végére a tartalomjegyzék 
után. Csakhogy üresek az oldalak. A 
pont várakozik, s hogy nem talál egyet
lenegy szót sem, amelyet végre lezár
hat, megnyúlt pofával és vesszőként 
sunyit a ravatalnak berendezett cseléd
szobában. És persze a nap tovább szi
porkázik odafenn, lehet, hogy rád 
várakozik, hátha megjelensz, hogy újra 
és újra sebeket korbácsoljon a pofádra. 
Mire vársz? Lódulj, várnak rád. Kísér
leti nyuszinak születtél, kísérleti nyu
szi maradsz mindörökké, mert ez a 
szabály. És ez a te országod, hatalmad 
és dicsőséged. És ámen.
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SZŐCS ISTVÁN
AZ ÖNNÖNMAGÁNAK MINDEGYRE 
ÉS SZÜNTELENÜL FÜGÉT MUTATÓ 
TUDOMÁNYOS TUDOMÁNY

------------------- H E L IK O N -----------------------------------------------

M ottó
"Hiszen ha egyszer nekem kiszámít

ják és bebizonyítják, hogy azért mutat
tam fügét valakinek, mert szükség
képpen mutatnom kellett, mégpedig ép
pen ezzel és ezzel az ujjammal, akkor mi 
szabad  marad bennem, kivált ha tanult 
ember vagyok és egyetemet végeztem...?

...Dehát az ember annyira rajong a 
rendszerezés és az elvont következtetés 
iránt, hogy képes szántszándékkal eltor
zítani az igazságot, képes behunyni a sze
mét, befogni a fülét, csak azért, hogy 
igazolja a saját logikáját..

...az ember, bárki legyen is, mindig és 
mindenütt úgy szeretett cselekedni, 
ahogy akart, nem pedig úgy, ahogy a jó
zan ész és az előny parancsolta; akarni 
pedig akarhat bárki bármit tulajdon ér
dekei rovására is, sőt néha határozottan  
kell is akarnia (ez már az én eszmém). A 
tulajdon, önálló szabad akarata, a tulaj
don szeszélye, ha az akár szörnyű is, a 
tulajdon fantáziája, ha néha az őrületig 
felhevül is, — mindez együttvéve az a 
kifejtett, az a legelőnyösebb előny, ame
lyet nem lehet besorolni semmilyen rub
rikába, és amely miatt minduntalan 
pokolba repül minden rendszer és elmé
let"

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlo- 
vics: UGYANOTT

1 .
M a már nemcsak arról van szó, hogy a 

tudományban való kételkedés divatos jelen
ség, és hogy a tudomány megcsipkedése ta
lán már divatja múlt és unalmas módja is a 
feltűnési viszketegségnek, hanem mégin- 
kább arról, hogy lehet ugyan effajta dolgokat 
művelni, de — ma már — csakis a tudomá
nyosság szellemében, jegyében; módszere
sen, az elvárható apparátussal és főleg: 
megfelelő hangnemben.

Ha például azt állítottam fentebb, hogy a 
tudománytól való fintorgás divatos jelenség, 
akkor föltétlenül hivatkoznom kell a divat
pszichológia, sőt a divatszociológia legfonto
sabb tekintélyeire, tételeikre, az azokkal 
szemben felhozott legjellegzetesebb ellenve
tésekre és végül azok megcáfol tatására.

Sőt, ha egyáltalán annyit mondok, hogy 
ma már, és ezt bárminő megkülönböztetett 
hangsúllyal teszem, akkor utalnom kell az 
ugyancsak divatos apokaliptika összefüggé
sében arra is, hogy bizonyos történelmi-tár
sadalmi háttér talaján a kialakuló válság
pszichózisnak mindég is az volt a kedvenc 
szónoki fordulata, hogy ma már, vagyis, 
hogy ma már ott tartunk, ma már odáig fajul
tak a dolgok; és hogy az "idők jelei", "betelt 
a pohár", a "közelgő Armageddon" és hason
ló kifejezésekben megbúvó képalkotási me
chanizmus, vagy mechanizmusok, vallás- 
történeti, művészet-szociológiai, beszéde- 
lés-tevékenységj paradigmatikus elemzése 
— milyen és mekkora név- és tárgymutató, 
jegyzetelési eljárás és hivatkozási rendszer 
kidolgozását teszi elkerülhetetlenné.

Ugyanis (ismétlem: ma már) ott tartunk, 
hogy bármiféle tudományos munka kézbe

vételekor ajánlatos legeslegelébb a végén ta
lálható jegyzetanyag, név- és tárgymutató 
átböngészése. Abból azonnal megállapítha
tó, a szerző milyen irányzathoz tartozik, fog- 
e és akar-e egyáltalán újat mondani, kiket 
tart ajánlatosnak megfricskázni és kiket 
jobbnak teljesen elhallgatni.

És nehány visszalapozás után tisztázha
tó, a szerző valóban használja-e a forrásokat, 
avagy demonstrációs szándékokkal emlege
ti csak őket; illetve, hogy a kéz kezet mos, 
illetve a jegyzet jegyzetet szül, azaz az emlí
tés említést érdemel rendszere érvényesül ná
la; mert mint ugyancsak köztudomású — és 
ez már önmagában is megérdemelne egy 
alapos tudományszociológiai fejtegetést—a 
tudományosság egyik főkritériuma a mérhe
tőség; és furcsa volna, ha magát a tudo
mányosság mértékét nem lehetne mérni, 
legalábbis a tudományosság eredményessé
gét, illetve, még sokkal helyesebben, szak
mai sikerességét. És ezért, ez ma már 
ugyancsak közhelyértékű kitérésnek számít: 
komputerek és bibliográfusok világméretek- 
ben számlálják, hogy kinek, minek a nevét és 
címét hányszor emlegetik más szerzők és 
művek. Amiből még következik, hogy tud
nom kell, kik azok a szerzők, akik lesznek 
majd szívesek engem viszontemlegetni, s 
így nehány sikerponthoz hozzásegíteni, te
hát akikről nem feledkezhetem meg... és va
lamelyes tudománypolitika — amely 
mögött természetesen mélységes társadal
mi-történeti háttér rajzolódik ki — valóra 
váltásával is szerezhetek érdemeket, amikor 
bizonyos brancson kívüli szerzőket oly 
mélységesen elhallgatok, mint egy kiszáradt 
feneketlen kút: egy loccsanás sem jelezheti, 
hogy belehullott valami.

Azonban az igényes olvasó máris tetten 
érhet: beszélek ugyan valamely könyvben 
lehetséges jegyzetelési visszaélés módjairól, 
de egy szót sem szólok arról, hogy erre a

Bardócz Lajos: Ferrum redpit

kérdésre már Cervantes, Saavedra M iguel de 
(1547-1616) rámutatott a Búsképű lovagról 
szóló regénye előszavában; amikor is azt 
ajánlotta, hogy először is keressünk egy 
olyan könyvet, amelyben nagyon hosszú 
bibliográfiai jegyzék található és azt másol
juk át a miénkbe, mert soha senki sem fogja 
ellenőrizni, hogy olvastuk-e az egészet; és 
már ő tanácsokat ad a feltartóztathatatlanul 
dagadó jegyzetkészítés technológiájára néz
ve; mert például valahányszor ilyeneket 
mondunk, hogy felkelt a nap, avagy éppen
séggel lenyugodott, végtelen számú költőt 
találunk, aki ennek megfelelő kijelentéseket 
tett és idézhető...

De egyáltalán lehet-e, szabad-e, illik-e a 
tudománnyal csipkelődnünk, anélkül, hogy 
Swift, Jonathan (1667-1745) halhatatlan mű
vének, a Gulliver Sámuel utazásainak idevágó 
fejezetére ne hivatkoznánk, nevezetesen a 
Laputa szigetéről szólóra, amely az áltudo
mányosság, tudós balekség és fontoskodás 
örök érvényű mintáit megalkotja és vág vé
gig rajtunk finomra hegyezett ostorával, 
úgyhogy csípése még ma is fájhatna azok
nak, akiket illet, ha olvasnának azok egyál
talán a szakterületükön kívül eső munkákat 
is?

Igen, sok ilyesmibe keveredhetnénk 
még, ha szándékunkban volna a tudo
mányosság magatartását felöltem. De annál 
is inkább kevésbé törekszünk arra, hogy a 
hagyományos tudományosság céhmentali
tását szurkáljuk, mivel éppenséggel az en
nek a burkában kifejlődött, és onnét a vüágra 
kipattanóban lévő új tudományosság jelensé
gével volna kedvünk évődni. Ugyanis, arról 
volna szó, hogy nemcsak ma már, hanem 
újabban mindegyre (felüti fejét az a jelenség, 
szembetűnővé válik egy sajátos attitűd stb) - 
de erről éppen a tudományos áttekinthető
ség érdekében külön fejezetben szükséges 
szólnunk.

2 .
Tudományosság — mint különben min

den egyéb is a világon — legalább kétféle 
van. Például konzervatív és újító. Az egyik a 
bevált értékek — köztük módszerek, szem
léletek, eljárások, sőt szemléleti eljárások — 
őrzésére törekszik, a másik pedig minden
képpen újat keres, még akkor is, ha az újítás
ra más módot nem ismerve, csak homlok- 
egyenest az ellenkezőjét mondani elődjének. 
Vagyis afféle mágiához folyamodik: hátulról 
előre, de — vissza...

A legfantasztikusabb haladást eddig el
ért új tudományosság, új szemlélet kétségte
lenül a pedagógia és a hozzá kapcsolódó 
tudományágak, mint didaktika, metodoló
gia, stb. terén mutatható ki. És ugyanakkor 
következményeiben kimutaható az egész 
mai világ arculatán, vagy a világ mai arcula
tán. (Tudományosan érdemes volna e két 
kifejezés szembeállíthatóságának megvitat- 
hatandóságán vitatkozni.)

Ugyanis a hagyományos nevelésügy, 
több ezer éves megfigyelés és gyakorlat út
ján kialakított bizonyos megvalósítandó cé
lokat saját területén. Például, a nevelésnek 
alávetett gyerek korú személyeket meg kell 
tanítani arra, hogy tartani tudják a szájukat; 
ne ordibáljanak, sikongjanak, hanem üljenek 
csendben; amikor beszélnek, halkan beszél
jenek, ha csak nem kivételesen az ellenkező
jét kérik tőlük; hogy kórusban énekeljenek; 
hogy tegyék karba a kezüket, amikor éppen 

» » » » » »
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nem dolgoznak; és hogy rajzoljanak termé
szet után. Úgy látszott, ezzel a módszerrel 
egész elviselhető egyedeket és jól szervezhe
tő team-eket lehet létrehozni; meg is szervez
tek több világbirodalmat, feltaláltak minden 
feltalálhatót és létrehozták a bécsi klasszikus 
zenét. A legfontosabbat el ne felejtsük: egye
nesen kellett állni, sőt ülni is!

És most itt van az új pedagógia. Megálla
pítja, hogy a régi pedagógia megtöri a gyer
mek egyéniségét és képmutatásra nevel. 
Hogy erőszakot tesz akaratán, megfosztja a 
gyermekkor gondtalanságától, és így to
vább. Ezért a gyermeknek nem kell, sőt nem 
is szabad egyenesen állnia és ülnie, mert az 
undorító militarizmus; akkor és azt kell ko
tyognia, ami éppen eszébe jut; rajzoljon oly 
szabadon, mint egy elmebeteg; és ne ismer
jen tekintélyeket, mert az rabszolgákat ne
vel.

Az eredmény? Nos, nem akarom azokat 
a rémmagazin anyagokat felemlegetni, ame
lyekkel telvék a színes lapok: rendőri fedezet 
alatt bevonuló tanítót; üvegfal, vagy dróthá
ló mögül előadó tanárt és így tovább, és így 
tovább. Ennél rémesebbeket is előhozhatni: 
maga a tudományosság, mint eszmény és 
gyakorlat került egyaránt veszélybe!

Sorozatosan haÚok a felsőfokú és a még 
felsőbbfokú tanszemélyzet részéről olyan 
panaszokat, hogy a diákok, méghozzá ép
pen a jobbak, s éppen azok akik oly lelkesen 
és sikeresen voltak képesek élvezetet találni 
a hagyományos tudomáyosság bírálatában, 
a vitézkötéses irodalom fitymálgatásában, 
hogy szóval a filológiai masszázs-szalonok 
legfennforgóbb tagjai egyszerűen megta
gadják az ismeretek befogadását és tárolását, 
mondván, azt bármikor megnézhetik bár
melyik kézikönyvben; (azt viszont nem tud
ják, hogy bármelyik kézikönyv hol található) 
s leginkább ők, megtagadnak bármiféle szel
lemi erőfeszítést; sőt, hogy hajlandók társa
dalmilag és egyénileg is fellépni olyan 
előadókkal szemben, akik azt várnák el tő
lük, hogy egy tudományosságos témájú dol
gozat több gépelt oldalra is kiterjedjen.

S kérdés akkor: hova lesznek a csodála
tosan összeállított bibliográfiák? A mester
művű lábjegyzetek? A hivatkozások finom 
és célratörő rendszerei? És hogy lehet majd 
elhallgatni valakit, valamit, ha egyáltalán 
semmit sem mondunk?

És megváltozik az egyetemi viszonyla
tok ősi szilárd rendszere, amely egy közke
letű anekdota szerint, a következő hármas

struktúrára alapozható: 1. Az egyetemi hall
gató az, akinek mindent kell tudnia. 2. A 
tanársegédnek azt kell tudnia, hogy a dolgok 
melyik könyvben találhatók meg. 3. A pro
fesszornak azt kell tudnia, hogy hol van a 
tanársegéd.

Félreértés volna azonban arra a követ
keztetésre jutni, hogy mindez csak egyes 
akadémiai újítók hibás módszereinek a kö
vetkezménye. Ezért egészében a modem ne
velésügy felel, amely megtagadta az ősi 
elveket: tudniillik, hogy a gyerek tanuljon 
meg egyenesen ülni, és tanuljon meg vigyáz
ni a szájára és a kezére; mert ez minden böl
csességnek,tudásnak és sikernek kezdete? 
"A nevelés szigora az egyéniség sokolda
lúságát veszélyeztette, ezért ki kellett dobni 
a történelem hajójából", mondják a neopedo- 
lógusok. És mit mond erről Dosztojevszkij 
hőse, UGYANOTT: (értvén ped. alatt civili
zációt).

"Advilizádó csak az érzetek sokféleségét 
fejleszti ki az emberben, semmi mást a vilá
gon... E sokoldalúság kifejlődése útján pedig 
odáig jut az ember, hogy gyönyörűségét leli 
a vérontásban... Úgyhogy ha az ember nem 
is lett vérszomjasabb a dvilizádótól, minde
nesetre gonoszabbul és galádabbul vérszopó 
lett, mint volt. Azelőtt igazságosnak tartotta 
a vérontást és nyugodt lélekkel irtotta ki, akit 
kellett; most pedig galádságnak tekitjük a 
vérontást, de mégis űzzük ezt a galádságot, 
sőt még inkább, mint azelőtt. Melyik az alá
valóbb? — döntsék d önök."

(Arra ne gondoljunk, hogy Dosztojev- 
szikij mindezt még a múlt század mélyén 
írta. A futurológia, mint olyan, most nem 
foglalkoztat bennünket. És arra se, hogy a 
civilizációt az új nevelési eszményekkel azo
nosítottuk, hiszen egy dvilizádó állapota 
mindég is nevelési, "szabályozási" gyakorla
tában fejeződött ki: szemantiakai összefüg
gés, hogy most éppen a civilségesség lett a 
vezéreszme.)

Végül a még régi tudományosságban hí
vő olvasó most szememre vethetné, hogy 
kellett volna hivatkoznom Hamburg közel
múltbeli szodáldemokrata polgármesterére, 
egy bizonyos Dohnany nevezetűre, aki ama 
híres kijelentést tette: a pedagógiai reformok 
nagyobb csapást mértek Európa arculatára, 
mint a két világháború együtt. De most nem 
hivatkozom, mivel máskor ezt többször is 
megtettem, de semmiféle viszonthivatkozás 
felém nem történt. Éppen ezért sem az ó, sem 
az újtud.ság illemszabályaihoz nem tartom 
érdemesnek ragaszkodni, a saját részemről.

VERESS GERZSON 
A TENGER ELALSZIK 
MIKULÁSKOR*
a szent anna-tó is elalszik Mikuláskor 
állnak a fenyvek talpig túruhdban 
órzik-vigyázzák álmát-horkandsdst 
e rulettkeréken forgó czudar világban

a hollóhegyi obsitos fölöttébb gyéren jár ide 
nyaranta sem süt pecsenyát a partján 
nem mártózik feszített víztükörben 
nem keresi a forrást köves alján

? mi van veled géza mi van veled? 
elrobogtál a z orient expresszen 
tán nincsen közbeeső állomás 
csak zárt vagon hogy magába rekesszen

az étkezókocsiban is kerestelek 
nagy gourmand voltál világéletedben 
a vers-életmű — vallód — kész lezárt 
bár visszahódít téged új’b kötetben

most már a célegyenesben vagyunk  
vártuk a startpisztoly éles feldörrmését 
le dunyhát takarót más vacakot 
tenger tó elalszik Mikuláskor

lássuk az angyal mennybe-menekülését!

Szőcs Géza

K Ö S Z , J Ó L  V A G Y O K !
"Az egészség a teljes fizikai, lelki és 
társadalmi jólét állapota."

(Egészségügyi Vüágszervezet) 
Amért Beethovent szeretem
— ez örökletes lehet nálam — 
azért még nem szenvedek 
klausztro-sorszin tfóbiában ...; 
és ha?: kitárom ablakom,
a jövő századra tekintót — 
ezért még nem ad Papa Doc 
kényszerzubbony-kúrát, vagy intót... 
Mikor a buli összejön
— és hogyha kedvem is így szottyan  — 
kondíció-sétát teszek
Erotomán Birodalomban.
— Sokan vagyunk, sajna, tudom, 
kik bizony szindró-mániában 
szenvednek, és féló nagyon,
hogy sejtjeikben m ennyi láz van...!

De én, köszönöm, jól vagyok!
— s ha ezt a próbát is kiállom, 
azt ígérik, istenbizony,
hogy bizton megélem halálom...!

A  HATÁR MIT HATÁROL?
> » »  folytatás az 1. oldalról 
ti, mely köves fészkeink körül 
tart, vagy elszólít Isten kalapjára 
tűzött bokréta-hazánkból, meg
állapíthatjuk, hogy régi esélye
ink: az egyetemjáróké, a bujdo
sóké, s az újak, a trianonok és öt
venhatok egyaránt javunkra (is) 
szolgáltak. Megállapítható, hogy 
az emberarcú gulyás-anyaor
szágban hosszabb ideig, tovább 
tilalmazták az avantgárdot, mint 
a legutódabb utódállamocská- 
ban, másrészt hálistennek a hatá
ron kívüliek, akár ottrekedtek, 
akár maguktól lépték át a limest, 
nem mentek át nemzetközibe,

semminek a kedvéért és semmi 
áron. A differendálódás viszont 
gazdagodást hozott a XX. száza
don végig, mint ahogy a toleran
cia gazdagodást jelentett az 
ezeréven végig: a történelmi Ma
gyarország — s ennek nevében, 
képviseletében mikor kellett, Er
dély szelleme ismerte és ismeri, 
ápolta és támogatja ezt. A ma di
vatossá váló regionalizmust, az ő 
közvetítő és kiegyenlítő áldásai
val és hídszerepével, más népek, 
nyelvek, kultúrák felé, már régen 
felfedeztük mi, magyarok, mint 
Moliére hőse, aki születése óta 
prózában beszélt, ha nem is tud

ta. Korábban, mint bármely ha
zai, vagy külhoni teoretikusok. 
Csak arra kell mindig vigyázni: a 
mértékre. Az egyoldalú, az avig- 
noni-csonkán maradt hidak nem 
kötik össze a partokat. Még szim
bolikusan sem. De saját nyafogó- 
ink, hörgő önpusztítóink se, akik 
a nemzethalál károgásával szag
gatják a lelkek hajszálhídjait. 
Mert a híd is határ. S a határ is 
híd. A madár és a költők képzele
te, a lélek és az emlékezet át tud 
kelni bármilyen folyó, mélység, 
szögesdrót, szakadék felett, de 
mi, akik még test szerint s egyál
talán nem csupán szimbolikusan 
kell hogy közlekedjünk az annyi- 
szorosan mindig újra megerősö

dő (el)választóvonalak felett, be
csüljük a hidat s a hídépítőt, 
imádjuk az ablakot, még hogyha 
rácsos, homályos, párás, jégvirá
gos is. Csak a falakat nem szeret
jük. Azok átláthatatlanok és 
átjárhatatlanok. De még olyan 
cellamagányban is, ahol ISA PUR 
mivoltunkon kívül semmi nem 
emlékeztet arra, hogy azonosak 
vagyunk e földdel, a hazánkkal, 
nyelvekkel, hangulatokkal, híd 
és ablak híján is, egyszál eszmé
letünkben, akár mozdulatlanság
ra ítélve is határokon járunk 
örökké. Átjárunk a határokon. 
Le- és feltartóztathatatlanul.
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f í R É N V  M Ú M I / f  52
(ip majd minden rabszolga nép szerkeszti: , n c
Iamint megunva olajra lép Fekete Vince “ Í5

BOGDAN GHIU 
Vers (Poem)
M icsoda renyheség 
hogy ne tudd megírni ezt a verset. 
M ilyen rettenetes (egy őszi éjszaka 
érembe vésve)
hogy ne tudd megírni ezt a verset
és mégis
létezzen.

Elégia (Elegie)
Szerelmem, szánlak téged, 
nem is létezel.
Nemléted mögött 
a szavaknak nincs egyéb hatalmuk 
csak am it egymásra gyakorolnak 
(éppen ezért, összetorlódnak néha 
sokan, és hamar eltűnnek máskor). 
Nem marad számomra más, 
csak a dicsekvés, veled.

Vers (Poem)
Nem  vers. Valami más. Egy 
idegen nó, akit nem kívántál 
és akitől félsz.
A  vers világgá szaladt. Minél 
messzebb és boldog ott. 
Lepusztultak és üresek a versek. 
Elszállásolod magad bennük és 
dúdolod, amit tudsz.
És ók bezárulnak és kinyílnak, 
beszédbe fognak.
Beláthatatlan dolgokként megint.

Nélküled (Fara tine)
Tea a teáscsészében.
Bor a borospohárban.
Tej.
M eg fogom inni a bort, a tejet, a teát,
de nem fogom megérinteni soha a csészét, poharat.

Szerelem 87 (Amor 87)
Úgy tűnök, mint aki beszél, 
de én voltaképpen 
a hallgatásomat adom neked. 
Szóval tartalak azért, 
hogy rádhagyhassam a hallgatást. 
Nem számítottál ilyen ajándékra.

Kiáltás (Strigat)
Van egy mondatom, van a testem. 
O tt lenn van egy árnyékom melyet 
hogyha írok megérintek.

Hallasz, szerelmem?

Vers (Poem)
Jön valami és szorosan hozzám tapad - 
ez az összehasonlítás a mással, 
ami ugyanolyan egyedül van, 
és ugyanolyan sebzett.

A z  összeállítást 
JÁNK KÁROLY 
fordította Szántay János: Forrás

Városok (Ora$e)
Üres szavakkal, m int a 
kinyújtott tenyér, mint 
a városok a mezóról nézve, 
a perifériákról.
Üres szavakkal, amiket meg 
nem hallok, de leírom őket.

Vers (Poem)
A poémában a vers 
akár én ebben az 
átkozott szobában és 
m int a lélek is bennem 
feltehetőleg.

AUREL DUMITRA$CU 
DONAUWELLEN (DONAUWELLEN)
Egy ideig órákat hallgattam minden iskolában ahol már 
épp semmit sem lehetett tanulni — belépett 
az éjszaka a katedrához ment a naplóból a neveket 
kiáltotta: az árnyak sorra kiléptek bakancsaikból 
"mosolyogjatok!" parancsolta gőggel az éj. És mosolyogtunk. 
Amikor a szorzótáblán a szajkók összevissza röpdöstek 
amikor egy vércsepp hóval lett teli. "Senki ne beszéljen!"
És senki sem beszélt. Amikor szükséged volt 
önnön magadra mint egy hídra amikor halott 
orrlyukaival elfoglalta az első helyeket. "Legyetek 
boldogok!" És voltunk. M ajd meghívtam az éjszakát a 
manzárdba hozzám feléje nyújtottam a pohár tejet.
A z iskolát azután elkerülte.

A VEZEKLÉS (CAINJA)
összegyűltek a mészárszékben és sírnak. Vérhullámok 
csapnak kapuról kapura hírül viszik a napfogyatkozást 
mindent megadnak egy borpecsétes láthatárért. Fogok még 
írni egy könyvet az lesz a címe: még lelökött egy kissrácot 
az asztalról. Végül emlékezni fogok charlie szaxofonjára 
mosolyogva jövök majd a mészárszékbe — van egy 
álmod amelyikben a gróf meghal egy álom ami felébreszti 
az alvó holtakat. Mindenkinek meglesz! — És te 
kiről beszélsz?
A  bejáratnál egy fa nő kandiscukorból maga a király 
kérdi majd meg miért épp oda.

LÁSZLÓ NOÉMI 
OTTHON
Egy füstölő — a hamu persze, — 
egy apró vörösréz pohár, 
a váza hosszú sziluettje, 
s m i évek óta benne áll:

rezgófú — száradó csokor, 
parányi ívek, rőt magok, — 
egy tücsök időnként beszól, 
s elégedett, mert hallgatok;

szétszórt lapok, kopottas toliam, 
a vers, amiről azt gondoltam: 
sosem lehet már birtokom;

de úgy megült a szív  falában, 
m int kedves tárgyak általában, 
m int a madár a vállamon.

FUTÁR
Egy hangulatot indítok utánad: 
a levegő bizonyos hőfokát 
üzenném meg neked, s a tárgyak 
árnyékát küldeném a téren át.

Szeretném hozzád átm enteni innen 
a napszakból kihulló perceket, 
és több hasonló átmeneti kincsem  
vihetné a törékeny szerkezet:

egy mondatot, amiben sokan laknak, 
sejtelmes ízét idegen szavaknak, 
labirintusok apró rajzait;

ébrenlét s álom késő összhatását, 
a tükörképet, ami rajtad átlát, 
és összegyűjti elszórt arcaid.

V A R I Á C I Ó K  E G Y  R O Z S A R A

EGY
Hűvös volt már, 
alig-alig derengett 
a fehér csík 
a folyosó falán.

A zt tudta csak: 
lehetetlenül hosszú, 
és nincs kilincs 
a zár túloldalán;

féleúton egy 
üvegváza, benne 
a felzavart víz  
csobbant-hallgatott,

a távolodó 
éles sziluettje 
vitte a színt, a 
rózsaillatot.

KETTŐ
Azon álmai egyike volt, 
amelyek sosem tértek vissza.
Egy vézna, sápadt kisfiút 
látott a hídon állni, s mintha 
értette volna azt a szót is, 
amit az hangtalanul mondott, 
és úgy tűnt akkor: nagyon fontos, 
életbevágó dolga volt ott; 
a következő pillanatban 
valami történt — nem is tudja — 
nem maradt semmi az egészből, 
csak a lehulló rózsa útja.

HÁROM
Láttad-e már 
a déli forgatagban 
a por s a hóség 
füstös függönyén 
a foltokat, és 
érezted-e nyomban 
homlokodon az 
árnyék hűvösét?

Hallottad-e 
a légnek suhogását, 
az illatot, mondd csak, 
érezted-e, 
mikor rádhullott 
utcák moraján át 
az őszirózsa 
sziromlevele?
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KELEMEN HUNOR
SZÍVBESZÉDEK
(1. mennyi ismeretlen mondat)
mondhattam volna akkor mást is,
nem én szóltam a szív beszélt belőlem.
amit hallottál az egy szívbeszéd, ha.
tudod, nem én mondom, hogy miről beszéljek.
nekem csak a szám jár és a szemem,
belőlem folyton kinéz valaki s kiordibál
a szív is néha-néha. féktelen állat,
úgy dörömböl, nem bírom visszafogni, megöl.
görgeti a mondatot belőlem, nincs
vége soha, mőbiusz szalag a szívbeszéd.
letiltom, de ismét újramondja, nem újat
mond, csak újra, újra, újra.
mindig csak azt szapulja.
a fehér papírt a kezem összeírja.
diktálás után, mert másképp nem is tudna.
reggel majd látom mennyi zagyva,
mennyi ismeretlen mondat.
a balhé persze rám marad, a gombóc
a torkomban, nyelni sem tudok úgy nyomja
és ideg ráng a rágóizmomban.
ez az egész olyan izé, nem is tudom, hogy
mondjam, mert én a szívbeszédhez szoktam.
(2. mintha a paradicsomban) 
mértén szívbeszédből élek. 
turkálok benne, hogy mi van. 
a szívszavak néha oly szépek, 
leírni nincsen módomban, 
a szívbazárban napokat eltöltők, 
mennyi testhez koptatott ruha. 
néhányat titkon magamra öltök s 
eliszkolok bennük falhoz lapulva, 
a tükörben, ha sötét van, megnézem: 
jól áll-e rajtam a szívruha? 
nem hálás téma erről versbe szólni, 
ez nem is vers, talán csak gondolat, 
de lehet, hogy csak egyszerűen forma, 
mint női test a szívruhámba bújva.

vagy mint a mozgás, hogyha torna, 
netán a test, ha nincsen semmi dolga, 
tétlenkedik, mintha a paradicsomban.
(3. én mindig el) 
ha kell, akkor én elmegyek, 
mert én mindig csak el. ha kell, 
ha nem. én távozom, szaladok vagy 
halkan lécelek le. megyek, 
mintha sohasem lettem volna, 
volnék más, én más is volna, 
és persze fáj ahogy megyek, nekem 
már nagyon fáj a távozás, de a remény 
csak lüktet, hogy talán mégsem, aztán 
már nincs remény sem. csak távozás, 
viszlek magammal át a városon, az 
emberek nem látnak úgy megyek, valamit 
mégis otthagyok, talán egy dallamot, 
hagyok egy-két mondatot, izet. illatot, 
néhány grimaszt is ott hagyok, 
ritmusosan lépkedek, le az utcán, a 
városon át. a fájdalom belém karol, 
azt mondja: azért, hogy ne menjek 
egymagám, úgy távozom, ahogy jöttem, 
szinte észrevétlen az elmenésem. 
a fájdalom a menésbe beleszenderül. 
alszik és mégis lüktet, szemhéjam 
mögött valami remeg, számban a mondatok 
megalvadnak, hogy én sohasem érkezem, 
csak folyton távozom, és persze álmodom, 
hogy érkezem, hogy van cél és értelem, 
csak káosz van, csak mindigelmenés. 
ennyi távozásra egy élet is nagyon 
kevés, már olyan rég megyek, hogy az 
észben alkonyat lett. a szívben hajnalok, 
majd hamis reggelek, kávé, cigaretta, 
félszavak és félszeg mondatok, hogy 
talán lesz egy életem, amelyben nem 
lesz elmenés, csak érkezés, csak 
szeretet, és nevetés, és nem lesz 
benne mindigei.

EGYED EMESE

'TALÁN CSAK 
PÁRBESZÉD IS 
LEHETNE"

(K. H.)
Kelemen Hunor verseskönyve a lassan 

önmagát is túlélt Forrás sorozat kései darab
ja. A markáns egyéniségeket és bálványsor
sú irodalmi nagyságokat lanszírozó soro
zatban közölni ma már inkább nyomasztó 
teher (szerencsétlen hasonlítgatások kény
szere), mint a lendületes bemutatkozás biz
tató kerete.

Forrás. Be nem léphetni kétszer ugyanab
ba a folyóba, tudjuk.

A  költő éjszakái; e z  volna a központi vers
ciklus, ama descartes-i bizonyosság, ahova 
lenyugodhat a szemlélődő lélek, mégpedig 
a hipotézisek (jövőképzetek) és a negatív ér
téktartományba csúszó múltélmény nyelvvé 
váltása közötti időben.

Az én tulajdonképpeni pusztulása után 
vagyunk, a létezés szépreményű (ifjú) érzé
kelője nem is annyira mások, az emberi kör
nyezet eltűnését, hanem önmaga anakro
nisztikus helyzetét éli meg és váltja vers
mondatokká.

"Életem ötödik halmazállapot".
Az álom halmazállapota lehetővé teszi a

felidéző és az előidéző mozzanatok táltos 
vegyítését; olyan helyen (olyan időben) tör
ténnek velünk a dolgok, ahol a tapasztalati 
világ az abszurd, a szürreális változatait pro
dukálja, álomszerűbb a tulajdonképpeni ál
moknál; a végzet munkája a környezeten 
sokkal hangsúlyosabb, mint bármiféle aka
rati tett. Ne keressünk kultúr-, sem semmifé
le héroszokat itt, Kelemen Hunor dalnok a 
szó régi értelmében; érzi ugyan a végzet vek
torait a történésben, de ingyen sem hisz a 
költő társadalomirányító szerepében

"az évek akár a szertehulló porhó ",
"némák vagyunk összhangzásüag ".
De hol a harmónia, ha nem az én és a cso

port, az én és a te, az én és a nyelv között?
Miféle nezedék tagja is ez a Kelemen Hu

nor, melyik gittegyletnek hordja jelvényeit, 
legalábbis jegyeit?

Itthon Király Lászlónál, Zudor Jánosnál 
nemcsak fiatalabb — erőtlenebb is (ha a szö
veggé lett önkifejezés határozottságára gon
dolunk); mégis talán Bogdán László — és a 
szerepe hátterébe húzódó áldott emlékű Áp- 
rily költő-rendjébe illeszthető. Képeinek laza 
kapcsolata, a szabadság hiányába — végső 
soron a condition humaine-bezártság élmé
nye okán a nyolcvanas évek vége óta publi
káló, Királyhágón inneni és -túli poszt
modemek egyike; még akkor is, ha minden
féle környezetben, minden időben leginkább 
az időtévesztő esendő ember Don Quijote- 
magatartásával azonosul legszívesebben.

BALOGH BALÁZS
A Z A  BALLADA
A z  a ballada 
ma is létezik 
a nagy hegyi rablóról 
és a kékre fagyott 
arcú lányokról akik 
a Tiszának mentek

itt sípol öröktől 
ez a balladába hajló 
dallam
az agyunk belső 
vegyületeiben 
m int a silógödörbe 
veszett motoros 
lélegzete

A  G A R A B O N C I Á S
Abban a faluban 
furcsák az emberek 
azt hitték  
garabonciás jö tt 
pedig nem kértem 
tejet
összesúgtak  
az a sapkás
a kéményseprő ellenőre 
lesz

éreztem  
hogy én már 
m úparaszt vagyok 
gúnyolni való düddő 
vagy tesze-tosza uraság 
és utáltam magam 
mintha hintából 
integetnék 
mintha neonzöld 
jogging ruhában 
szalonnát ennék

Innen a sok szélmalomcsata, széltangó ver
seiben.

Vagy ez csak látszat? És a szélmalom is 
az örvények egyike, amelyek kiszippanta
nak biztonságunkból, bele a végzetként is 
meghatározható mindenségbe? Az örvé
nyek közé tartozik a látszatok végtelenbe 
sokszorozása, a vibrálásba feledkezés: a lát
vány fölösleges, ha csak a révület kiinduló
pontja: tükörből csőben amőbatánc — fontol
gatom a címmé lett képet; nem elég a barok
kos optikai csalódás, még a visszafordított 
létezés groteszk karneválját is szemlélnünk 
kell.

Mit szemlélni! Vállalni, hiszen az is "mi 
vogymuk".

Kelemen Hunor azért minden kudarcél
ményének hangoztatása ellenére is meré
szen bánik közös világunkkal. Száz esz
tendővel a szecesszió után fin de siécle-han- 
gulataival ajándékoz meg, illetve magával 
ránt fanyar világszemléjébe. Egyszemélyes 
karnevál, a rosszkor születettség megsejtése 
ez ("végül lakhatatlan lesz minden táj” — 
mondja az erdélyi gyökérvilágról és a kiván
dorlás alternatív bukolikájáról egyaránt le
mondva); a felkínált művész- és polgársze
repekről nem is beszélve: tényleg, az elvárá
sok és előírások magyar halál táncában van-e 
élettere a (mégcsak nem is Dévény robajával 
érkező) jövevénynek? "Megépítem a szó csó- 
nakát"; "jövőtt/építeni nem akaró kistestvé-
» > »  folytatás a 10. oldalon
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HERTZA MIKOLA
NYUGODT BESZÉLGETÉS 
A HALÁLRA VÁRVA
— Ha lenne egy géppuskánk, 

könnyű dolgunk lenne. Kiten
nénk a domb tetejére és lekaszál
nánk őket.

A katonák a fák mögött hasal
tak, fegyvereiket szorongatták, 
és a domb tetejét lesték.

— Tudjátok ti egyáltalán, 
hogy mi az a géppuska? Egy 
olyan botszerű valami, amiből 
apró ólomdarabkák repülnek ki, 
hatalmas sebességgel. Ha egy 
ilyen ólomdarab embert ér, akkor 
szétroncsolja a húsát, az útjába 
kerülő csontokat és belső szerve
ket. Nagyon hatásos ölőszer
szám, úgy kell elképzelni, mint 
egy villámot szóró botot.

A katonák meg sem rezzentek 
a hangra, némán feküdtek a fűben.

— De egy tank sem volna 
rossz. Azzal már többezres sereg
nek is neki mernék indulni. A 
tank egy mozgó szekérszerűség, 
csak vasból van, így szinte sért
hetetlen. Gyorsabb is a szekérnél, 
mert nem lovak, hanem egy mo
tornak nevezett szerkentyű hajt
ja. A tank tetején pedig egy ágyú 
van, ami hatalmas golyókat szór 
az ellenségre. A tankba mind a 
heten elférnénk, s akár kétezer 
ellenséget is kinyírhatnánk vele.

A táj csendes és mozdulatlan 
volt, csak ez az egyetlen hang törte 
meg.

— De egy repülőgép... Azzal

egyedül elintéznék vagy száz
ezer ellenséget. A repülőgép azt 
jelenti, amit hallotok: egy repülő 
gépezet. Tudjátok mi az a gépe
zet? Ember által alkotott mecha
nikus szerkezet, amely általában 
mozgási energiát termel. Szóval 
mozogni lehet vele, értitek? Ez a 
repülőgép madárhoz hasonlít, 
még szárnyai is vannak. De nem 
úgy repül, hogy csapkod ezekkel 
a szárnyakkal, hanem ezt is mo
tor hajtja, mint a tankot. S van 
rajta géppuska, meg ágyú, ami

egy nagyobb géppuska... Az iga
zi csúcs azonban a bomba. Az egy 
szilárd halmazállapotú robbanó 
valami. Bedobod valahova, és 
szétrobban, darabokra szakad, 
hatalmas erővel szétszóródva. 
Ha a szilánkok útjába kerül vala
mi, azt eltünteti a föld színéről. A 
modernebb bombák hatalmas 
nyomáserejükkel is ölnek. Vagy 
lángba borítnak mindent. Azzal 
egyedül egész városokat tudnék 
eltüntetni... Repülőgép kellene 
ide, mondom én nektek...

Most már hallani lehetett a 
közelgő ellenséget. A katonák 
nyugtalanul szorították fegyve
reiket, csak a hang csengett to
vábbra is nyugodtan.

— A legeslegeslegjobb egy

atombomba lenne. Az egy olyan 
bomba, hogy még repülőgép sem 
kell neld, hogy célba érjen. Repül 
magától, és elérkezik oda, ahová 
a tulajdonosa akarja. Az ereje pe
dig isteni! Szodoma nem tűnt 
úgy el a Földről, mint egy város, 
amelyre atombombát dobnak. 
Az atomhasadásból fakadó gi
gantikus energia elvén alapszik, 
senki sem élhet túl egy ilyen rob
banást. Tudjátok mi a robbanás? 
Hát hogy is magyarázzam el nek
tek? Úgy képzeljétek el, mint a 
tüzes istennyilát, na! Nagy zajt 
ver, úgy, hogy belesüketülsz, és 
nagy lángot vet. Az atombombá
nál időd sincs zajt hallani, csak 
valami fényt látsz, s azzal meg 
vagy halva. Igaz, nagy hátránya 
is van az atombombának, akkora 
sugárzást bocsát ki, hogy nagy 
körzetben ártalmas, így a ledobó- 
jának is halálos lehet. Például a 
most ránkrohanó ellenségre nem 
dobhatnánk le, mert...

Itt a hang beleveszett a tatár 
lovak patáinak robajába, majd 
csak a rikoltozások és a katonák 
halálsikolyai hallatszottak. Fél 
perc múlva pedig csak a lenyila- 
zott, lándzsáikat szorongató vité
zek maradtak a színen, a tatár 
sereg messze viharzott fürge lo
vain. Az utolsó hörgések után 
csend szállta meg a dombot.

— Persze azért egy géppus
kával más lett volna a helyzet...

A szerző még egy utolsó szo
morú pillantást vetett a fantáziája 
által teremtett világdarabkára, és 
lemondóan legyintve eltűnt egy 
vajas kenyér után bóklászva.K.L. K. A. S.D. T.A.: Cím nélkül és hely nélkül

folytatás a 9.. oldalról

rek"; "egy széltangózó bohóc, akinek/már 
csak a semmiből jutott kvóta" — ilyen sorok
kal nevezi meg magát, miközben nem is hisz 
név és jelentés végleges összefüggésében.

É s a lé n y e g e t  le le p le z ő  m in d en tu d ó  érte
le m b en  m é g  k ev ésb é .

"Van mindennek/neve mégsem tudha
tó"; azért ejt zavarba maxima-szerű megálla
pításaival, mert fogalmi és képi metszetek 
(részvilágok) között, a rezignáció — vagy 
csak az énbe zárkózás — olyan fokán tudjuk 
az életévszakait cserélgető költőt, amely 
megnehezíti azonosítását.

Válaszol a világra, ebben aztán tényleg 
rokon bármelyikünkkel; de válaszadása 
nem következetes. Egyik viselkedéssorozata 
a demítizálás (itt Vári Áttila, Egyed Péter lét
metaforáit idézi a későn jöttek szomorúságá
val), hol vannak a még korábbi, s pedig e 
költészet rejtettebb áramaiban mégis sodró
dó Ady-, Reményik-, Jékely-látomások! A 
csupaszítással szinte egyidőben zajlik a poé- 
tikus világ újratételezése, a személyiség iró
niába és nosztalgiába való oldása. Van némi 
teatralitás ebben az átlényegülésben; az 
újabb misztifikáció az én rejtésének jól meglelt 
módozata; a maszkok végigpróbálása nem a 
XVIII. századi költészet történetfilozófiai vi- 
lágszemléjének átírása, hanem a létezés foly
tonosságának, az egyén diszkontinu
itásának felismerése; "időnként barbár va
gyok időnként/görög és néha megvénült in

ka"; de leginkább a dolgok — korok, álla
potok, jelenségek — közötti futár-lét, írnok
lét az, amit legszívesebben, szinte pihenő
ként vállal; a létezésnek a (verssé, szöveggé 
váló) szemlélődéssel való azonosítása: ez is
merhető fel Kelemen Hunornak a világra 
adott válaszában.

Nem véletlen a bohóc-szerep megneve
zése (Széltangózó bohóc — a kötet egyik záró- 
verse). A tragikomikus létérzékelés festői és 
az egyetemes művészettörténetben ősi figu
rája a kiszolgáltatottság és a dolgokban való 
(netán kényszerű) részvétel kifejezője.

De az öniróniának a legromantikusabb 
elvágyódással való összekapcsolása, a suta
ság vállalása és a merészen zárt dalforma a 
lazán összefűzött álomképek ellenére is a 
harmónia iránti sóvárgást fejezi ki, utoljára a 
Holnap költőinél, leginkább Ernőd Tamásnál 
érvényes módon.

A hírmondó-lét poézise; nem a Tompa 
László féle komorság, hanem a frivolság ha
tárait is súroló viszonylagosság-érzet. Nem 
valószínű, hogy tudatos követés ez, de szív
szorító a költő-típus reinkarnációja. Egy kis 
párbeszéd a szófalon, no a halálfalon keresz
tül (bocsáss meg nékem, Kelemen Hunor): 

Ernőd Tamás:
Vörös zászló a sárga jellegen
"És úgy magam maradtam, m int a tenger
Sötét fokán a hófehér sirály,
M int ős koroknak rőt bozótlakója,
A  kóbaltás bozontos vad király."

Kelemen Hunon
A  s z ív  tü zérei
"és vers leszel alkonyi táj
eső u tá n ----------------
rég nem látott m esszi rokon 
vadludak járnak át a szíven  
lidércek a várromokon "
Ernőd Tamás:
A z  a lv ó  h a jó k  
Künn Helgoland alatt 
Künn Helgoland alatt 
M i ring a ködbehalt 
Hullámharang alatt?
Porosz vitorla, fenn a kas,
Benn alszik egy hajóinas...
Lenn Helgoland alatt.
Lenn Helgoland alatt.

Kelemen Hunon
T in tah a lak , cá p á k  és m indenféle v íz i -  

szö rn yek
"hajónk melyen az ön hozzátartozója/stop bi

zonyos kelemen hunor stop/ismeretlen cél felé 
tartott stop egy íviharos éjszakán a bermudáknál 
nyom-/talanul stop eltűnt stop őszin te/részvé
tünk stop".

A  prózaíróként ismertebb Kelemen Hu
nor első verseskönyve a játék felszabadító 
filozófiája. Tetszik.

'Kelemen Hunon Mínuszévek. {Criterion 
Könyvkiadó, Bukarest 1995. Megjelent a Ma
gyar Művelődési és Közoktatásügyi Miniszté
rium támogatásával
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szerk eszti: IC JAKAB A N TA L

RILKE

Rilke, Rainer Maria, eredeti keresztnevén René 
(Prága, 1875. 12. 4. —  Val Mont, Montreux, 1926. ÍZ  
29.) osztrák költő; munkássága az európai líra legne
mesebb hagyományaiból és legújabb vívmányaiból 
táplálkozik, de nem préselhető egyetlen "izmus" ke
reteibe sem; nyugtalan lelke országról országra haj
szolja egész életén át. Apja, a vasúti tisztviselő, korán 
kitaszítja a családi fészekből és a St. Pölten-i katona- 
iskolába adja. A gyönge testalkatú, érzékeny fiú nem  
tud beilleszkedni az idegen környezetbe, hamarosan 
beiratkozik a linzi kereskedelmi akadémiára, majd a 
prágai és a müncheni egyetemen tanul jogot, filozófi
át, irodalom- és művészettörténetet. Itáliai látogatása 
után Münchenbe költözik, itt ismerkedik meg Lou 
Andreas Salome írónővel, aki örökös ihletőjévé és 
oltalmazójává válik. 1899-ben és 1900-ban vele utazik 
Oroszországba. A számára oly kedves írók, Doszto
jevszkij, Tolsztoj stb. hazájában szerzett tapasztalatok 
hatására alakul ki egyéni hangja, sajátos miszticizmu
sa. Hazatérve feleségül veszi Clara Westhoff szob
rásznőt, az ő révén kerül kapcsolatba Rodinnel, 
akinek buzgó hívéül és három évre titkárául szegődik. 
1902-ben m egy Párizsba, és könyvet is ír a szob
rászról. További vándorlásainak színhelye Dánia, 
Svédország, Észak-Afrika, Svájc és Spanyolország.
1905- 6-ban lakja először pártfogójának, Thum-Taxis 
hercegnének duinói kastélyát (Velence és Trieszt kö
zött). A világháborúban katonáskodik, egészsége 
megrendül. A harcok múltán végül Svájcban telepe
dik le. Teljes remeteségben és viszonylagos nyuga
lomban töltött évek után fehérvérűség végez vele. 
Korai lírája a könnyed, hangulatos, impresszioniszti- 
kus német dal jegyében áll. Az istent, a halált, az 
ember és a felfoghatatlan viszonyát fürkésző kiforrott 
költő az Imádságoskönyv (1905) három részében szólal 
meg: A szerzetesi élet könyve, A zaränäokläs könyve, A 
szegénység és a halál könyve. Talán legnagyobb közön
ségsikerét az emberi lét bizonytalanságáról szóló, üte
m es prózában írott regényével aratja: Ének Rilke Kristóf 
zászlós szerelméről és haláláról (1906). Az ugyancsak
1906- os kiadású, de régebben fogant Képek könyvében 
több figyelmet szentel a külvilágnak, a többi ember
nek, a természetnek. A következő pályaszakaszt meg
nyitó Új versekre (1907) a m odem  képzőművészettől 
kapott élmények, az ókori mítoszokból és ószövetségi 
történetekből származó sugallatok nyomják rá bélye
güket; Rilkét m ost — akárcsak a későbbi Duinói elégi
ákban (1923) és Orpheusz-szonettekben — a szigorú és 
tiszta forma, a "versbe intellektualizált szobrászat", 
"az emberi helyzetek mélye" és a "dolog" talánya, a 
"kozmikus-mitikus vüágkép” foglalkoztatja. Malte La- 
urids Brigge feljegyzései (1910) c  regényében joyce-i és 
prousti eszközökkel festi a nagyvárosi ember szoron
gását. A költői magányosság hitvallását Levelek egy 
fiatal költőhöz c. kötetében fejti ki: "A költő elmerül 
végtelen magánya hullámaiban, önmagára talál s ke
resi a választ a nagy kérdésekre, megtanulja, hogyan 
lehet apránként felismerni azt a néhány dolgot, mely
ben a szeretetünkre méltó örökkévalóság egy-egy tö
redéke villan fel."

RILKE VERSEI
GYERMEKKORI EMLÉK
Az árnyék szebbé búvölé a képet, 
s benn titkolózva ült a kis gyerek.
S hogy anyja mint egy álomkép belépett, 
megrezzent volt a halk pohársereg.

Jaj, elárulta jöttét most e hely, 
s 6 megcsókolta kisfiát: Te itt?...
Majd mindkettő a zongorára nézett, 
mert némely este volt danája, mely 
fiát megkapta, mint egy mély igézet.

És szótlan ült. Úgy csüggött, mint csodán 
a kezén, mely gyűrűtől gömyedezve, 
mint hogyha sodró hófúvásba veszne, 
úgy ballagott a billentyűk során.

FRANYÓ ZOLTÁN fordítása

AZ IDEGEN
Nem törődött már a többiekkel, 
nem felelt, fáradtan állt csak ott 
s újra elment; mindent elhagyott.
Éji út s ha úton kél a reggel:

néki nászi éjnél többet ér.
Átélt már olyant, mikor a mély 
égből szinte szúrt ezernyi csillag 
s rejlő láthatárok mind kinyíltak 
s mint egy harc, úgy hullámzott az éj;

és olyant, mikor a hold kibukkan 
hirtelen zsákmányolt kis falukkal 
s mikor ápolt parkok mélyén ódon 
kúriát emelt elé az éjjel, 
mintha egyszer lakta volna régen,

félrehajtott fővel állt az úton, 
majd továbbment, mert jól tudta, sok 
útja van még, űzi már a lélek, 
hívják új hidak, utak, vidékek 
s távol, túlzott hírű városok.

S mind elhagyni, mindent, mindig, újra 
s vágytalan, csak úgy, seholsem élvén, 
hagyni hírt és birtokot.
Mégis, piacokon, város szélén, 
egy-egy kút síkosra járt kövénél 
úgy érezte, hogy övé az ott.

RADNÓTI MIKLÓS fordítása

PONT DU CARROUSEL
A Vak, ki a hídfőnél áll, olyan, 
mint névtelen országban a határkő, 
nem változó, mellette emberár fő 
s az égitestek némdn-komolyan

körötte lejtenek s 6a Középpont, 
mert minden összevissza, százfelé ront.

ó  az Igaz, ki már sietni fáradt, 
vad, kacskaringós utakon vigyázva, 
ó  a sekély és hétköznapi lázba 
az Alvilág felé vivő bejárai.

A FOGOLY
Gondold el, hogy mi mostan élvezet, 
lég a szájadnak s a szivednek szikra, 
az csupa kő és csupa-csupa szikla, 
melyen elalszik a szived, kezed.

És ami most holnap, ígéret és: 
majd, később, vagy: azután, vagy: jövendő — 
az csupa seb, amelybe csúnya genny nő 
és nem fakad fd  a dagadt kelés.

És ami volt, az mint egy bús bolond 
őrjöngve a szájad körül bolyong, 
mely már nevetni sem tud s bús dőre.

És ami Isten, az börtönöd őre, 
ki egy lyukra rányomja éhesen 
piszkos szemét. S nem tudsz meghalni sem.

ÖNARCKÉP 1906-BÓL
Az ősi, régen nemesi családnak 
vadsága a szemöldök peremén.
A szembe fddem  s kék, enyhe fény 
a gyermekkorból és itt-ott alázat, 
nem szolga-vágy, de szolgáló erény.
A száj: csak száj, nagy, biztos és kemény, 
nem rábeszélő, de miami bátrat 
kimondó. A homlok dőrebágyad 
s árnyak között méláz d  feketén.

Csak sejtdem még és korántse kész: 
a bánat és siker még nem ragadta 
új markolással tdjes diadalra 
és mégis: ez a sok kúsza vonalka 
valami komoly, igaz és egész.

PIÉTA
így látom, Jézus, lábad újra mostan, 
m dy egy ifjúnak lába volt még hajdan, 
mikor kezembe véve sírva mostam; 
milyen zavartan reszketett e hajban, 
mint tejfehér vad a bokorba, halkan.

így látom tested, mit még nem szerettem 
s e z a z  első szerdmes éjszakánk.
Sosem feküdtünk össze még mi ketten 
s most a tömeg bámul, vigyázva ránk.

És a kezed véredbe van fürösztve —: 
jaj, nem őrjöngő fogam marta össze.
Szived nyitott, akárki bemehet: 
azt hittem, csak enyém e bemenet.

Most fáradt vagy s fáradt szád nem figyd, 
nem szomjúhozza jajtól ájuló szám —
Ó Jézus, Jézus, mikor múlt el órám?
Milyen csodásán pusztulunk mi d.

Mária Magdolna ("bűnbánó Magdolna"), a 
bűnös asszony, könnyeivel öntözte, hajával 
szárogatta és iÚatos olajokkal kente m eg a fari
zeusoknál időző Jézus lábát, ezért vétkei m eg
bocsáttattak. Jelen volt a keresztrefeszítéskor 
és Krisztus sírbatételénél, ő találkozott elsőnek  
a feltámadt Krisztussal.

A HATTYÚ
Félni egyre, élni vontatottan, 
detünk, akár a hattyú útja, 
m d yd  még le sem írt a habokban.

És meghalni, titkosan elülni, 
mily dembe jártunk itt, ki tudja, 
mint mikor hattyút látsz dmerülni: —

a vízen, m dy nyájasan fogadja, 
fodrozódik, elmúlik alatta, 
s boldogan gyűrűzik föl a hab;

míg a hattyú csöndesen kiválik, 
mind nyugodtabb, tisztább és királyibb 
méltósággal cél fdé halad.

HÖLGY A TÜKÖR ELŐTT
Mint a fűszert az álomitalban, 
fdoldja a tükre mélyiben 
lankatag mozgását szdiden, 
majd mosolyát is bedobja halkan.

És vár, míg folyékony tükre pezsdül 
gyöngyöt hányva; aztán a haját 
a tükörbe önti és agát- 
fényes válóit emdve restül,

inni kezd a képből. Félve issza, 
mit mámorral inna egy szerdmes, 
kémidő gyanúval, téveteg les,

s a komomdt akkor hívja vissza, 
hogy tükrébe már egy láng, egy bútor 
árnya ing, az alkonyi borútól.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordításai
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HELIKON

SPANYOL TÁNCOSNŐ HULLAMOSÓ NŐK ÉS LELKEM, M INT EGY NŐ
Akárcsak a most gyújtott kénesgyújtó 
vonaglik és sziporkázik fehéren, 
majd szétcikáz: — úgy kezdi lázra-bújtó 
fényes táncát, közel nézők körében, 
forrón, hamar, majd széles tánca ráng.

És azután már csupa-csupa láng.

Hajába kap egyszerre a falánk 
fény és ruháját is a tűzbe dobja,

S az égésnek csávalobja 
nint a kígyó megriadva, 

csörögve szisszen két mezítlen karja.

S aztán: kevés is már a tűz neki, 
markába fogja, szerteszét veti, 
uralkodón és nézi: ott a földön 
toporzékol, dühöngve és üvöltőn 
és nem akar elülni lenn a porba. —
De gőgösen a biztos győzelemtől 
mosolygó arca a magasba lendül 
és kis, kemény lábával eltiporja.

PRÓFÉTA
Tág szemében óriási arcok 
s az Ítélet túzcsóvája, vak 
tombolása, mely pusztítva harsog, —  
a szemöldök ívei viharzók 
és busák. A mellében vihar-szák 
ágaskodnak, újra csak szavak, 
nem övéi (mert a szava félszeg 
és szelíd, ha megfedd valakit) 
más szavak: kövek, kemény vasércek, 
melyeket mint vulkán alakít,

hogy a szája kráteréből bomlott 
átkokat okádjon szüntelen; 
míg a homloka, mint kutyahomlok 
vinni vágyik engedelmesen,

mit az Ura elvesz homlokárul; 
ó  az Úr, kit annyi sok farag 
és nem látja, mely neki kitárul, 
mélységét, mert mélye: a harag.

A FLAMINGÓK
Párizs, Jard in D es Plantes
Ha festi őket vásznán Fragonard, 

fehérjük és rózsás színük fakócska, 
olyan szegényes és olyan kopár, 

mint kedvesedről e pár semmi szócska:

álomtól lanyha volt még. Mostan íme 
a zöld gyepágyba nyílnak, tétován 

lábuk virágzik, rózsálló kacsán 
kelletve önmaguk, mint holmi Phryne;

aztán szemük elrejtik a pihében, 
ahol gyümölcsvörös vegyül el ében 
tollak közé, borzongva és repesve.

Majd egy madár rikolt, de a flamingók 
meredten állnak s mint a lázban ingók 
egyenként lépnek át a Képzetesbe.

A  LABDA
Te Gömbölyű, mely két kéz melegét 
tovább adod, röpülve, untalan, 
mint a sajátod; az suhant beléd, 
mi illanó s tárgyba súlytalan,

még nem dolog, de már elég dolog, 
hogy innen, a formákba öltözött 
földből a testbe át nem párolog: 
te röpülés és leesés között

még tétovázó, ami, hogyha száll, 
mint hogyha vinné emyedetlenül, 
föl, a dobást — s ha hullik és ha áll, 
a játszóknak helyet mutat felül 
s egyszerre 6 lesz a csoport urává, 
may átalakul új táncfigurává,

majd várva, vágyva olthatatlanul, 
a röpte hirtelen elül 
s magas kezek mély csészéjébe hull.

Már hozzászoktak lassan. Ámde most a 
cselédlámpás föllobogott ijedten 
a léghuzam árnyán s az ismeretlen 
oly furcsa volt. Még a nyakát lemosta

a kandi nép s mert nem ismerte, aztán 
ezt-azt hazudta róla, ágya mellett, 
míg mosta. Egyiknek köhögni kellett 
s az ecetes spongyát ott hagyta arcán,

úgy köhögött. Hogy a hullát kutassa, 
megállt a másik nő is. Tompa csöppet 
sírt a kefe; s a végtelen utassa 
öklét mozgatta már, hogy megmutassa, 
nem szomjúhozik immár soha többet.

És megmutatta. Mert sürögve, némán 
folytatták a bús némberek a dolgot, 
kicsit köhögtek is, a vén tapétán 
halk, görbe árnyuk imbolyogva bolygott,

a fal pedig csupa folt és ragacs volt.
Be is fejezték, egy kis idő múlva.
A z éj, az ablakokba megsimulva, 
kietlenül nézett. 5 egy szörnyű hulla 
mezítlenül feküdt ott és parancsolt.

SZERELMES DAL
Mint tartsam az én lelkem, hogy ne érjen 
a te telkedhez? Mint emeljem innen 
más dolgokhoz fölötted, észrevétlen?
Jaj, csak lehetne a homályba vinnem, 
rég-elveszett magányba, a sötétben, 
hol elhagyottan néma-tompa csend ül 
s nem zeng a táj, ha mélyem mélye pendül.

De az, ami megérint téged, engem, 
már egybefog veled s titkom lazengem, 
a két iker húr egy hangot fuvall.
Milyen hangszerre vonták szíveinket?
S milyen játékos tart kezébe minket? 
ó  égi dal.

MÚLANDÓSÁG
Mivelhogy minden elmúlik, múlandó 
legyen a földön énekünk, 
csak az ad igazat nekünk, 
amit megérthet a szegény halandó.

Daloljuk azt hát, ami minket elhagy, 
szóval, mely izzó és csodás, 
legyünk gyorsabbak, mint a végtelen-nagy 
szilaj, vad elmúlás.

ABLAK

És lelkem, mint egy nő, olyan előtted.
Mintha Naómi menye volna, Ruth.
Nappal jár gazdag kévéid körül, 
cseléd, kinek a munka alja jut.
De este forrás várja, tiszta kút, 
fürdik, ruhát vesz, hogy ne lenne rút, 
és jön, nyugodni látva a falut, 
jön, s lábaidnál csöndesen ledúl.

És éjfélkor, ha kérded, ki van itt, 
szól együgyún: Ruth, szolgálód van itt.
Tárd szolgálód fölébe szárnyaid.
A z örökös te vagy...

És alszik akkor lelkem hajnalig 
lábaidnál, véredtől langyosan.
S asszony előtted. És mint Ruth, olyan.

Ruth moabita lány, aki testvérével, Orpával zsi
dó férfihoz ment feleségül. Férjük és apósuk halála 
után Ruth az anyósával, Naómival Betlehemben te
lepedett le. Egy nap kiment a mezőre kalászt szedni 
az aratók után. Találkozott Boázzal, aki megengedte, 
hogy az ő földjén is kalászt szedjen. Ruth este anyósa 
tanácsára kiballagott a szérűre, és Boáz takarója alá 
bújt. Másnap a férfi feleségül vette.

TOVÁBB
És létem mélye fölzúg újra bennem, 
minthogyha tágabb volna partja, tágabb.
Mind rokonabbak vélem már a tárgyak, 
s mind tapadóbb a képükét szememben.
Bizalmasom lett a Nevezhetetlen: 
rajzó elmém, mint fölcsapó madár-had, 
a tölgyfalombból szeles égre szállhat, 
s a nagy tavak töretlen nappalának 
mélyébe fúr, halakkal, a szivem.

ABISÁG
i

Feküdt. Gyereklány-karját ráhelyezték 
s odafonták szolgák a fonnyadóra, 
akin feküdt; telt sok-sok lassú óra, 
és rémítő volt a roppant öregség.

S arcát olykor az aggastyán-szakállba 
fúrta, mikor bagoly szólt élesen; 
s mindaz, mi éj volt, jött, és körbeszállta 
csapatban őt a vágy és félelem.

A csillagok rokon módon remegtek, 
kutatva illat járt át a szobán, 
a függöny moccant, jelt adott, s a jelnek 
utána fordult szeme tétován.

Te vagy a mértan, mely kitüntet 
mindent, ami rejtély, titok, 
mert óriási életünket 
körülírod és fölnyitod.

De nem próbált meg elhúzódni mégsem, 
s érintetlen az éjek éjjelén, 
feküdt a vén, királyi dermedésen 
szűziesen, s lélekként könnyedén.

Oly szépnek érezzük s szabadnak 
a kedvesünk, ha megjelen 
a keretedben; benned, ablak, 
már-már örök és végtelen.

Nincs semmi véletlen. Az ablak 
mint szerelem veszi körül, 
körötte a tér, mint a habiak, 
s 6 győztesen áll és örül.

SZERELMES 
LÁNY
Ez ablakom itt. Lágyan 
ébredtem és kevély 
lengésbe vitt a vágyam.
Hol életem s az ágyam 
s hol kezdődik az éj?

Úgy rémlik, ez a friss táj 
én volnék, szerteszét; 
áttetsző, mint a kristály, 
máy, néma és setét.

A csillag milliát 
fognám magamba én; 
oly nagy szivem s vívódik;

n
Ült a király, múlatta a napot,
múlt tetteken, m it vágyakon merengve,
s kedvenc szukáján, mit ápolgatott.
De Abiság ráboltozódva este 
föléhajolt. S élete elhagyott 
part lett, a tenger szikkadt, puszta medre, 
s a lánymell: csöndes csillagkép felette.

S mint asszonyok értője, néha-néha 
szemöldökén át meglátta a néma, 
csóktalan száj nem-rezgő hajlatát; 
s látta: érzelme zöldszín vesszejével 
a lány az 6 föld-mélyéhez nem ér el.
Fázott. S kereste, lesve, mint kutyák, 
utolsó csepp vérében önmagát.
NEMES NAGY ÁGNES fordításai
Abiság az idős Dávid királyt ápolta, m e

lengette.

el is ereszteném

Azt, kit szeretni kezdtem, 
tartottam is talán.
A végzetem — keresztem 
oly furcsán néz ma rám.

M i is vagyok e dolgok 
közi én bús elvesző, 
mozgó akár a boldog 
és illatos mező.

Szó, mely kiált csodásán 
s fű , hogy egy hang féld, 
mert sorsom az, hogy másban 
nyom nélkül vesszek d.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
fordításai

12



HELIKON

ARCHAIKUS
APOLLÓ-TORZÓ
Nem ismahettíik hallatlan fa it, 
melyben szeme almái értek. Ám a 
csonka test mégis izzik, mint a lámpa, 
melybe mintegy visszacsavarva ég

nézése. Különben nem hintene 
melle káprdzatot, s a csöndes ágyék 
íves mosollyal, mely remegve lágy még, 
a nemző középig nem intene.

Különben csak torzóit és suta kő
lenne, lecsapott vállal meredő,
nem villogna, mint tigris bőre, nyersen,

s nem törnék át mindenütt busa fények, 
mint csillagot: mert nincsen helye egy sem, 
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted!

TÓTH ÁRPÁD fordítása

MÁR EGYEDÜL
Már egyedül a szív hegyein. Nézd csak, milyen apró 
ott a szavak végtelepülése, és magasabban 
— só , de parányi az is — ott még egy utolsó 
érzelmi majorság. Ráismersz-e?
Már egyedül a szív hegyein. Követ érez 
maga alatt a kéz. Kivirágzik egy s más 
itt még. A szótlan meredélyből 
egy-egy tudatlan gyom dalolva virágzik.
De aki tudva tud? faj, a tudni kezdő
hallgat most, egyedül a szív hegyein.
faj, igaz, errefelé ép ésszel,
jár fd-alá ez s az, védett hegyi állat,
jön s elidőz. S a nagy madár nem félve körözget
a csúcsok tisztult tagadása körül. — De
védtelenül, itt fent, a szív hegyein...

VAS ISTVÁN fordítása

ORPHEUSZ, EURÜDIKÉ, HERMÉSZ
A Idkek furcsa bányamélye volt az. 
ó k  hárman, mint a hallgatag ezüstére 
sötétjét áterezték. Gyökerek közt 
fakadt a vér, s rohant az emberekhez; 
a lenti éjben izzott, mint a porfir.
Más nem piroslott.

Sziklák meredtek,
testetlen fák. A  semmiben hidak feszültek, 
s ott volt a roppant, hályog-tükrü tó, 
medrére vize úgy nehezítedett, 
mint nyári rétre esőterhes felhő.
És a szelíd mezők közt felderengett, 
az Egyetlen-út halottfehér sávja, 
akár egy hosszú-hosszú gyolcs-szalag.

O tt jöttek ők, az Egyetlen-utón.

Elöl a karcsú férfi, bő köpenyben, 
némán haladt, gyorsan, türdme-fogytán. 
Rágatlan nydte, lépte az utat, 
nagy falatokban. A köpeny-redők közt 
csüggött keze, nehéz ökölbe zártan, 
fdedve már az íves, könnyű lantot, 
am dy baljához nemrég úgy simult, 
mint olajághoz gyönge rózsainda.
S a Idke szinte kétfdé szakadt: 
tekintete, mint fürge eb, iramlott 
dőre, vissza; ellőholt megint, 
s megállt egy-egy kanyarban tétován, 
a hallása meg hatraszimatolt: 
úgy tetszett, néha vissza-visszaér 
a csöndesen mögötte-lépdelőkhöz, 
akik követnék fdkanyargó útján.

utat, mezőt, folyót és állatot, 
és e panasz-világ körül, akár 
földünk körül, egy másik nap kerengett, 
s egy másik néma ég borult fölé—  
panasz-égbolt, dtorzult csillagokkal, 
ó  jött, kit úgy szerettek.

A z isten balján szótlanul haladt, 
léptét halotti leplek lassították, 
ment tétován, szdíd-türdmesen.
Olyan volt, mint az áldott Egy-reménység.
A férfival, ki ott haladt dőtte,
nem gondolt; sem afdkanyargó úttal.
Már egyedül volt. Es halotti volta 
csordultig tditette.
Mint gyümölcsöt a méz és a sötétség, 
itatta át a maga nagy halála, 
pedig még föl se fogta, olyan új volt.
Egy új szüzesség burka válté már; 
érinthetetlen volt. Szemérme, mint 
a virág gyenge szirma este, csukva, 
s keze a máskéz mdeg oldásét 
úgy dfdedte, hogy a könnyű isten 
szellő-szdid, kísérő kézfogása 
bántotta, mint egy buja mozdulat.

ó  már nem az volt, az a szőke nő, 
kinek nevét a költő lantja zengte, 
ki volt az ágyon illatozó ámbra, 
csöndes sziget, azé a férfié.

ó  már leomlott, mint a hosszú haj, 
átadatott, mint földeknek a zápor, 
szétosztatott, mint százszoros ajándék.

Aztán megint csak lépte kondulása, 
meg a köpenye-csapta szél kisérte. 
így szólt magában: jönnek biztosan. 
Végül kimondta, s utána a visszhang. 
Jönnek mögötte mind a ketten, 
halotti csöndben. Hogyha visszanézne 
csak egyszer (s ezzd le nem rontaná 
művét, melyei még meg nem épített 
halandó ember), láthatná is őket.
K it néma árnyék nesztden követte.

A  hír s az utak istene az egyik. 
Sugárzó szemén úti sisak árnya. 
Előretartva vitte karcsú botját, 
szárnyakkal repdesett erős bokája.
És balján hallgatag vezette őt, 
kit úgy szerettek, hogy érette egy lant 
többet sírt minden halottsiratónál, 
és panaszból egy világot teremtett, 
másik világot, s arra völgyet, erdőt,

ó  már gyökér volt, 
s mikor hirtden
hátravonta az isten, s fájdalommal 
kiáltott fd: "Hát mégis visszafordult!“,
6 mit sem értve, halkan kérdte: ki?

Messze, ahol az út a földre felvisz, 
ott állt valaki; dváltozott arcát 
senki meg nem ismerte volna. Nézte, 
amint az ösvény mezők-szegte sávján 
megáll az isten, aztán szomorúan 
megfordul, hallgatag követve őt, 
ki visszaindult már azon az úton.
Léptét halotti leplek lassították, 
ment tétován, szdíd-türdmesen.

RAB ZSUZSA fordítása
Orpheusz, a páratlan énekes és lantos, csodá

kat művelt muzsikájával. Amikor felesége, Eurüdi
ké meghalt, leszállt az alvilágba, hogy visszahozza. 
Az alvilág urai m egengedték, hogy Eurüdiké 
visszatérjen a földre, azzal a kikötéssel, hogy útköz
ben Orpheusz mögött haladjon, s férje ne nézzen rá 
vissza, m íg a földre nem érnek. Az ifjú azonban 
nem tudott uralkodni magán, visszatekintett, s ez
zel végleg elvesztette az asszonyt. Hermész az is
ten ek  h írn ök e , a le le m é n y e s sé g  is ten e , a 
kereskedők és tolvajok pártfogója, a holt lelkek 
vezetője. Kezében hímökpálcát tart, fején úlikalap, 
lábán szárnyas saru.

APOLLINAIRE

Apollinaire, Guillaume, családi nevén Wilhelm 
Apollinaris de Kostrowitzky (Róma, 1880. 8. 26. —  
Párizs, 1918. 11. 9.) francia költő; "a versek örök 
játékának" megszállottja, akit azonban leküzdhetet
lenül kísért "a m odernizmus ördöge". Olasz kato
n a tis z t  é s  le n g y e l n e m e s lá n y  tö rv é n y te le n  
gyermeke. Rövid párizsi tartózkodás és néhány 
külföldi utazás után 1901-ben Németországban há
zitanítói állást vállal. Párizsba visszatérve m egis
merkedik Jacobbal, Picassóval s az irodalmi és 
képzőm űvészeti avantgárd több más zászlóvivőjé
v e l Ekkor tűnik fel életében Marie Laurencin festő
nő is, szerelm es verseinek  egy ik  m úzsája. A 
világháborúban —  hálából a befogadó ország iránt 
—  önkéntesként vesz részt. 1916-ban fejsebet kap, 
sohasem gyógyul ki belőle. Barátai, a kubista festők  
védelmében írt cikkeit A kubista festők (1913) c. kö
tetében gyűjti egybe. Ezekben az írásokban, vala
mint a Marinetti számára megfogalm azott Futurista 
dlenhagyomány c  kiáltványban az újítást és a való
ság alanyi átértékelését dicsőíti. Első jelentős ver
se sk ö n y v e , a Szeszek (1913) fő k én t rajnai 
élményekből merített dalokat és szimbolista véteté- 
sű költeményeket tartalmaz. Akötetnyitó darab, az 
Égöv, a futurizmusnak, a záróvers, a Vendémiaire a 
szimultaneizmusnak a megvallása- és tagadása. A 
nyers tényeket, a lebbenő emlékeket és látomás
foszlányokat a lírai lendület "szeszei” oldják egybe. 
A szabad versek Apollinaire-e bemutatja a m odem  
élet kelléktárát, trónra emeli a köznyelvet, m eg
szünteti a központozást, hatálytalanítja a mondat
tant. Kalligrammák (1918) c. másik nagy kötetének 
képverseiben a szavak térbeli elhelyezése "előraj
zolja" az alapeszmét. Javarészt Louhoz (Louise de 
Coligny CMtillon), valamint M adeleine Pagés-hoz 
intézett túlfűtötten érzéki verseiből halála után két 
kötetet állítottak össze: Gyengéd, mint az emlék 
(1952); Versek Louhoz (1955). Táresziász emlői (1918) 
c. darabját szürrealista drámának mondta, m egke
resztelve egy később m egszületendő irányzatot. 
Költői végrendeletének tekinthető nevezetes tanul
mánya, A z új szdlem és a költők (1918), továbbá az 
utolsó "kalligramma”, a feleségének, Jacqueline 
Kolbnak címzett Egy szép vörösesszőkéhez. A  "hagyo
m ány és lelemény" vitájában kiáll az előbbi mellett, 
de "új tüzekkel", új látom ásokkal az "izzó értelem" 
termékeivel akarja felfrissíteni. Korábban, amikor 
kudarcot vallott kísérlete a futurizmus és a kubiz- 
m us összebékítésére, az egységes avantgárd m eg
teremtésére, kifakadt: "Nem fogunk bolyongani az 
ismeretlen jövőben, am ely— ha elszakítják az örök
kévalóságtól — az embert kísértésbe ejtő, puszta 
szó. Nem  fogjuk kimeríteni minden érőnkéi hogy  
a millékony jelent megragadjuk, hiszen a m űvész  
számára az csak a halál egyik változata: divat." És 
dacosan vágta oda valamennyi tábornak: 'Minden 
versem életem valamilyen eseményét örökíti m eg.”

» » > » » » » » »
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APOLLINAIRE VERSEI
RAJNAI ÉJ
Mint läng remeg a bor csordultig a pohárban 
Halld lent egy csónakos lassan szálló dalát 
A zt énekeli hogy látta a holdsugárban 
Hét asszony fonta zöld lábig hulló haját

Teltebben ezt a dalt vígabban ezt a táncot 
A csónakos dalát ne halljam többet én 
És gyertek lányok ó ti büszke szőke lányok 
Füzérbe font hajúk hajoljatok fölém

Tükrében ring a táj a Rajna Rajna részeg 
A gyémántajkú éj színére inni száll 
Lenn tébolyítva zeng a viliikről az ének 
Hogy z&d hajuk zizeg s megittasul a nyár

Szétcsattant poharam ahogy kacaj csap égnek
RÓNAY GYÖRGY fordítása

KIKERICSEK
Most mérget hajt a ré ts  virágzik késő őszig 
Legelget a tehén 
S lassan megmérgeződik 
Kikericsek virítnak kékek és lilák 
Álmos szemed olyan mint itt ez a virág 
M int szirmuk fodra kéklő s kék akár ez ősz itt 
S szemedtől életem lassan megmérgeződik

Egy falka kisdiák a rétre fut s rivall 
Lebernyegük röpül és zeng a harmonikadal 
S letépik a virágot mely anya és leány is 
És színe mint szemhéjadé s oly félve rebben már is

M int rebben a virág ha szélben térdepel

A csordás csöndesen halk hangon énekel 
M íg bőg a sok tehén s elhagyja gőzölögve 
E halni készülő nagy rétet mindörökre

RADNÓTI MIKLÓS fordítása

ŐSZ
Egy csámpázó paraszt ballag a ködön át 
Mellette lépeget ökre az ősz ködébe 
Melyben megbánok a szemérmes kis tanyák

S dúdolja a paraszt a ködben mendegélve 
A szerelem meg a hűtlenség énekét 
A gyűrűt a szivet mely összetörve vár még

Kioltotta az ősz az ősz a nyár hevét 
A z őszi ködön át ballag két szürke árnyék

JEL
Érzem mindig jelét az ősz akaratának 
Hát a gyümölcs való nekem nem a virág 
Elcsókolt csókjaim szivembe visszafájnak 
Hallani a levert diófa bánatát

Állok tűnt szeretők szép kezek avarában 
Ó örök őszidő lelkemnek évszaka 
Egy hú hitves követ az én végzetes árnyam 
Míg felszáll a galamb leszáll az éjszaka

VAS ISTVÁN fordításai

DÉLEN
Zenit

Zengő panasz
Sugár remeg a kerten

Ahol a nagy varangy azúr hangon mereng 
A szenvedélyes csönd ünője fut ijedten 
S egy sebzett szívű kis csalogány füttye leng 
Csókommal illetett tested szép rózsabokrán 
A gránátalmafán hintáznak szíveink 
S hogy nézzük épp kihajt egy ág szirom pereg rám 
S a gyönge szélben már az út felé kering

RADNÓTI MIKLÓS fordítása

LÓ
Világos álmaim hátad megülve szépen 
Sorsom szép kocsisod lesz aranyos szekéren, 
Rövidre foga majd a versem gyeplát,
Minden költészet e páratlan gyöngyeit.

SOMLYÓ GYÖRGY fordítása

EGY SZÉP
VÖRÖSESSZŐKÉHEZ
Imé ember vagyok megfontolt és okos 
Már ismerem az életű s halált mindazt 

mit ismerhet
ki élt

Kit fájdalom gyötört s emdt öröm szerelmi 
szenvedély

Ki elhitte már eszmát néha-néha 
Sok nyelvű ismert és mindenfelé 
Sok tájon át utazgatott 
Járt háborúban s látta a Gyalogság

és Tüzérség harcait
Fejsebű kapott meglékelték míg kloroformtól 

részegen aludt
S a szörnyű küzdelemben elvesztette legjobb társait 
Mindazt tudom az újról s régiről amit ezekről 

így egy ember egymagában tudhat 
És anélkül hogy feldúlna ma ez a közöttünk 
S értünk zajló harc barátaim 
Elítélem a hagyomány s a lelemény e hosszú vad 

vitáját
A Kaland s a Rend pörpatvarát 

Ti akiknek a szája Isten szájához hasonló 
E száj maga a rend
Legyűek dnézők ha minkű összemértek 
Azokkal akik ápolják és folytatják e rendű 
Mi a kalandot kergűjük mindenfdé

Nem ellenűek harcolunk mi
Csak az óriási s furcsa birtokokra vágyunk
Ahol a virágzó rejtdem hajlong fdénk
Új tüzek lobognak ott s daddig nem látott színek

Ezernyi súlytalan lebegő látomás 
S ezekből kell valóságot teremtenünk 
Fd akarjuk kutatni a jóság tájait hatalmas ország 

s minden hallgat ott
Imé az idő is amit kergetni s visszacsalni épen 

úgy lehű
Irgalmazzatok nekünk mi folyton a jövő s a végtden 

határain
Harcolunk az emberek hdyű t
Irgalom tévedéseinkért a bűneinkért irgalom

Imé megjő a nyár e perzsdő vad három hónap 
S mint a tavasz halott immár az ifjúságom 
Az izzó Értdem évadja ez ó lángoló Nap 

S én vágyom 
Lesem a formát édes és dőkelő 
A z értdem csábítgat véle hogy kövessem 
Mint mágnes a vasat magához vonz ma engem 

főn és a haja lebben 
Csodás vörösesszőke nő

Haja arany mi lenne más 
Szép hosszantartó villanás 
Vagy láng m dy lobot vü  kevélyen 
A rózsán hogyha hervad épen 
Nevessűek hát rajtam emberek 
Mindenhol mind nevessetek de főképen ti itt 
Mert annyi mindent nem merek dmondani ma 

nektek
S nem hallgatnátok meg ha tán dmondanám ma 

nektek
Ó irgalmazzatok nekem

RADNÓTI MIKLÓS fordítása

AMIRABEAU-HÍD
Fut a Mirabeau-híd alatt a Szajna 

S szerelmünk 
Mért jut eszembe ez ma 

Nem jött öröm nekünk csak jajra-bajra

Jövd éjjel óra kondulj 
Minden elfut Minden dmúl

Nézzünk még össze kéz-kézben ahogy kdl 
Míg karjaink 

Hídja alatt közönnyd 
Szalad a víz a kínnal és a könnyel

fövd éjjel óra kondulj 
Minden elmegy Minden dmúl

A HÁBORÚ CSODÁJA
Milyen szépek ezek a rakéták ahogy kivilágítják az 

éjszakát
Fdszállnak saját csúcsaikra és lehajolnak körülnézni 
Hölgyek ezek és a tekintetükkd táncolnak a szemük 

hajuk szívük hdyű t

Ráismertem a mosolyodra az deven tüzedre

És mindennapos megistenülése is ez az én valamennyi 
Berenikémnek akiknek hajábd üstökösök lettek 

Ezek a megaranyozott táncosnők minden korból és 
minden fajtából valók

Hirtelen gyerekekű szülnek akiknek nincs több idejük 
csak meghalni

Milyen szépek mindezek a rakéták 
De még szebb lenne ha még több volna bdőlük 
Ha millió és millió volna és tdjes és összefüggő 

jdentésük volna mint egy könyv betűinek 
Mindazonáltal épp olyan szép ez mintha maga az élű 

lépne ki a haldoklókból

De még szebb lenne ha még több volna bdőlük 
Mindazonáltal úgy nézem őket mint szépséget m dy  

fdkínálkozik se i is tűnik azonnal 
Minthacsak vendég volnék egy nagy lakomán amely ki 

van világítva a g io m o  
Bankett ez amellyd a föld ünnepli magát 
Éhes és fdnyitja hosszú sápadt ajkát 
A p ld  dies és íme kannibáli lakomája Hencidától 

Bonodéig
Ki hitte volna hogy van aki ennyire emberevő 
És hogy ennyi tűz kdl megsütni az emberi testű  
Ezért van hogy a levegőnek egy kissé kozmás az íze de ez 

szavamra nem is kdleműlen 
És ez a lakoma még szebb volna ha az ég is együtt enne 

a p ld d d
De nem p lja  p l  csak a Idkekű
Ez voltaképpen annyi mintha nem is táplálkozna
És beéri azzal hogy bűvészkedik a tüzek spektrumával

De én dáradok e háború édességében egész századommal 
hosszú futóárkok hosszában 

Néhány lángkiáltás szüntdenül jden ti jdenlétemű  
Kivájtam az ágyat ahol áradok dágazva ezer kis p lyóvá  

amdy mindenhova djut
Az dső vonal lövészárkában vagyok és mégis ott vagyok 

mindenütt vagyis inkább kezdek ott lenni mindenütt 
Én vagyok az aki megkezdem az djövendő századok e 

dolgát
Ezt megvalósítani tovább tart majd mint akár a repülő

Ikaros meséjű
Ráhagyom a jövendőre Guillaume Apollinaire történűét
Aki ott volt a háborúban és ott tudott lenni mindenütt
A hátvonal szerencsés városaiban
Az egész hátralevő világegyűemben
Azokban akik meghalnak szeges drótokban lábalva
Az asszonyokban az ágyúkban a lovakban
A zeniten a nadiron a 4 égtájon
És a fegyverek e virrasztásának páratlan izzásában

És ez minden bizonnyal még szebb volna 
Ha fdtétdezném hogy mindezek amikben mindenütt 

ott vagyok
BűÖlthetnének engem is éppenígy 
De ebben az értdemben szó sincs ilyesmiről 
Mert ha én ott is vagyok mindenütt ezen az órán nincs 

ezenközben semmi csak én aki itt vagyok 
önmagámban

VAS ISTVÁN fordítása

Szalad a szerdem mint lent a gyors hab 
A szerdem

Az élűünk beh lassabb 
S a remény bennünk beh erőszakosabb

fövd éjjd óra kondulj 
Minden dmegy Minden dmúl

Száll hét a hétre és száll nap a napra 
Nincs mi időt 

S szerdmet visszahozna 
Fut a Mirabeau-híd alatt a Szajna

Jövd éjjd óra kondulj 
Minden dmegy Minden dmúl

ILLYÉS GYULA fordítása
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A M E G S E B Z E T T  G A L A M B  
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Guillaume Apollinaire
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MADAR DALOL
Madár dalol itt valahol 
Én azt hiszem hogy a te lelked 
Virraszt közöttünk ránkhajd 
S tépett bakáknak énekelget

Hallgasd csak oly szelíden búg 
Nem is tudom hogy melyik ágon 
Teli dalával minden út 
Bármerre járok e világon

S mit is mondhatnék lélek ez 
De dallá lett s dalol a fáról 
S a szívből égi rózsa lesz 
M it is mondhatnék e madárról

Bakáknak 6 a szerelem 
A z én szerelmem mint a rózsa 
Oly szép leány és csak nekem 
Dalol a kék madár ma róla

Ó kék madár oly kék vagy mint 
Égi szerelmem szíve bájos 
Gyöngy éneked kezdd el megint 
A távol kattogó halálos

Gépfegyvereknek is ne félj 
Talán csak csillag hull sziszegve 
A z éjre nap jő napra éj 
Kék szerelem hajlik szivemre. 
RADNÓTI MIKLÓS fordításai

BÚCSÚ
Letéptem ezt a hangaszálat 
Már tudhatod az ősz halott 
E földön többé sose látlak 
Ó idő szaga hangaszálak 
És várlak téged tudhatod

VAS ISTVÁN fordítása

LAMA
E láma gyapjú s az, amelynek 
Aranyáért Jászon esengett, 
Semmi a hajzathoz, amely 
Lassan az eszem veszi el.

HERNYÓ
Gazdagságot csak munka hozhat. 
Szegény költők, dologra hát!
A hernyó robotolva gazdag 
Pillangóvá lényegül át.
SOMLYÓ GYÖRGY fordításai

ÉGÖV (részletek)
Végül is unod e régi világot csupa rom

Ó pásztorlány Eiffel torony a hidak nyája béget a hajnalon

Görög és római ókorban éltél s ebből elég ma néked

A gépkocsik is ódonok zörögve futnak itt elébed 
Csupán a vallás az maradt csak máig új s el nem avul 

soha
S oly egyszerű akár a repülők terén a gépek csarnoka 
Európában csak te nem vagy antik ó kereszténység 

s hiába
A legmodernebb európai te vagy X. Pius pápa 
S téged akit az ablakok figyelnek visszatart a szégyen 

hogy bemenj
Ma reggel egy templomba csöndesen s ott gyónni 

térdepelj
Katalógust prospektust olvasol s plakátokat mind 

hangosan dalolnak itt
lmé a költészet ma reggel és prózának vedd az árusok 

hírlapjait
És itt a sok füzet mind bűnügyi kalanddal van teli 

25 centimes-ért
Nagy emberek arcképe bong s ezer cím döngicsél 
Egy szép utcát láttam épp ma reggel de nevét már 

elfeledtem én

lmé az ifjú utca és te nem vagy más csak egy fiúcska még 
Anyád öltöztet és ruhád fehér és égi kék 
Nagyon jámbor vagy és legrégibb pajtásod Rend Dalize 

is már imákat áhít
S nem vágytok mást csupán a Szentegyház csodáii 
Kilenc óra a gáz tompítva kéken ég a hálótermen át 

kisurrantok ti ketten
És a kollégium kis templomában térdepeltek hajnalig 

meredten
Míg az imádandó ametiszt mélység forog tündökölve 
Krisztus dicsfénye az s forog lobogva mindörökre 
Liliom 6 lelkűnkben ápolt hófehér 
És rőthaju fáklya melyet nem fojthat el a szél 
Ez a fájdalmas szűz hamvaspiros és sápatag fia 
Ez a csodás imákat bőven termő égi fa 
Ez az öröklét és a becsület kettős bitója itt 
Ez a hatágú csillag égi sápadt 
Ez az Isten ki meghal pénteken s feltámad majd 

vasárnap
Ez a Krisztus ki égbe száll ahogy pilóta még soha 
A világ magassági versenyének 6 a bajnoka 
Örök pupilla Krisztus 
A századok húsz pillantása érti őrzi már 
S madárrá változik e század és akárcsak Jézus égre száll

A repülőgép végül is anélkül hogy bevonná szárnyait 
leszáll

És akkor megldik az ég egy fecskeraj jön millió madár 
Suhogva száll a sok bagoly holló és sólyom s íme ringó 
Csapat jön Afrikából marabu íbisz és flamingó 
S a költők és mesélők ünnepelte Roc-madár is erre 

szárnyal
Leszáll karmában Aidám nagyfejével az első 

koponyával
A láthatár szélén a sas kiáltozik rí 
S Amerikából jő a sok kicsi kolibri 
Kínából pihik jöttek épp most karcsú mind s törékeny 
Egy szárnyuk van csak s városán röpülnek fenn az égen 
Es itt a jó  galamb szeplőtlen lélek hófehér 
Akit a lantmadár s nagypettyű pávahad kisér 
A főnix ez a máglya mely saját magát szüli és újra támad 
Tűzforró hamujával most egy percre elborítja itt a tájat 
A szép szirének itt otthagyják már a vad tengerszorost 
És mind a hárman erre szállnak csábosán dalolva most 
S a főnix a sasok s a kínai pihimadárraj 
Pajtáskodnak ott fönn mindannyian a szálló 

gépmadárral

Most forró parton ülsz előtted a Földközi-tenger 
Egész évben virágzó citromfák árnyéka rejt el 
Barátaiddal kószálsz alattad leng a bárka 
Egyik Mentonba tér haza egy majd Nizzába és kettő 

Turbiába
Irtózva nézzük látszataik a víz poliptól nyüzsgő mélyei 
S halak úszkálnak lágy moszat között a Megváltó 

jelképei
Kis fogadó kertjében üldögélsz most Prága mellett 
Egy rózsaszál az asztalon úgy érzed rólad minden bú

lepergett
5 míg félig készen hever itt előtted amit írsz a próza 
Csak nézed egy kicsiny bogárt hogy altat épp szivén 

a rózsa

Döbbenten látod Szent Vid ó agátjain az arcod pontos 
mását

Sosem felejted már e nap halálos mély szomorúságát 
Lázárhoz vagy hasonló itt kit meggyötört a nap 
A nagy zsidónegyed órái mind ellenkező irányban 

forganak
S hátrálsz te is az életedbe vissza lassan s andalogva 
Fülelsz a mély kocsmák ölén zengő cseh dallamokra 
Ha mégy épp fölfelé a Hradzsin útjain s az alkonyat 

kilobban
lmé Marseille-ben vagy körötted zöld görögdinnyék 

halomban

lmé Coblenzban vagy az Óriáshoz címzett szállodában 

lmé Rómában ülsz fölötted egy japáni naspolyafa ága

Párizsban állsz a vizsgálóbíró előtt 
Letartóztatnak s elvezetnek ím mint egy gonosztevőt 
Oly sokfelé utaztál fájdalom s öröm kisért falukon 

városokon át
Mielőtt észrevetted volna vad korod s a rettentő 

hazugságok sorát
Húsz és harminc éves korodban szerelemtől szenvedtél 

zilálton
Úgy éltem mint egy eszelős időmet eiprédáitam 
Nem merek jobb kezemre nézni már és minden 

pillanatban csak zokognék
Teérted és miattam kit szeretsz és mindazért mi rémít 

s bennem hánytorog még 
E megriadt kivándorlókat nézed itt szemükből 

könny pereg
Istenben bíznak ők s imát motyognak míg az asszonyok 

mellét szopják az éhes kisdedek 
Nehéz szaguk betölti a Gare Saint-Lazare nagy 

várótermeit
Mint a háromkirályok bíznak csillagukban s mindenük 

ehit
Remélik hogy sok pénzt keresnek majd ó kába terv 

Argentinean
S vagyonnal térnek majd haza a vágyott óhazába 
Vörös dunnát vonszol magával egy család ahogy ti is 

viszitek szívetek
E dunna éppen oly valószínűtlen mint az álmaink 
S a bús kivándorlók közül néhányon végül itt maradnak 
A Rue des Rosters vagy a Rue des Écouffes szűk 

odvain szerényen megtapadnak 
És gyakran látom este őket levegődnek kint a házak mellett 
Mint a sakktáblák bábui csak néha lépnek egyet-egyet 
Sok köztük a zsidó az asszonyok parókát hordanak 
Kis boltok nyirkos mélyén ülnek vérszegényen s 

hallgatag
M egélsz egy alja bár előtt egy pult előtt mit síkos lé 

mocsok véd
A szerencsétlenek között megiszol két sous-ért egy 

gyatra kávét
Egy vendéglőben nézel este szét 
E nők nem rosszak itt de mindegyiknek súlyos gond a lét 
így hát mind még a legcsúnyább is gyötri kedvesét 
Egy rendőr lánya 6 a messzi Jersey-ből

Kezén amit nem láttam még sosem kérges repedt a bőr 
Hasán a forradás oly végtelen nagy szánalomra indít

Most egy borzalmasan mosolygó lányhoz hajlok s 
megalázom szájamat 

Egyedül vagy közéig a reggel 
A tejesek kannája kondul már az utcán 
A z éjjel búcsút int akár egy szép Metíva 
Ez Ferdine a hamis vagy tán Lea ki néz utánad ríva

És úgy iszod akár az életed e lángoló szeszei te 
Akár a pálinkát iszod az életed te 
Gyalog akarsz ma hazatérni mégy Auteuil felé 
Hogy végül is aludni térj óceániai s guineai bálványaid köz 
Egy másik hit s másféle forma Krisztusai ők 
Alacsonyrendü Krisztusok homályos hitre térítők

Ég veled Ég veled

Véresnyaku nap
RADNÓTI MIKLÓS fordítása
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KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ

AZ IRODALOM VANJA ÉS LESSZE
E lőadás a h o lla n d ia i M ik es K elem en  K örben (részletek)
De kezdjük az elején!
Mert mindig minden ott kez

dődik: az elején, ezúttal ott, ahol 
alkalmatlanságom érzékeltetésé
re a lehető legkézenfekvőbb pél
dával állhatok elő: hogy tud
niillik már évek óta, és itt szándé
kos a homályos, a határozatlan 
megjelölés, igen, évek, tíz, vagy 
húsz, vagy harminc év óta bármi
re kényszerített is a sors, valamit 
megtenni, valamit meg nem ten
ni, valamit gondolni, valamit 
nem gondolni, egyszóval bármi
re, első reflexem az volt erre a 
bármire: na, most ordítani!, na, 
most nagyra kitátani a szájat, és 
ordítani, na, most aztán egyetlen 
kiadós ordításba belefoglalni, 
amit erről a bármiről bele lehet, 
így hát eredetileg, úgy készül
tem, megérkezem ide, belépek 
ebbe a terembe, feljövök erre a 
pontra, ahol az előadók ... szok
tak ..., és némi elkerülhetetlen e- 
lőkészület után úgy tizenöt-húsz 
percig folyamatosan, megállás 
nélkül torkomszakadtából ordí
tok.

Mondanom sem kell, hamar 
beláttam, hogy erről le kell mon
danom, elsősorban azért, mert 
nagyon korán reggel van, s mert 
szinte már a belegondolás első 
pillanatában világos lett, ordíta
ni, jól ordítani, hogy mindenki 
értse Önök közül, a legeslegnehe
zebb dolog a világon, hol vagyok 
én még ahhoz, ismertem fel, 
hogy el tudjam: ordítani, amit el 
kéne feltétlenül, másrészt, mikor 
idáig jutottam, megálltam egy 
pillanatra a tépelődésben, ahogy 
ott ültem, és azt kérdeztem ma
gamtól: biztos, hogy alkalmas e- 
lőadónak az olyan, akinek ilyen 
ordítós reflexe van?, nem, nem 
biztos, adtam meg a határozott 
választ, és biztos, ismételtem 
meg a kérdést, hogy egyáltalán: 
kifejtés helyett az ordítás, hogy 
rendben van ez?, nincsen rend
ben, feleltem magam is, mint 
nyilván most Önök közül is so
kan, rögtön a kérdés benső el
hangzásakor, kétség, bizonyta
lankodás és ravasz ldtérések nél
kül. (...)

Szeretném először tudatni, 
hogy nem személyes balszeren
cséről van szó, mikor helyzete
met a fogolyéhoz hasonlítom, 
nem valami figyelmetlenségből, 
vagy büntetésből pottyantam be
le ama verembe, ahol érzem ma
gam hónom alatt az irodalom
mal, hanem hát magamat o tt ér
zem, ahol vagyunk mindannyian, 
akiknek efféle módon ott az iro
dalom a hóna alatt, magamat a 
hasonlókkal együtt látom olyan 
hősnek, aki már senkit nem érde

kel, olyan másra nem való, biro
dalmát vesztett öreg királynak, 
aki ahelyett, hogy azt mondaná, 
szívemben a birodalommal, ehe
lyett azt kell mondania, a hónom 
alatt a birodalommal... tudniillik 
állok itt a verem alján, s nézek 
kitartóan fölfelé.

Ennek az elviselhetetlenségig 
elhasználódott, hajdan rendkí
vüli, mára szánalmas, vagy 
visszataszító szónak, a szívnek 
az emlegetése nem véletlen, újbó
li alkalmazásával az előadás el
kerülésének ezen a pontján nem 
színezni kívánom nehéz monda
nivalómat, hanem súlyos fordu
latot akarok adni neki, olyan útra 
vezetvén ugyanis ezt a nehéz 
mondanivalót, amelynek végén,

egy rövid időre, csak egy rövid 
időre feltámasztván Önöknek ezt 
a szót, szomorúan bejelenthetem: 
a hozzám hasonlókkal egyetem
ben nagy bajom oka, csapdába 
esésem kiváltó ténye nem magá
ban az irodalomban van, hanem 
abban, hogy ez az irodalom a 
szívből átkerült a hón alá.

Rendkívüli erővel bízom ab
ban, hogy ez a bejelentés, a szív
ből átkerült a hón alá, hirtelen 
azonnali, feltétlen és tökéletes 
megértésre talált Önöknél, hogy 
egycsapásra és hajszálpontosan 
világossá tettem, azonnali, feltét
len és tökéletes megértésre talált 
Önöknél, hogy egycsapásra meg
értették, mit is szeretnék ezzel 
mondani, s hogy ez a szó, a szív, 
metszőn eligazító fénnyel máris 
bevilágította a veremnek azt a 
zugát, ahol az a példázatos öreg 
király áll, birodalmával már nem 
a szívében, hanem a hóna alatt. 
Nagyon-nagyon reménykedem 
az Önök eme szempillantásnyi 
megértésében, elsősorban azért, 
mert ennek a megértésnek a tel

jes, vagy részleges elmaradása 
esetén képtelen volnék arra, 
hogy megmagyarázzam, mit ér
tek szív, mit értek hón, és mit öreg 
király alatt! Képtelen volnék, 
mert ehhez a magyarázathoz az 
volna szükséges, hogy meg
mondjam, miféle gyilkos tudás 
nehezedett rá erre a most előbá
nyászott szívre hajdanán, amitől 
ez a szív többé nemcsak működni 
nem bírt tovább, de még a szó 
puszta használatáról is le kellett 
mondanunk. Meg kéne monda
nom, de én nem tudom megmon
dani, és azért nem, mert nem 
lehetséges beszélni róla, ennek a 
gyilkos tudásnak a tartalmáról 
ugyanis, mely ránehezedett erre 
a szívre, hallgatni: érdemes.

Engedjék meg, hogy elmesél
jek egy igen laza szövésű törté
netet, amit ugyanígy és ugyan
erről nem olyan rég már elmesél
tem valakinek, s most megint 
megpróbálom, éspedig azokról a 
napokról, minden hónapban 
egyszer, többnyire a vége felé, de 
néha az elején, amikor fogom 
magam, és elmegyek otthon a 
könyvtárba, hogy gazdagon vi
rágzó, hogy minden, a legsúlyo
sabb helyzete ellenére is gaz
dagon virágzó folyóirat- és 
könyvkultúránkban elmerülve 
újra meg újra megmeritkezzem 
az irodalomban. Folyóirat- és 
könyvkultúránk Európában én- 
szerintem tényleg virágzik, s ne
kem, akinek igen súlyos gondjai 
vannak az irodalommal, komo
lyan nagyon fontos ez a megme- 
rítkezés, csak hát éppen ez az, 
mert ez a megmeritkezés, min
den próba dacára, sohasem, 
egyetlenegyszer sem sikerül, és 
annál a korántsem olyan egysze
rű oknál fogva, hogy veszem a 
folyóiratokat és a könyveket, ol

vasom az első mondatokat, sőt 
egész pontosan: annyi sok súlyos 
gondom közt az irodalommal, 
szinte nekirontok az első monda
toknak, és ezeken az első monda
tokon én, sajnos, folyton 
fennakadok! Fennakadok, mint a 
menekülő állat a szinte az utolsó 
pillanatig láthatatlan dróthuza
lokon, amiket arra az esetre írtak 
neki élő, ha ki akarna rontani te
rületéről a tájba, mert olyan az 
egész, tényleg, hogy mintha len
nének ott, az első mondatokban, 
ilyen, az utolsó pillantokig szinte 
láthatatlan dróthuzalok, amiken 
fennakad, ha az ember — az állat 
— az első mondatokban ilyenfor
mán, menekültében, nekiront a 
tájnak.

Az első mondat tragikus je
lentősége korunk irodalmában, 
így kellene megcímeznem ezek
nek a makacs kísérleteknek, 
ezeknek a szomorú napoknak, 
ezeknek az újra meg újra kudarc
cal végződő küzdelmeknek a két
ségbeejtő leírását, azaz annak a 
felkiáltójelnek a történetét, ame
lyik kalandos útja végén, gondo
latmenetem lezárandó áll bele 
pengve a pillanatba, mikor fo
gom és bevágom magam mögött 
egy-egy ilyen nap után a könyv
tár ajtaját, és dühödten, csalódot
tan, elcsigázva hazamegyek.

A baj ott kezdődik, hogy nem 
lehet csak úgy gondolni egyet, és 
piff! máris ott ülni a könyv
tárban, szemben az első mondat
tal, egyszerűen nem lehet 
megoldani, hogy az ember egy 
szempillantás alatt ott legyen, az 
volna persze az igazi megváltás, 
csak hát: nem!, kigondolni, elha
tározni valamit, s azonnal meg
történtté tenni, sajnos, ez 
sehogyse megy, és ez így van eb
ben az esetben is, tudniillik eze
ket az első mondatokat, ezt az 
egész könyvtárasdit megelőzi az 
út, amelyik odavezet, az út a 
buszmegállótól az épület kapujá
ig, egy legyőzhetetlen távolság, 
amit semmiképpen nem bírok 
megspórolni, megszüntetni, fel
számolni, bármilyen közel is van 
a buszmegállóhoz a könyvtár, 
mert különben közel van, a kettő 
nem egy, mégiscsak van néhány 
lépés, s még ha autóval mennék 
is, gondoltam már rá, és volna 
mindig hely, és közvetlenül az 
épület előtt parkolhatnék foly
ton, akkor is maradna néhány 
méternyi, amit gyalog kellene 
megtennem, mert csak ez veszé
lyes, a gyalog megtett út, a buszo
zás, vagy az autózás közben a 
sebesség szinte tökéletesen meg
véd attól, aminek a gyaloglás ld- 
szolgáltat, egyszóval néhány 
méter tehát, aminek megtétele
kor sohasem lehetnék egyedül a 
járdán, mindig jönne szembe va
laki, mint ahogy jön is, és én per
sze belenézek a szembejövő
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arcába, mi mást tehetnék, mint 
hogy belenézek. És belenézek: 
rendőr, másodszor is belenézek: 
pária, belenézek harmadszor: ta
xis, és kész vagyok, az idegeim 
abban a szent pillanatban teljes 
mértékben és azonnal kikészül
nek, mert ahogy nézek bele az 
arcba, azon az arcon valami miatt 
mindig látok egy... mondjuk úgy, 
hogy azon az arcon, rendőr, pá
ria, taxis, mikor melyik, látom va
lami miatt az egész berendezett 
emberi világot, és mindegy, hogy 
a szembejövő mit csinál, úgy ér
tem például, hogy nevet-e vagy 
sír, mert ilyen is van újabban ott
hon, az utcán sírnak, de mon
dom, mindegy, sót még rosszabb, 
ha nevetni látok valakit, ha valaki 
vidám azon a pár méteren, mert 
én a nevetésben és a vidámság
ban még inkább látom ezt a bizo
nyos véglegesen berendezett 
világot, úgy is mondhatnám, lá
tom a teljes berendezést!

De különben ez mindig is így 
volt, már a gyerekkorban ez volt 
velem a legnagyobb baj, hogy va
lami miatt állandóan láttam egy- 
egy tekintetben, de sokszor 
másban is, egy szódáskocsit von
szoló ló erőfeszítésében, vagy 
ahogy egy nyitott ablakon át 
meghallottam egy kislány csilin
gelő kacagását zongorázás köz
ben, szóval olyan sok minden
ben, úgy láttam, ott van ez az 
egész, ez az elsőre csak nehezen 
meghatározható végleges kép az 
emberi világról, és folyton mond
ták, vagy unszoltak, vagy fenye
gettek a rám váró sötét jövővel, 
szülő, tanár, mikor melyik, hogy 
ne siess, te, várjál még ezzel, kis- 
komám, itt van előtted az összes 
részlet, a számtan, a milliárdnyi, 
a kimeríthetetlen tény, ezzel tö
rődj, alaposan és kitartóan, de 
nem, én csak mondogattam, 
hogy rendben, értem, csak hát 
sajnos állandóan látom ezt az 
egészet, látod te az anyád vala- 
gát!, förmedtek rám erre, szülő, 
tanár, a türelmüket vesztve, csak 
hát sajnos így volt, és így is ma
radt, mindig csak ez a bizonyos 
egész és sohasem azok a bizo
nyos részletek.

Persze: valamiben látni az 
egészet, a teljeset és véglegeset, 
nagyon régi és nagyon kényes 
dolog, tudom, és így aztán min
den okuk meglenne most leinteni 
itt e ponton, hogy ugyan már, 
elég legyen ebből, minek ez az 
ócska, ez a nagyon ócska lemez, 
lejárt már, ne erőltesse, ne nyá- 
vogtassa, borzasztó még hallani 
is, igazuk van; igazuk van, azaz
hogy igazuk is volna, ha az én 
esetemben is arról az egészről 
volna szó (mikor megyek a meg
állótól a könyvtárbejárathoz, és 
egy-egy arcba beletekintve meg
látom ott), amelyiknek kínzó 
imaimát nálamnál jobban senki

nem szenvedheti, hogyha nálam 
is arról az univerzumról volna 
szó, mely a valóság feldíszíthe- 
tetlenségét megállapító s ugyan
akkor a valóság eme feldíszít- 
hetetlenségétől megrettenő em
ber agressziójának műve, ha ar
ról, aminek őrjítő patetizmusából 
nem volt kiútja sem annak, aki 
színre vitte, sem annak, aki vé
gignézte, mert azonnali, végze
tes, halálig tartó fertőzés volt, a 
dolgok közti királyi összefüggés 
feltételezésének fertőzése, egy 
olyan hierarchiáé, mely kiagyaló
ját halhatatlan örömmel töltötte 
el, összeomlásának tanúját, nem
létének felismerőjét pedig emész
tő keserűséggel.

Igazuk is volna hát, egy efféle 
esetben, csakhogy ezúttal egy 
másféle eset áll fenn, mivel az az 
egész, aminek megpillantására 
folyton rákényszerít egy-egy 
szembejövő a buszmegálló és a 
könyvtárajtó között, ennek

mindössze a csupasz váza, mert 
arról a világról értesít, amelyik 
amabból megmaradt, amelyik 
nem tartalmaz mást, mint a ne
künk kimért puszta valóságot is
ten és istenek, metafizika és 
öröklét nélkül, mely nem tűri 
többé a szívet melengető homá
lyos ismeretlenek izgalmát, ami
képpen az andalító s elandalodó 
képzelet egykor édes, mára tűr
hetetlenül hazug tűzijátékát sem, 
mert arról az egészről tudósít az 
a néhány tekintet, rendőr, pária, 
taxis, mikor melyik, a könyvtár 
felé vezető kritikus szakaszon, 
arról, amelyik teljes győzelmét 
most már hamarosan és őrjöngve 
ünnepelni fogja, mivel felépítője, 
nevezzük újra így: a felvilágosult 
ember megértette, tényleg győ
zött, és győzelme azt jelenti: csak 
egyetlen világ van, az, amelyik 
hétfőtől vasárnapig tart megvál
toztathatatlanul, az, amelyikben 
az élet az oktalan születéstől az 
oktalan halálig terjed, hogy csak 
az az ég van fölöttünk, ami csil
lagjaival odafönt már nincsen, és

csak az az éhség bennünk, ami a 
gyomoré, az éhség a puszta föld
re és a halhataüanságra.

Semmi sem rémít meg job
ban, mint fölöttünk ez a csillagos 
nincsen, és bennünk ez az éhes 
gyomor, ám e königsbergi klimax 
után ennek a rémületnek tulaj
donképpen vége is hamar, s már 
ott is van helyette az állati, a ké
szenléti félelem, mert a hideg be
látás az addig puha párnácskák 
közt álmodozó gyűjtögetőt egy
szeriben az utcai harcok nyers 
anarchiájába dobja, ahol már ta
nulja is, miképp jut el egy fedezé
kig, ha kúszva, ha féltérden sí
kúivá, ha hason és háton átpö
rögve, már érti is, miképp kell 
lélegzet-visszafojtva, hogy a leg
apróbb rebbenésben is felimerje, 
milyen útvonalon nem jut el így 
vagy úgy egy kapualj pillanatnyi 
menedékéig, és eképpen tovább, 
örökké előre a védelembe, míg 
csak ő, a felvilágosult ember, akit

éleslátásának könyörtelensége 
miatt ér el a büntetés, a lehetséges 
lövedékek, a feltehető röppályák 
halálos, pokoli hálójába lassan 
bele nem vész.

Nos, ez az az egész, amiről 
ama pár lépés tudósít a megálló
tól a bejáratig, s aminek szemből 
érkező elsöprő ereje miatt én egy
szerűen fennakadok az első mon
da tokon, mert így van, és ez 
történik, leszállók a buszról, a 
szembejövő arcokba belenézve, 
rendőr, pária, taxis, mikor me
lyik, egyszerűen megroggyanok 
attól, amit így látnom adatik, az
tán bemegyek a könyvtárba, rá
hajtom a kiválasztott folyóira
tokat és könyveket azokra a bizo
nyos első mondatokra, és kész is 
az egész, mert ezek az első mon
datok mind-mind úgy tesznek, 
mintha nem történt volna semmi, 
mintha még mindig az a korai 
egész állna fönn, és nem ez a ké
sei egész, a fel világosodott embe
ré, és hát ezt mégse lehet, or- 
dibálnék a legszívesebben, mint 
tudják, de persze az arcom se rez-

dül, csak összeharapom a fogai
mat, s ugrálni kezd kétoldalt az 
állkapocsnál az a két izom, ez 
mégiscsak képtelenség, üvölte- 
ném, de persze hallgatok, hogy 
az irdodalom, ami annyira fontos 
nekem, ennyire képtelen elvisel
ni, mi történt itt alig pár száz év 
alatt, és megújúlni, kiabálnék, de 
persze maradok csendben, és le
számolni mostani önmagával, 
hogy aztán azzal foglalkozzon, 
ami azt a kapualjtól kapualjig, fe
dezéktől fedezékig surranót az 
utcai harcok idején végigkíséri, 
az utcai harcok árnyékával tud
niillik, az árnyékkal törődjön, 
semmi mással, mint az árnyék
kal, legyen árnyékirodalom, ordí
tanék föl, kifelé haladtomban a 
könyvtárból, de persze magam
ba fojtom az egészet, vagy hát 
hogy mondjam, mit találjak ki, 
hogy megértessem, nem, ilyen el
ső mondatokkal nem megyünk 
semmire, az efféle első mondatok 
teljességgel elviselhetetlenek, ol
vasom őket, lépek ki a könyvtár 
bejáratán újból az utcára, és kész, 
vége, egyszerűen a szíjak széjjel
szakadnak a fejemben, amik tart
ják az agyamat, mert hát énne
kem tényleg kibírhatatlan, hogy 
ez a drága szépirodalom ennyire 
nincsen, és én ott kúszom a tör
melékek között a járdákon egy 
újabb fedezék felé, jön mögöttem 
ez az árnyék, előrevetődik, aztán 
oldalt felcsapódik a falra, végül 
lekúszik róla, és kettétörik, és ak
kor erről az egészről: semmi!, ott 
ez az árnyék körülöttem, vagy 
bennem, mikor melyik, de sem
mi az égvilágon, menekülök e- 
lőre ezzel a megnevezetlen ár
nyékkal a nyomomban, és nem 
tudok róla semmit, és így egysze
rűen nem lehet végrehajtani 
egyetlen mozdulatot sem, a moz
gásomnak az utcai harcok idején 
költészetre van szüksége, de 
nincs, ez a költészet vissza van 
vonva, ki van törölve, és én így 
állok be a buszmegállóhoz, s már 
jön is a busz, hogy hazavigyen, én 
így, hát, tényleg, mit csináljak? ...

Sziszegve összecsapódik az 
ajtó mögöttem, a busz elindul, 
van is épp hely a kocsi végén, 
hátramegyek, belekapaszkodom 
a korlátba, nekidőlök, és nézek 
kifelé, ahogy sebesen távolo
dunk. És hol ez, hol az az első 
mondat jut az eszembe, különbö
ző, a legkülönfélébb első monda
tok, amiket egyszerűen nem 
bírok kiverni a fejemből, és ér
zem, ahogy hányingerem lesz 
megint, ahogy megint kavarogni 
kezd a gyomrom, mint mindig, 
ha buszon utazom a könyvtárból 
hazafelé.

Megy a busz, a hátulja meg- 
megrugózik, és én is vele rugó
zom föl és le, föl és le. És 
kapaszkodom. És nézek kifelé.

Sebesen távolodunk.
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SZABÓ LŐRINC ÚTIRAJZÁBÓL
(1927)

GÖRÖG-SKÓT-M AGYAR
BÁRÓ NÉ
A méhes külön kertjében szelídített, pár 

hónapos őzike bujkál. Házigazdám minden
felé keresi a magas füvek és alacsony bokrok 
között.

— Kicsi! Kicsi! — szólítja (így hívják) és 
szaladgál és integet, lányos, kedves mozdu
latokkal, míg csak elő nem dugja karcsú nya
kát és okos fejét valahonnan a kis állat.

A parkban, messze, vén fák közt, egy 
tisztás padján telepszünk meg. Talán innen 
legszebb a kilátás. Lábunk előtt meredek sza
kadék, a fák koronája épp hozzánk ér föl 
alulról. Lent a Maros kanyarog és fehérük, 
túl rajta a vasút, balra, távol nagy, koporsó
alakú hegy emelkedik ki a havasok láncából. 
Az az Isten széke.

Körüljárjuk a kastélyt, kívül-belül; meg
nézzük a különálló könyvtárt, amely valaha 
az őrség lakása volt. A negyven szoba fele 
teljesen rombadőlt s a birtok mai helyzetében 
nem lehet szó rendbehozataláról. Csak a 
földszint s az első emelet lakható. Egymás
után nyílnak a nagy szobák, termek, mutatva 
régi, drága szépségüket, kincseiket és meg
hitt, nagyúri kényelmüket. A háziasszony, 
Augusta Patin, — görög és skót származás 
— angol anyanyelvű. Édesapja híres nyelv
tudós, filológus. De a báróné, boldog anya 
már kitűnően beszél magyarul, s egész Ér- 
délyben nincs nála lelkesebb barátja a ma
gyar irodalomnak. S ami legkellemesebb, ez 
a kultúrbarátság nélkülöz minden pártfogó
jelleget.

Ejfél után megyek le vendégszobámba, 
egy kölcsönkapott Drinkwater-verseskötet-
tel.

A  SZÉPMÍVES CÉH
Elalvás előtt az Erdélyi Szépmíves Céh szép 

kiadványait nézegetem. Mennyi író, friss 
erő, milyen magyarság! Még csak tájékozó
dom, az egyes munkáknak még csak ízét 
ismerem, de van itt köztük néhány író, akivel 
máris öröm volt megismerkednem. S leg
többjében valami egészen spedáüs erdélyi 
szeUem, témái és stüáris. Különösen a "szé
kely" írókban. Azért említem épp őket, mert 
az ajándékba kapott 15-20 helikoni könyv 
közül, amit eddig csak lapozgatni értem rá, 
különösen megfogott a nyelv, s egyelőre ezen 
keresztül próbálom megérteni az itteni iro
dalom tudatos és büszke regionalizmusát: ál
talános értéknek tekinteni azt, ami egyéb
ként specializáló és talán megszűkítő elzár
kózás. Témában, nyelvben és lélekben egy 
egész új világot tárhat föl ez az új, modern- 
konzervatív irodalom, főleg akkor, ha — 
mint impresszióm mondja — a megtartó for
matudás igazi és erős lesz bennük.

Meglepő, másutt szinte elképzelhetetlen 
ennek az erdélyi s Magyarországon úgyszól
ván aüg ismert intenzív irodalmi életnek 
testvéries hangulata. De van benne olyan is, 
amit nem helyeselhet az idegen. A hiányos
ságoknak azonban bőven van magyarázata 
a szövetkezés fiatalságában, s ami kifogást a 
tag-összeválogatás és elhagyás és a kritika 
kezelése tekintetében emelni lehetne, azt 
olyan kitűnő emberek, amilyen Makkai Sán

dor, maguk is tudják s igyekeznek pótolni. 
Mindenesetre tény, hogy a Helikon és alapítá
sa, az előfizetőrendszerrel dolgozó, könyvki
adó Szépm íves Céh, a legértékesebb, leg
aktívabb s magyar szempontból páratlanul 
fontos irodalmi csoportosulás ma Érdélyben, 
világnézeteket összefoglaló, nem egyetlen, 
de előkelő és szükséges szabad kultúr- 
egyesülés, amelyet csakugyan történelem te
remtett meg.

DRINKWATER, EMINESCU
Mintha egy idegen vagy meghalt vagy 

születő ország irodalmával találkoznék, 
amelynek talpraáüását és megélését fonto
sabbnak érzem a magunkénál! Az az életaka
rat, erő és optimizmus, amit láttam, szinte 
garancia, hogy nem érhet kiábrándulás, ami
kor majd a munkákkal is megismerkedem.

A világhirű Drinkwatérből már köny- 
nyebb kiábrándulni. Félre is teszem. Inkább 
olvasom Eminescu szatíráit, ha már úgyis 
Romániában járok. A 
német fordításon át is 
érezni lehet, hogy 
nagy költő.

Augusztus elején 
újra összegyűl a vécsi 
várban a Helikon hu
szonhét írója, köztük 
gróf Bánffy Miklós, 
aki tavaly, a megala
kuláskor, csak mmt 
vendég volt jelen, de 
csakhamar lelkes 
résztvevője és irányí
tója lett az egész moz
galomnak. Amint 
hallom, a Kemény
család, néhány mág
náshölggyel és ro
konnal, báró Borne
missza Elemérnével 
és Kemény Gizellával 
együtt, úgy szokta fo
gadni a vendégeit, 
mintha hercegek vol
nának. S mindenki
nek felejthetetlen 
emlék azok a meglepő 
finomságok, ame
lyekkel a házbeliek 
gyöngédsége és csalá
dias kedvessége az 
írókat elhalmozza.

Érthetetlen, símivalóan szép és szomorú 
Erdély, a keserű erdélyi élet.

Elfúvom a gyertyát. A vasrácsos, nyitott 
várablakon át beharsog az éjszakai Maros.

A  SZÉKELY KÖRVASÚTON
Marosvásárhelyen túl minden állomáson 

rengeteg paraszt tolong a pénztárnál. Román 
ruha, magyar beszéd. Legnagyobb részük 
famunkás és hétfő hajnal lévén, megy vissza 
a havasokba. Még sűrű köd födi a Maros 
völgyét, a vécsi várkastély lassan elmarad és 
az Isten széke hol előbúvik, hol elrejtőzködik 
a köd és a nap játékában. Lassan mégis derül.

Mindenütt hatalmas fatelepek. Ma egész 
nap fásokkal lesz dolgom. Dédánál már a ka
nyargós vasút is mutatja, hogy Csikország 
mennyire faország. Faházak, óriás erdősé
gek, ősbozót és őserdő, feljebb sűrű, fekete

fenyves. A hegyoldalakon itt-ott kukorica. A 
levegő hidegebb, hiszen egyre magasabbra 
kapaszkodunk.

A  M ARO S FO RRÁSA FELÉ
A gyönyörű keresztvölgyekben minden 

állomáson munkások szállnak be, nagy ele
mózsia-batyuval. Az urak második osztá
lyon utaznak, ők negyediken. Aki úrinép 
beszáll, majdnem mind bricseszes, kövér, 
erőszakos külsejű ember, fakitermelő, fains
pektor, faigazgató. Félóra múlva már csak 
kifelé szállnak a munkások. Alagút, rögtön 
utána Szalárd állomás, ahol befűtött moz
dony várja a munkásokat és keskenyvágá- 
nyú fut velük tovább jobbra meg balra.

— Ne szálljunk ki szedret szedni? — a 
napos hegyoldal nagyon csalogat.

Folytonos kanyargás a zöld hajnalban, 
vadregényes hegyi tájakat hoz és visz a per
cek forgószínpada, kaszálókat, alpesi réte
ket. A Maroson jelentkeznek az első tutajok. 
Az országút balról kíséri a folyót, amelyben 
itt-ott meredeken zuhan egy-egy hegyipa
tak. Magasan járunk, a hegyek és völgyek 
néhol úgy keverednek, oszladoznak és egye

Borsos Miklós: Szabó Lőrinc

sülnek alattunk, mint egy világváros épület
tömbjei és utcaszakadékai, ha emeletről 
vagy repülőgépről nézi az ember. De ezek 
sokkal szebbek. Lentebb keresztekben fe
küdt a gabona, itt a búza és az árpa még a 
lábán áll, a zab féhg zöld.

A nagy szárazság miatt nincs tutajvíz a 
Maroson, gyönge a faúsztatás. A keskenye- 
dő folyón térdig gyűrkőzött emberek gázol
nak át, az apa ölében viszi a gyermekét. A 
tiszta vízen átcsillognak a tarka kavicsok.

Toplitza Romand-i\ kiszáll egy magyar úti
ismerősöm: most már nem fogom tudni a 
magyar helységneveket, ő  is fás, persze; iro- 
dakisasszony. Már majdnem indul a vonat, 
amikor észreveszi, hogy fennmaradt a kosa
ra, pedig fontos ajándék van benne, barack 
és körte, ami errefelé, ahol egy hónappal 
késik a nyár, még újság. Gheorgheni-né\ már
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széles a völgy, határszélre húzódtak a he
gyek. Az állomáson katonák, famunkások, 
kalapálás; de minden magyar, mindenki ma
gyar, csak a felirat mond mást. Megint egy
szerre teleülik a megüresedett kocsikat az 
urak, revizorok, ügynökök, faigazgatók. 
Mind fáról tárgyalnak, fűrészről, telepekről. 
Legtöbbjük németül beszél és zsidó.

M U N K Á SO K  
A  H AVASOKON
Ennek az egész földnek a Fa az Istene. Az 

a fa, amely télre majd hozzánk is átkerül, a 
budapesti kályhákba. S amíg iparvágányok, 
erdők, szántóföldek, fennsíkok és faház-fa- 
luk közt lassan kapaszkodik a vonat egész 
670 méterig, egy úr tájékoztat az üzleti viszo
nyokról. Hogy a fásoknak pillanatnyilag 
rosszul megy, azt már előbb is hallottam.

— Nemcsak a szomszéd falvakból hoz
zák ide a munkásokat, hanem messze vidék
ről is. Szóbelileg megállapodnak velük, 
aztán az előlegből ideszállítják őket. Élelmet 
is adnak nekik, előre. S mikor már fenn van
nak a havasokon, üzleti nehézségekre hivat
kozva, leszorítják a munkabéreket. A mun
kások kénytelenek akármennyiért dolgozni, 
hisz nem juthatnak haza s a társaságok kezé
ben vannak. Eleszik és elisszák magukat. És 
a kantin maga, a szeszmérés, házi rezsiben 
van, tehát a gyárhoz innen is visszamegy a 
munkabér. Szörnyű itt a helyzet, sokfelé, s a _ 
hatóság nem védi kellőképpen a munkássá
got, mert fél a kommunizmustól.

— Még nagyobb baj, hogy a gyáraknak 
most rosszul megy. Belefulladtak a saját zsír
jukba. Mert látva, hogy a munkásokkal azt 
tehetik, amit akarnak, belementek a legőrül
tebb termelésbe, számolás nélkül. Most itt 
fekszik a rengeteg fa, láthatja, hogy roskad- 
nak a raktárak. A lej emelkedése miatt meg
nehezült az export, a gyáraknak nincs 
pénzük, eladósodnak s mindenfelé beszün
tetik a munkát. Az utolsó hónapban, úgy 
hallom, a ....-i fa üzemeknél negyvenezer em
bert bocsátottak el. Mi lesz velük, tudja a jó 
isten.

Fölértünk Marosfőhöz: M um s Izvor. Ez a 
legmagasabb pont a székely körvasúton, itt 
ered a Maros. Gyönyörű, szubalpin vidék, 
isteni nyugalom az elszórt fenyők közt, na
pos réteken, ahol, messze, zord havasok 
közt, ebben a széles medencében, parasztok 
kaszálnak. A csillogó érc suhanása hozzám 
is behallatszik. Kislányok földiepret árulnak, 
öt lejért két jómaréknyit, pompás piros bo
gyó illatával fülkémbe költözik az egész sza- 
mócás hegyoldal. Később meggyet hoznak s 
úgy kínálják, mint friss csemegét, újdonsá
got. Mind magyar. A szomszéd fülkében el
hallgat a német szó. Az óriási selymes ég
bolton apró fehér felhők, oly tiszták, mintha 
kisírták volna magukat. A vonat sokáig áll, 
mintha maga is gyönyörködnék a tájban, jó 
hűvös van a napon is, madárszó ... és oly 
szép mindez, hogy legjobb volna rögtön 
meghalni.

SZÉKELYFÖLD, ROM ÁNIA!
Innen már lefelé. Lankás vidéken lelátok 

az országút szerpentinjeire, amelyek előre 
jelzik a vonat kanyarodéit is. Újra meg újra 
az édes tájak, a délelőtti nap hol jobbról, hol 
balról fekszik bele a keresztvölgyekbe, alag
út, balra kaszáló, aztán valóságos mogyoró
erdők, jobbra egy darabon mészsziklák, kis 
karsztvidék: kezdődik az Olt-völgye, San 
Dominic után átfutunk az első Olt-hídon, az

erdők elhúzódtak, tanyákból lányok integet
nek. Megyünk, várunk: mindenütt magyar 
szó. Buja krumpliföldek, távolabb aratók. A 
kévéket itt lábra állítják, úgy hogy egy-egy 
kereszt szétnyílt fejével messziről olyan, 
mint egy óriási sárga gomba. Ugyanaz a táj 
Cartáig, mindenütt fatelepek, faházak, fafa
luk. Az állomáson, ablakom alatt, a krump
liban egy eltévedt kis pulyka jajveszékelve 
keresi az anyját. Indulunk, a csipogás bele- 
vész a kerekek suhogásába.

Madarasul Ciucului: sok tiszta, rendes, 
aránylag jól szabályozott utcákban egymás
hoz szoruló tomácos, csúcstetős székely fa
ház. Alföldi embereknek teljesen idegen kép. 
Látszik a templom piros teteje. A hordár, a 
kalauz, a vasutasok: mind magyarul beszél. 
Csak a szuronyos baka lehet román, gondo
lom. Ebben a pillanatban megszólal az egyik:

— Mátyás, nem hallod? Téged hívnak!
Székelyföld, Románia!
LEFELÉ AZ OLT VÖLGYÉN
Laposodó táj, a földeken szénásszekerek 

rakodnak. Racos után a sorompónál megállí
tanak bennünket. Autó is ácsorog az ország
úton. A faügynök leugrik a vonatból s átszáll 
az autóba. Búza- és krumpliföldek közt be
döcögünk Madefalaura.

Ez már nagyobb falu, vasúti csomópont, 
innen ágazik el a vasút Jussi és Galac felé, 
Moldovába, Besszarábiába. Mi is átszállunk. 
Román katonák, román utasok, egész idegen 
nép. A férfiakon román ing, nyakon-csuklón 
gyöngyhímzés, fejükön kis nemez tökfedő, 
akkora, mint egy kávéscsésze alja. De meg
áll. A vasút mellett a fabódén a felirat: Femei- 
Barbatzi. (A férfit románul szakállas-nak 
hívják?) De a nyüt vízvezeték vasbetűi ma is 
magyar gyár nevét és Kolozsvárt emlegetik 
s a bocskoroslábú, lábszárát fehér vászonba 
csavaró, román inget viselő és derekát szok
nya helyett hímzett, vastag posztóval vagy 
szőnyegféle szőttessel jómásfélszer körülte
kerő menyecske, aki a kútnál iszik: magyarul 
beszél. Mert a szentgyörgyi vonatból is ma
gyarul kiáltotta egy román katona, hogy: 
csurog alul!

— Szorítsa meg, hogy ne csurogjon! - 
vihog vissza az asszony.

— Meg is szorítanám én, csak odaérnék! 
— folyik tovább a kötekedés magyarul a 
hadsereg és a nép között, s engem hirtelen 
valami rettenetes kiszolgáltatottság érzése 
fog el. A rikkancs az ablakon át beüvölti 
néhány magyar újság címét. S amikor, hiszen 
sokat ácsorog a vonat, megnézem a negye
dik osztályt, hallom, hogy az a sok román 
férfi is mind magyarul beszél, "székelyül": 
rengeteg kicsinyítőképzővel és félmúltban: 
"Otthon feledém kis kulacsocskdmat, érte szala- 
dék..." — hallottam a minap.

Elmarad lassan Csíkszereda, nő az Olt, 
már vashidat is kap, elmaradnak Sancmiul 
Sicului szép, erkélyes, kiugrós-padlásos, tor- 
nácos faházai, rengeteg faraktár és deszkato- 
rony sárgul a napon e termékeny, széles, 
ámyéktalan völgyben. Már rettenetes a for
róság. Egymásután jönnek, tűnnek a székely 
falvak, Santimbru Ciucului, San-Simion... Itt 
az állomáson síró öreg szüleitől búcsúzik 
egy katona. A vonaton megkeresem, beszél
ni akarok vele. De nem tud magyarul. Tehát 
román? Igazi román! Végre!!! Es a vonat 
ődöng és nyargal az áttüzesedett völgyben, 
új vashídon; Serebis-en magyar szó, aztán 
elmarad a messzi Hargita, de a táj megint
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LÁSZLÓFFY CSABA 
GOETHE PINTYŐKÉJE
Késó őszi délelőtt.
Inkább rozsdaszín m int szőke 
fényben úszó legelők.
Csupaszodó lét. A  földre 
hulló árnyékod előtt 
csillapultán állsz, m int Goethe.

Ritka bükkös, rőt fenyő — 
berkenyéről, m int örökre 
búcsút intő legyező, 
szarka száll a csípős füstbe. 
Fonnyadt, kifosztott mező, 
s elszórt gyöngyszemek fölötte:

kéken, épen a kökény!
édes íze tüske-tőrbe
ejt — vércsepp ujjad begyén.
Küzdesz, ma még nem vagy földbe
taposott, halott remény,
mint ez a barna pintyőke.
1994. XI. 6.

alpesiesedik, szűkül a völgy, az Olt balra 
kerül és nagyszerű, erdős, hegyitájon át be
futunk Tusnádra.

TRE SCAUNI
Tusnad-Bai: körös-körül sötétzölden hab

zanak az erdők, fehér villák villognak ki be
lőlük, hűvös van és nagyvilági elegancia. 
Hotelszolgák és katonatisztek aranysapkái. 
Kétszáz színes napernyő várja a vonatot. 
Majdnem mindenki román, bukaresti, ször
nyű csácsogás, hang- és színkavargás, toalet
tek, pizsamák, búcsú. Egy csinos román 
főhadnagyot legalább harmincán búcsúztat
nak. Utána megmarad a vadregényes táj, 
majd kevésbé komprimált természeti szép
ségek között: Bicsadul O ltului. A  völgyben, 
hegybevájt országúton, ökrösszekér vágtat: 
a csöndes barmok megvadultak, gazdájuk 
kétségbeesetten kapaszkodik a rángatódzó 
szekér két oldalába, arcán kimondhatatlan 
rémület. Mikor fordulnak le mindannyian? 
A hegyek már alacsonyabbak, megint fa és 
fa, szálfák, tűzifák, deszka, léc, vagonozva és 
óriási, nyitott raktárakban. Malnas-Bai állo
máson mezítlábas, kócos kis lánykák rohan
gálnak: — Friss borvíz!

A  hegyvidék egyre szelídül, az Olt egyre 
nő, vize itt lassú, szennyeszöld, vashídjának 
karjai ijesztően hadonásznak ablakom előtt. 
Bodoc-on túl búzaföldek, az egész táj arany
vörös a sok kereszttől. Cíufc-megyét már el
hagytuk, térképem azt mondja, hogy most 
Tre Scauni-ban járunk, ami bizonyosan Há
romszéket jelent. Ghidfalau, szántóföldek, 
aztán fatelepek szuronyos őrrel; nagyváros 
következik, Sfantu Georghe, Sepsiszent- 
györgy. Bozontos, feketehajú elegáns hölgy 
száll be. Román nő, biztosan. De csomagjá
ból olvasnivalót szed elő: Színházi Élet-et.

A  rekkenő melegben futunk a körvasút 
utolsó szakaszán, a Barcaság rónáin át. Ha 
bivalyok nem volnának, azt hinném, Dunán
túl járok.

Fél háromkor Brassó. Mögötte, ezeréves 
karéjban, mint roppant, zöld legyező, szinte 
függőlegesen mered égnek a sötét Cenk.

Részletek Szabó Lőrinc: Utazás Erdély
ben, cikkek, versek, levelek címmel a sal
gótarjáni M ikszáth Kiadónál 1992-ben 
megjelent kötetéből
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A NOHODITO
VILÁGPOLGÁR
Kevés férfi van, akinek a szere

lem a legfontosabb dolog volna a 
világon. Az olyanokat még a nők is 
lenézik, akiknek pedig egész életük 
a szerelem körül forog. Valahogy 
úgy rendeltetett, hogy a férfié az 
egész világ, de a nő csak a férfié 
lehet. A nő tudja, hogy a férfi életé
ben vannak magasabb szempontok 
is, és ezek rendszerint azok, ame
lyek saját önérzetüket kielégítik. 
Épp ezért a nő htokban egy kicsit 
mindig szamárnak tekinü a férfit, 
mégpedig egy olyan anyáskodó ér
zéssel, amely a részvéttel rokon. 
Minden férfi alapjában véve kis
gyerek, aki sokoldalú gyámolításra 
szorul. Az asszony készséggel telje
síti is rengeteg apró, gyerekes kí
vánságait egyrészt azért, mert 
szolgálataiért mód felett hálás tud 
lenni a férfiú, másrészt azért, mert 
így lehet a legkönnyebben kezelni 
az ördögfit. Engedj az apróságok
ban, hogy aztán az élet nagy dolga
iban a te akaratod érvényesüljön. 
Ez a nő jelszava.

Ám az igazi férfi, ha veszít is, 
úgy tartja a fejét, mintha győzött 
volna. A férfi ugyanis nem kizáró
lag a boldogságot kívánja; neki elég 
annyi, ha valaki el tudja vele hitet
ni, hogy boldog. És a nők nagyon 
szorgoskodnak — s nem is ered
ménytelenül —, hogy a boldog
ságot elhitessék az ördögadtával. 
És ha egy nő nem hazudik szükség
telenül, akkor már őszinte. Pokol és 
paradicsom: ez a te neved, asszony. 
Heine mondja, hogy asszony nél
kül a pokol sem volna pokol. Lehet. 
Én ezt nem tudom s nem vitatom. 
De az biztos, hogy a Mennyország
ban nincsenek nők. János Jelenésé
ben azt állítja, hogy "És akkor egy 
félóráig némaság vala." Ez merő 
képtelenség volna olyan helyen, 
ahol nők is jelen vannak. Tiszteljük 
tehát istent, de azért ne hanyagol
juk el az ördögöt sem.

Ha szellemen test és lélek egy
ségét értjük, akkor a nő inkább szel
lemi lény, mint a férfi, mert benne 
jobban összeforr a test és a lélek, 
mint a férfiban. Picula kívánhat egy 
nőt akkor is, ha szellemileg közö
nyös iránta, sőt éppenséggel meg
véd. Picula szellemi lény lévén, 
könnyen el tudja választani a test és 
a lélek egységéből azt, ami testi. A 
nők kevésbé képesek ilyen megket
tőződésre. A nő, ha nem néz fel va
lamely férfira, ha másért nem, hát a 
potens férfiasságáért, nem szívesen 
adja oda magát neki. A férfinak 
azonban egy cseppet sem esik ne
hezére, ha tökéletesen vaknak mu
tatkozik kedvese szembeszökő 
hibáival szemben. Néha úgy tu
dunk szeretni egy kis önző, hiú nőt, 
mintha a szent szűz Madonna vol
na. Picula eddig még mindig meg

tudta őrizni szerelmi ügyeiben azt 
a képességét, hogy a szeretett lényt 
olyannak lássa, amilyennek leg
szebb álmaiban szeretné. Csak az a 
baj, hogy ez a nagy igyekvő megér
tés eddig még mindig kívül esett a 
józan mérséklet határain. Piculá
ban maximális vágyat keltett és kelt 
néha még ma is az, ami minimális 
érzésre sem hangolja, mert utólag 
mindig kiderül, hogy a legcseké
lyebb érzelmet is kár rá pazarolni. 
Picula csak úgy tudott diadalmas
kodni a szerelemben, ha illúzókat 
táplált, mert a lelke mélyén tán 
mindig is sejtette, hogy nincs a vilá
gon olyan csaj, aki őt boldoggá te
hetné. És neki magának sincs ereje 
arra, hogy megfordítsa a nők szí
vét, akik mindig azzal a titkos szán
dékkal hallgatták, vagy lettek az 
övéi, hogy uralkodjanak rajta. Picu
la egy időn túl már csak bizonyos 
mennyiségű élvezetet keresett min
den nőben. Ha egy csaj megéri, jobb 
esetben többet ér a megszerzésére 
fordított fáradságnál, akkor már 
minden gilt. Nem kell a végtelent 
keresni a gyönyörben. Pontosab
ban: nem abban kell keresni. Az 
öröm határai is korlátozottak, mint 
minden ebben a szegényes kedvte
lésekkel ékített világban.

A romacsajokat általában pél
dátlan nyíltság jellemzi: ha belésze- 
retnek valakibe vagy úgy érzik, 
hogy megtalálták az igazit, a leg
merészebb gyöngédségekre képe
sek. Semmiféle licencet, se államit, 
se egyházit nem várnak a dologra. 
Ha elragadta őket a szerelem, nem 
ismernek határt. Hallatlan érzéki
ségük szinte süt, kilométerekre 
megérzi és felhevíti még a halvérű 
csávót is. Hihetetlen, szinte már- 
már támadó bennük a hajlandóság. 
Ha tüzelni kezdenek, azon vannak, 
hogy valakivel bármi áron elhál
hassanak. Senkivel és semmivel 
nem számolnak. Az a fő, hogy mi
nél hamarabb, s minél huzamosab
ban elháljanak. A pankráció az 
istenük. Nagy zavaros dulakodás 
és küzdelem náluk a morgyesz. A 
felhevült csaj aknamezőn is össze
fekszik bárkivel, csakhogy pank- 
rálhasson, ami ugye, ha nem is épp 
tiszta sport, de sportolás. Olyasféle 
szabadstílusú birkózás, amikor a 
feleknek bármiféle támadó és véde
kező eszköz alkalmazása megenge
dett. Na, az én szentjeim szabad 
stílusú fogásokban nagy teljesítmé
nyekre voltak képesek, amikor 
sportoltunk. Ezzel szemben a leg
több gádzsó csaj süket egy picikét. 
Mikor már majdnem ott vagy, ak
kor hirtelen megrémülnek: "Jaj, ne, 
drágám, igazán ne, most nem le
het." Be vagy melegedve, és akkor 
ő jön a rablómesével, hogy jaj, nem 
lehet, mert éppen migrénje vagy

vendége van, vagy mit tudom én. 
Az ember soha nem tudja, tényleg 
azért mondják-e, hogy hagyd ab
ba, vagy azért, hogy igenis csináld, 
durvulj és erőszakoskodj, mert ak
kor ők semmiért sem felelősek; ők 
ugye előre szóltak, de te vagy a 
megvadult őrült. Na, ha nekem 
szólnak, hogy hagyjam abba, én 
nem vadulok, én megsajnálom őket 
és menten abbahagyom. Egyrészt, 
mert született gentlemanusz va
gyok, másrészt, mert azt hiszem, 
komolyan gondolják a dolgot. Har
madszor pedig a kollektív felelős
ség híve vagyok: ha egy csaj lerázza 
a felelősséget magáról, én mért vál
laljam a reszponzabilitást? Érzem, 
hogy be van gerjedve, láza van, 
nincs is az eszénél, de a szája puszta 
megszokásból rááll: jaj, drágám, ne, 
ne! Ha nem, hát nem. Akárhogy be 
legyek gerjedve, ez a kétszínűség 
egyből lelohaszt, és úgy abbaha
gyom a dolgot, mint a vöcsök. Ak
kor aztán látnál csalódott 
ábrázatot. Hát ilyen hirtelen vége 
mindennek? Ilyen kurtán-furcsán? 
Ezt azért nem várták. De te már túl 
vagy a kanosságon, felcsapod a ka
lapod, és mész más tájak, melegebb 
éghajlatok felé. Ez a szép a legény
életben: akár jól sikerült, akár fuser
munka volt a légyott, felcsapod a 
kalapod és mész, mintha mi sem 
történt volna. De a szegény csaj 
esetleg egy egész életre ott marad 
az idill keserves magjával és követ
kezményeivel beoltva. Hát csoda, 
ha néha puszta megszokásból sza
bódnak: ne, drágám, ne! Meg lehet 
érteni őket is.

Ettől eltekintve vagy ezzel 
együtt a suár gádzsó-csajok, a lom- 
pos-testes mócleányok és a fehér
húsú, kisportolt szász fehémépek 
örökkévalóságig csörtethetnek a 
szerelem útjain, sosem unják meg, 
sosem fáradnak bele. Ada Kaleh 
szigetén volt egy török csajom is, 
alkalmilag társultam egy Trude ne
vű szerb csajjal, volt bolgár kertész 
menyecském, akadt Zulejka neve
zetű zsidó-boldogságom, cigány
képű görög cicám, sőt lipován 
fehérnépem is, úgyhogy ahány 
nemzetiség van az országban, an
nak nőstényeit én mind kipróbál
tam. S pillanatnyilag mindegyikkel 
boldog voltam. Ó, de még mennyi
re!

Alig van bokor szépséges 
Transsylvániában, amelynek vad- 
virágos, karmos ága ne lett volna 
futó szerelmeim tanúja. Még a kö
penyemet sem terítettem le soha, 
főképp azért, mert viseltes köpe
nyem nem volt, az új ballonkabáto
mat pedig sajnáltam megszeplősí- 
teni; virgonc bulinak elég a bozót és 
a hangafű. Hogy akadhat benne 
tüske is? Hát istenem, egy kis szú
rós élesség még jót is tesz az oda
adásnak. A hölgy jobban igyekszik 
felfelé, tapad, mint a tapló, s nem 
felejt el mozgékony lenni. Tapasz
talatból mondom: tüske, tövis, tör
zsök jót tesz a szerelemnek. Ezért, 
ha csak tehettem, mindig isten sza
bad ege alatt szerelmeskedtem.

Ahogy a nóta mondja:"Zöld fú sely
me legyen nászágyunk, s ne tudja, ne 
sejtse senki, hol járunk".

Minden nő édes, amikor szerel
mi üzenetet hoz-visz. Nézd csak a 
szoknyáját nyakig visszahajtva 
akármelyiknek, s meglátod, mind
egyik mily jelesül ügyködik mezte
lenül. De a romacsaj elől a pálmát 
egyik sem viszi el. A romacsaj akár 
akarja, akár nem, dől belőle az ösz
tönös ritmus, az örömteljes szere- 
lemre-tanítás. Egyszer egy roma
csaj keblére szikra pattant a tűzből, 
s gyereket fogant. Nem vicc. így 
született Vulcanus fia, a Vaksi. 
Azért nevezték Vaksinak, mert a 
tűz füstje annyira kicsípte a szemét, 
hogy a gyerek vaknak tűnt.

Szerelmi ügyekben a férfiak 
majdnem mind szeretnék utolérni 
Don Juan vagy Casanova teljesít
ményét. Akinek nincs ilyen becsvá
gya, az nem férfi. Ezért olyan nagy 
a hiú és dicsekvő férfiak száma, 
akik a legfantasztikusabb meséket 
találják ki arról, hogy mire voltak 
ők képesek "a maguk idejében". 
Minden szerencselovag felnagyítja, 
felmagasztosítja a maga szerelmi 
hódításait. Az egy Picula kivételé
vel. Gabrilla nem nagyzolt soháton 
soha a kurva életben. Egyetlen pici 
hibája volt, hogy olykor-olykor 
összekeverte a vágyat az érzelem
mel, a fantáziát a valósággal, nemi 
ösztönét képzeletével magyarázta, 
és sosem ébredt tudatára, milyen 
súlyos bűnt követ el, amikor a csú
nya dolgoknak szép neveket ad. A 
házasságtörés is csak a rokonlelkek 
vonzalma, mondta mindegyre 
jobbra-balra kacsintva, de nem le
hetett tudni,hogy önmagát vagy 
másvalakit akar becsapni. Ha a 
gyönyör gőzei elárasztják az ember 
lelkét, az már a földi éden, de annál 
többre nem vágyhat földi halandó. 
Illetve vágyódni vágyhat, de annál 
többet sosem kaphat. Ezért a nők 
bármit tesznek, mindig a Piculáé 
lesznek, ahogy írva van. Picula pe
dig készséggel és kegyesen a nők
nek adományozta magát. Régente a 
keleti királyságokban voltak olyan 
mesés királynők, akik minden este 
más-más férfit választottak maguk
nak hálótársul, és minden reggel 
megölték választott szeretőiket. Az 
életerő folytán újjászületett ben
nük, mint Aladdin lámpásában az 
energia. Ha az ilyen termé
szetfölötti csodalámpa vagy ki
fogyhatatlan battéria működne 
bennem is... Nem is tudom, nem is 
tudom, mi lenne akkor. Mindene
setre egy cigányasszony megjósol
ta már a születésemkor, hogy 
"minden ellenfeledet legyőzöd, és 
minden nőt meghódítasz majd". 
Aztán megjelentek a dölyfös földi 
hatalmak, hogy apránként lenyese
gessék szárnyaim. Pedig elképzelni 
is mesés, mire lettem volna képes 
mágikus képességekkel felszerel
ve. Akkor bizonyára nem a Pisti 
báróé, hanem az enyém lett volna a 
világ egészen, felelősségek nélkül. 
Én lettem volna az abszolút erő, az 
abszolút szabadság s az abszolút
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szeszé ly  m egtestesítője. N em  az a 
leghőbb  vágya  az em bernek, h ogy  
v izet fakasszon  a sziklából, vagy  
roppant tereket járjon be pillanatok  
alatt; leginkább arra vágyunk , h ogy  
rákényszerítsük  akaratunkat m ás 
em berekre. A  férfiak a nőkre, a nők  
a férfiakra. H ad d  csak, hogy  m ások  
küzdjenek a m últ feltám asztásáért, 
a jelen m egreform álásáért, a népek  
egységéért és jóm ódjáért —  ezek  
m ind csak szó lam ok . Sem m it sem  
szabad  túl kom olyan  venni, m ert 
sem m i sem  kom oly. A  v ilágegye
tem  csup án  eg y  m ezőny  Picula szá 
m ára , a m ely b en  sz e sz é ly e s  énje 
m egnyilvánul. S nem  is akárhogy, 
hanem  zabolátlan  erővel. A  világot 
jóform án m ég  az önnön  léte sem  
érdekli nagyon, akkor hát légy  te is 
hajlandó e ljá tszogatn i bárm ilyen  
sem m iséggel, m ég  a nőkkel is. A  
pénz tú lságosan  ritka, a hatalom  
tú lságosan  elvon t ahhoz, h ogy  je
lentsen  szám odra valam it. M arad
nak tehát a nők. S m ind az, am i 
velük  és a játékkal együ tt jár: az élet 
és  az ital. M inden, am i fogyasztha
tó. A  konzum -társadalom  első  hír
n ö k e  P ic u la  G áb or. Én é s  az  
érzékeim  —  ez  a jelige. A zok  elé

güljenek ki, és akkor m ind ig  gilt. 
Picula G ábor eg y  olyan  v ilágp ol
gár, aki nőhódítással foglalkozik .

A nélkü l, h ogy  felsorolnám  Pi
cula ö sszes  cseleit és m egtévesztő  
m an ővere it, csak  an ny it jegyzek  
m eg: Picula Gabrillának sem  Lek
várban, sem  nem es Torda-Aranyos 
várm egyéb en , d e  tán m ég  egész  
T ranssyívániábansem  voltak m éltó  
ellenfelei. "Veled nem konkorálhat 
senki, nyalom  a d iam antos ujjadat" 
—  ah ogy Á rva Fillér m ondta. H át 
nem  is! Bazsaválásban és nőcsábá- 
szatban  én  nem  ism erek konkuren
ciát. Vetély társaim is csak egy-kettő  
akadt egész  életem ben, d e  azokat is 
lepipáltam , taccsra helyeztem . Or
da Kornél fo lyton  a n yom d okom 
ban járt, d e  m ind ig  felsü lt a pali. D e  
m ég h ogy  leégett! Befürdött, lebő
gött, pléhre csúszott, h op p on  m a
radt. Van úgy, h o g y  az em ber ott 
esik  pofára, ahol nem  is várja. Fon
dorlatos ám a kudarc is, ott ér utói, 
ahol nem  is szám ítod . D e én , ha 
ritkán rajta vesztettem  is, m ert ec- 
cer -m á cco r , a h o g y  n a g y a n y á m  
m ondja, b izon y  én  is leégtem , soha
sem  bőgtem  le annyira, h o g y  két

s é g b e e sse m  és  tépjem  a hajam , 
h ogy  jaj, uram isten, m ekkora szé
gyen t hoztam  magamra! Ha valaki 
pléhre csúsztatott, nekem  egyből 
eszem be jutott a testem re szabott 
lekvári bölcsesség: "Az em ber nem  
szeretheti a v ilág  m inden szép  nő
jét, d e törekedni kell rá", s ettől a 
nagyszerű  vezérelvtől egyből m eg
nyugodtam . N em  sikerült a próba? 
A nnyi. Van m ég alkalom  elég. Sose  
törtem le m egszégyenülten; em elt 
fővel, törhetetlen bizalom m al néz
tem újabb és újabb próbák elé. Am i 
nem  sikerült egynél, b iztosan sike
rül a m ásiknál. Énszerintem  a férfi 
hivatása az, h ogy  tegyen  próbát. A  
szerelem , akárm elyik oldalról jön, 
m indig  jól jön. Ebben áll az én  ked
velt f ilozó fia i tételem  n agysága. 
A bban, h ogy  nem pusztán elvont 
elv, hanem , ahogy illik, a cselekvés 
vezérfonala. Iparkodj, és m eglesz  
az eredm énye. Próbálkozz, és célba 
ér k e z e l. E lő fo rd u lh a t, h o g y  az  
egy ik  ejt, kikosaraz, nem  jön izga
lom ba sem  érzésre, sem  benyom ás
ra, d e légy nyugodt, tíz favorizálni 
fog. A  feneség csak az a dologban, 
h ogy  az em bert rendszerint az az 
egy  izgatja jobban, am elyik nem  ré

szelteti kegyeiben. H ogy miért, azt 
tőlem  ne kérdezd. Ilyen fonák az 
em ber term észete.

Csábítási kísérleteim et nekem  
sem  m ind ig  koronázta egyértelm ű  
siker. Egyik am bícióm  például az 
volt, hogy  tiszta gyerm eki hálából 
szerelem be essek  m éltóságos Ró- 
zsa-A m áta bárónővel, am i csak öt
v e n  száza lék ra  sikerü lt: én  b e 
leszerettem , d e ő  sem m  iféle köz vet- 
lenebb érzelm et nem  m utatott irá
nyom ban. A z egy  jótékonykodáson  
k ív ü l. V alahogy nem  v o n zó d o tt  
Észak H egyi M águsának m ágnese  
felé , am i nem  is csoda, mert már 
csikókorom ban csúfacska voltam , 
korra ped ig  épp  a fia lehettem  vo l
na. D e bennem , ha nem  is vér sze
r in t ,  m ár a k k o r  m ű k ö d ö tt  az  
Ö dipusz-kom plexus, és a rém fi
nom  bárónőt, ha nem is m int anyát, 
d e m int anyáskodó m ecénást sze
rettem volna ágyba vinni. D e vala
h ogy  hiányzott belőlem  a kurázsi, 
m ert kilom éterekre látszott, hogy  
ú gysem  m enne lépre soha. N em  
voltam  elég m erész, hogy  a lábai elé  
térdeljek, és térdéhez szorítva p o 
csék  fizim iskám at, valljam m eg ne

ki m ohó szívfájdalm am at. V agyis 
igazi gentlem anusz m ódján k önyö
rögjek a rém fiatalnak látszó öreg  
h ölgynek , aki é letéb en  általában  
m egvetett m inden  férfit, elsősor
ban a férjét, Ö zsén  urat, d e lehet, 
hogy nekem , a vadonatúj felhoza
talnak  e n g ed e lm e sk e d e tt  vo ln a . 
M ásképp mért vásárolt volna meg? 
N agyon  visszás lelkiállapotba ke
rültem. Egyrészt olyan  félénk vo l
tam, m int egy  kisegér, m ásrészt azt 
hittem , Piculának, a nagy gentle- 
m anusznak  nem  lehet ellenállni. 
Erre en g ed e tt  k öv etk eztetn i n é
hány tapasztalatom  egy-két jó ház
ból való idősebb hölggyel, am ivel 
azt akarom m ondani, hogy  a pici 
dám apalántákkal e lm aflásk odott  
kísérlete im et nem  szám ítva , ka
m asz korom ban h osszú  ideig  k izá
r ó la g  id ő s e b b  n ő k  v o lta k  a 
szerelm eim .

Picula Gabrillának sosem  volt 
ándungja arra, am it N agy  Á tlag  
polgártárs ivadékai szinte belső  pa
rancsra tesznek. Picula Gabrillának  
derogált, h ogy  fo lyton  fontolgas
sunk és egyet tegyünk azért, h ogy  
m ást érjünk el vele. N em  im ponált 
neki p én zért g ü rcö ln i, érdekből 
m e g h u n y á s z k o d n i ,  i ly e n  m e g  
olyan  tárgyakért töm i m agát, mert 
ezek  szom orítják  m eg  igazán  az 
életet. G abrilla csak egyet akart: 
csak ú gy  önm agáért csinálni vala
mit, például bazsaválni, vágyait ki
elégíteni, m ég  ha szeszélyesek  is; 
fittyet hányni a következm ényekre. 
Picula szeretett belső  ösztönzésre  
cselekedni. E gy percnyi szeszélyért 
odadobott jövőt és öröklétet. A  fér
fiem berek többsége saját korlátai
nak  tu d a tá tó l ,  a m it  e s e t le g  a 
tá r sa d a lm i tö r v é n y e k  k é n y 
szerítenek rájuk, vagy  a m egfon
t o lt s á g t ó l ,  a te t te k  k ö v e t k e z 
m ényeinek  előrevetítésétől gyötör
ve élnek, mert nyomja őket a termé
szeti v a g y  a társadalm i törvény, 
vagy m ind a kettő egyszerre; de  
Piculának sosem  voltak ilyen  gátlá
sai vagy skrupulusai. Picula átug
ro tt a tá r s a d a lm i s z e r z ő d é s  
korlátain, sőt néha m ég a józan ész  
és a tapasztalat palánkján is. Van-e 
nagyobb gyön yörű ség  a világon, 
m int bátran odam ondani bárki fia
borjának, tojni a vélem ényekre és  
vélekedésekre, és élni tetszés sze
rint? A  mai világban az em ber in 
kább legyen  rabló, aki azt teszi, 
am it akar, m int jól fizetett pandúr, 
akinek v iszont folyton parancsol
nak. A  ték o z ló  en erg ia , a m o z
gásszabadság s a felelőtlenség volt 
P icu la  G ábor D u m n y ezó ja . Ka
landba bocsátkozni már annak is 
m en n yország , aki csak  á lm odn i 
m er róla, am ikor ú gy  érzi, hogy  ful
dokol. Hát m ég annak, aki m eg  is 
teheti! N em  hiába rokonom  nekem  
a vagabund Orda Kornél.

H o g y  m ért vágyo tt örökké a 
nők szoknyája alá ez a hétpróbás, 
álnok, lator Picula, h ogy  m it kere
sett ott olyan  kétségbeesetten: sze-  
re lm et?  b o ld o g sá g o t?  o tth o n t?  
feledést? a végső  Nirvánát?, azt tő
lem  ne kérdezd.

Én jobbára csak  m egállapítom  
és fölsorolom  a tényeket. A  tény  
p ed ig  az, h o g y  Picula örökké a nők  
szoknyája körül lebzselt, ha nem  
ép p  alatta illetlenkedett. A z U tolsó  
N agy  H ím  volt ő  C serem ezőn, Lek
várban, nem es Torda-Aranyos vár
m egyében , ső t tán egész  szép séges  
Transsylvániában. G yőzelm es, de  
g y ő z h e t e t le n  s z e n v e d é ly e m r ő l  
csak azt m ondhatom , h ogy  b izo 
n yára  N á p o ly t  k erestem  o tta n , 
am elyet köztud om ású lag  látni kell, 
m ielőtt m eghal az ember. A  jóisten  
m aga is od a  h ú zód ott be, am ikor 
d erm edezn i k ezdett a v ilágű r és 
már kibírhatatlanul d idergett a je
ges pászm ákon. És az örd ög  is ott 
tisztogatta m indenre k íváncsi, tu 
d ós látcsövét. A z angyalkák és az 
ördögfik  m ind a m ai n ap ig  ott ját
s z a d o z n a k  n a g y  e lő s z e r e te t t e l  
szem bekötősd it. A  szoknyák  alatt 
v a la h o g y  m in d ig  r a g y o g ó  nyár  
van. Én m ég  szaloncukrot és kará
csonyfad íszeket is ott kerestem  és  
oda dugdostam  el. A szok n yák  alatt 
nagy békességben  voltam  a naptár
ral és az idővel.

N agyanyám  csak ritkán en ged 
te m eg, h ogy  a szoknyái alá bújjak. 
Csak ha jött a n agy id ő  és  m inket 
kinn talált valahol a határban vagy  
az erdőn, akkor óvo tt engem  hétré
tegű szoknya-rendszerével. Fedelet 
h úzott fölibém , a sz ó  szoros értel
m ében  elsáncolt a k ü lv ilág  elő l, és  
pótlásként a com bjához ragasztott, 
h ogy  m elegedjek  is. M ikor az ó sze
ren ü lt —  m ert gyakran árusította  
m ás ócska holm iját percentre, afféle  
viszont-eladó  vo lt, aki o lcsón  vett 
és drágán adott, és ebből szárm a
zott a h aszon  — , akkor is m egen 
gedte, hogy  a szokn yái alá bújjak, 
és ott fedeztem  fel eg y  o lyan  trük
köt, am ivel kísértésbe lehet hozn i 
az em bereket. H ol eg y  gyűrűt, hol 
egy  tarsolyt, hol eg y  pénztárcát kö
töttem  h osszú  m adzagra, és  ah ogy  
ott jöttek-m entek a zsibvásárt ósze-  
rolók és észrevették  a fén yes g y ű 
rűt, a g y ö n g y ö s  tarsolyt v a g y  a 
d a g a d t b u k szá t, eg y b ő l b ű v ö ln i 
kezdték  csudálatos szerencséjüket. 
Persze, nem  akartak feltűnő m ohó
ságukban egyb ő l ráugrani az ék
szerre vagy  sum m ára, hanem  előbb  
szép , szem forgató  körültekintéssel 
felm érték a terepet, s  utána, am ikor 
csak ú gy  véletlenü l, azzal a m ester
kélt céltudatossággal rá akarták h e
lyezn i lábukat a talált holm ira, a 
szerencséjük váratlanul m ozgásba  
jött és  k ú szn i k ezd ett a porban, 
vagy  a hóban felém . M ikor rá akar
tak volna tiporni vagy  m eg  akarták 
volna fogni a gyűrűt, bukszát, tar
so ly t, én  hirtelen m egrándítottam  a 
m a d z a g o t és  s z é p  eg y e n le te se n  
húztam  m agam  felé. Látni kellett 
volna azokat a kiábrándult, m éltat
lankodó pofákat, am int k iült rajtuk 
az ér ted en , d ü h ö s  csa lód o ttság !  
Rém élvezetes volt. Ezt a játékot 
neveztem  én  el a kísértés b ű vésze
iének. Egyik-m ásik szoknya aztán  
b izon y engem  is kitett a kísértés 
bűvészeiének .
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CSETRI ELEK

A TÖRD AI HALÁLMENET
"Aki ezt a szülőföldet szereti, a 

legnehezebb emberi sorsot szereti" 
— jutnak eszünkbe Cs. Szabó Lász
ló szavai.

Ez a sors adatott azon a testvé
reinknek, akiknek emlékére Torda 
város és környéke magyar lakossá
ga ma emelékoszlopot állított. Fél 
évszázadig hallgatott róluk a króni
ka. Pedig végzetes igazságtalanság 
polgári vértanúi ők, akiket 1944 ok
tóber elején, otthonukból kiszakít
va elhurcoltak, embertelen körül
mények közé, és jó részüket a halál
ba kényszerítették. Pontos számu
kat nem ismerjük, csak 207 személy 
nevét sikerült azonosítani, jelenti 
Pataki József barátunk, s hogy út
ban a Szovjetunió lágerei felé, 87-en 
összeomlottak a megpróbáltatások 
súlya alatt. Noha hivatalos lista 
nem készült róluk, valójában szá
muk jóval nagyobb volt, az ottjár
tak 700 tordai deportáltról tudnak, 
más adatok 400-ról szólnak. De ta
lán nem is a szám a fontos, hanem 
a tény, hogy több száz békés ma
gyar polgárt, többnyire fiatalokat 
és öregeket— hiszen a katonaköte
lesek egyik vagy másik hadsereg
ben, a fronton szolgáltak — egy szál 
ruhában, minden szükséges holmi, 
meleg ruha nélkül, rendőri erővel 
összefogdostak és mint parti
zánokat kiszolgáltattak a megszál
ló szovjet katonai parancsnokság
nak, hogy az a megsemmisítő mun
katáborokba szállíttassa őket.

Nagyjából ismeretesek azok a 
mozzanatok, ahogyan Torda és vi
déke a háborús események gyújtó
pontjába került A nyugati szövet
ségesek 1944. június 6-i normandiai 
partraszállása után a német hadse
reg keleten súlyos vereségeket 
szenvedett, frontja 600 km-rel szo
rult vissza, a szovjet csapatok elfog
lalták a balti államokat és a Visz
tuláig nyomultak előre. Ugyanak
kor a front legkeletibb vonalán a 
szovjet hadsereg 1944 augusztusá
ban döntő sikereket ért el, augusz
tus 22-én — megtörve a német és 
román csapatok ellenállását — el
foglalták Iasi-t, és az augusztus 23-i 
fordulat után a csatlakozott román 
erők támogatásával úrrá lettek a 
Kárpátokon túli területek felett. Mi
után a német hadvezetés meggyő
ződött, hogy a román hadsereg 
ellene fordult, a Kárpátok védelmé
re gondolt, s ebben Magyarország 
támogatására épített. így kezdte 
meg a 2. magyar hadsereg szeptem
ber 5-én hadműveleteit a Déli-Kár
pátok irányába; Kolozsvárról ki
indulva elfoglalta Tordát és Nagye- 
nyed elé érkezett. A Maros vonalán 
azonban a nagy erővel ellentámadó 
szovjet-román erők a magyar éket a 
Maros vonalától rövidesen Ara
nyosszékig és Tordáig nyomták 
vissza. Itt bontakozott aztán ki a 
tordai magas partokon a csata, 
amelynek során a 25. hadosztály és

a mellé sorakozott erők egy hónapig 
(szeptember 6—október 10.) védel
mezték a várost. Ezzel a II. világhá
ború egyik jeles fegyvertényét 
hajtották végre. E harcokban esett 
el a tordai származású Böszörmé
nyi Géza ezredes, és tűnt ki Bozsoki 
János, a rohamlövegek zászlósa, de 
mindként szembenálló fél hősiesen 
harcolt és súlyos veszteségeket 
szenvedett.

És hogyan élte át Torda lakossá
ga e napokat, mikor a harcok tüzébe 
került? "... egy napon becsapódtak az 
első tüzérségi lövedékek is. Elért te
hát, és rajtunk feküdt, átdübörgött 
felettünk a világháború" — írja er
ről az eseményeket gyermekként 
átélő Lászlóffy Aladár.

Az Aranyos két partján elhúzó
dó harcok idején a város népe pin
cékbe menekülve, vízhiánnyal 
küzdve, gyertyafényre kárhoztatva 
élte át a pergőtüzet, a belövéseket; 
volt, akit a srapnel derékban ketté
vágott, másutt az apára és a gyer
mekeire ráomlott a rozoga ház, 
szétlőtték a Sörgyárat, a Stepper- 
cukrászdát, az ótordai református 
templom tornyát, odalett az Ara- 
nyos-híd, katonaautók és tankok 
robogtak, katonák vonultak az ut
cákon, sebesülteket és halottakat 
szállítottak. Számos ház megsem
misült, még több megsérült, a Bá
nya büszkeségei, a Nagyfenyves és 
a Kisfenyves parkjából csak "hét 
szál fenyő” maradt, a sósfürdők vil
lái és kabinjai tönkrementek.

Október 6-án Torda gazdát cse
rélt. Lakossága fellélegzett, hogy a 
front lassan elvonult. De a város 
magyar népességére a pokol igazából 
most szabadult rá, az emberekre a leg
nagyobb veszedelem most leselkedett. 
A katonaság - kevés kivétellel — a 
lakosságot eddig nem bántotta, utá
nuk azonban ismeretlen fegyvere
sek jelentek meg, a Maniu-gárdis- 
ták és a rendőrség emberei. Ezek 
segítségével folyt le a város és a 
környező falvak magyar férfilako
sainak összeszedése. Nemegyszer 
magyar vezetővel, utcáról-utcára, 
házról-házra jártak és vették őrizet
be a 16 és 60 év közötti férfiakat, 
öregedő embereket és gyerrnek-if- 
jakat is. Volt, akit az utcán fogtak el, 
másokat lakásukból vittek el, az 
eseményeket átélő és emlékezeté
ben őrző Vass Károlyt és édesapját 
a tatarozás alatt álló háztetőről szó
lították a sorba. Az ostrom idején, 
az édesanya a férjet fiával engedi el, 
hogy ha már emberét elfogják, 
gyermeke láttán engedjék szaba
don. Most azonban a bosszú szelle
me uralkodik. Abevonuló csapatok 
ellen egyetlen puskalövés nem dör
dült el a városban, a polgári lako
sok békésen, meghúzódva várták 
az élet újraindulását, mikor a fegy
veresek elfogták a férfiakat. Egy ré
szüket a törvényszék fogdájából 
egyenesen az állomásra vitték és

bevagonírozták, más részüket 
Nyagyenyedig kísérték gyalog és 
ott zsúfolták őket marhavagonok
ba. A fogolytranszportban gyalo
golt fasarújában a ferences 
szerzetes, a helyi unitárius lelki- 
pásztor, az öregedő újságíró és az 
éppen Tordán megforduló tanár, de 
ismeretlen, egyszerű emberek is, 
gyári munkások, iparosok, földmű
vesek, szőlőmunkások és más két
kezi dolgozók. Internálótábor, 
nemegyszer büntetőláger gyomra 
nyelte el őket. Voltak azonban fal
vak, ahol terrorcselekmények tör
téntek. Szentmihályon például 6 
magyar férfit gyilkoltak meg.

Az elhurcoltak ismeretlen, bor
zalmas világba kerültek, olyan szö
gesdrótok közé, amelyeknek útját a 
cárizmus szibériai száműzetési 
rendszere készítette elő, amelyeket 
aztán a Nagy vezér és a Népek atyja 
internáló, emberpusztító lágerekké 
fejlesztett. Állítólag Naftali Arono- 
vics Frenkel állott elő azzal az ötlet
tel Sztálin előtt, hogy miként lehet 
a szovjet rendszer ellenségeinek 
rabszolgamunkáját a szocializmus 
építésében hasznosítani, csatornaé
pítésre, ipari létesítmények, vízie
rőművek, emelésére, a nád kiter
melésére és bányamunkára fordíta
ni. Politikai vétkeseknek kikiáltott 
emberek jutottak ide, gyakran ítélet 
nélkül, akiket később hadifoglyok 
és vétlen internáltak egészítettek ki, 
a büntetésből halálos veszedelem
be sodort áldozatok tízmilliói.

Alekszandr Szolzsenyicin, A  
Gulág szigetcsoport című Nobel-dí- 
jas munkájában az oroszországi po- 
litikai elítéltek Odüsszeiájában 
állított nekik örök emléket.

És vajon hány elhurcolt gyer
mek hívta vissza édesapját, hány 
feleség a férjét, és hány édesanya a 
gyermekét? De hiába, mert a de
portáltak java része elpusztult, ha 
előzőleg — az egyhónapos utazás 
alatt — meg nem emésztette a be
köszöntő téli fagy hidege őket.Vég
zett velük a pusztító tífusz, a vérhas.

Napjainkban szokássá vált, 
hogy azokat a helységeket melyek
ben a háború román áldozatokat 
követelt, mártírközséggé nyilvánít
ják, mára a magyar vértanúkat adó 
falvak hasonló elvárással jelentkez
nek. Ivó Andric, a bosnyák Nobel- 
díjas történelmi regényében (Híd a 
Drinán) méltán teszi fel a kérdést, 
hogy mi a szörnyűségesebb; a bor
zalmas halál vagy a halálos borza
lom? Joggal kérdezhetjük, melyik 
volt borzalmasabb vég; a fegyver
rel, vagy bárddal osztogatott halál, 
vagy pedig az embertelen lét, a nél
külözés, a nyomorúság és a fagy 
által, reménytelenségben bekövet
kezett lassú pusztulás a messzi ide
genben, a megsemmisítő lágerek 
világában az oroszországi hómező
kön? Minden esetben az etnikai ala
pon végrehajtott népirtás szomorú

jelenségével találkozunk, annak 
esett áldozatul Torda, Egerbegy, 
Szentmihály, Aranyos-Polyán, Bá- 
gyon, Kövend és több más ara
nyosszéki falu sok száz magyar 
ajkú lakosa. Ha tudomásul vesz- 
szük, de el nem fogadhatjuk A la 
guerre, comme ä la guerre (a hábo
rúban, mint a háborúban) keserű 
jelszavát, a katonák, fegyveresek 
pusztulását, halálát, semmi sem in
dokolhatja viszont ártatlan civilek 
elpusztítását.

A Fama post cineres venit (a halál 
után nagyobb lesz a hírnév) ovidiu- 
si verssora gyenge vigasz szá
munkra. Az igazi elégtétel az volna, 
ha nem a gyűlölet áldozatainak 
emelnénk halotti fejfát, hanem a 
szeretet, az állampolgári nagyság, a 
nemzetiségi egyetértés kiválósága
inak, az élő és építő példaképek- 
nek-eszményeknek, a halálemlék 
helyett — a győzelmes életnek. 
Olyanoknak, akik nem a nemzeti 
kirázólagosságot, hanem a sokszí
nűséget, a másságot fogadják el, a 
tolerancia híveinek és harcosainak.

Századvégünk nemzedéke 
olyan háborútól fél, amely véget 
vet a földnek. Gyűlölködni, véreng- 
zeni persze addig is lehet, az ódon 
Európa műszaki tudása mérget ol
tott az ébredő nemzetekbe. Test
vériden, pontosabban távoli ro
konokkal rendelkező népünk ki
sebbségi és többségi létben egya
ránt nyitottan fogadja a szózatot, 
mely minden nép testvériségét hir
deti az emberek, fajták, vallások, 
osztályok tesvériségét és egyenlő
ségét. És ezt várja másoktól is.

"Romon virág" — mondja a 
versdm. "Mint oldott kéve széthull 
nemzetünk" — írta Tompa Mihály 
48 bukása, az azt követő szétáram- 
lás után. Ezt a verssort a halál rémé
vel párosították.

A szétszóratás másfél évszáza
da után visszatekintve "a tartós 
diaszpóra edzettebb lelkiállapotá
ban módosul e tragikus sors gon
dolati folytatása, amely kevésbé 
leverő: széthull s lám mégsem hal meg. 
— Illyés Gyula szavai ezek. Nagy 
írónk Budapest ostroma után meg
figyelte, hogy egy gyík sütkérezik a 
szomszédos romház kődarabjain. 
"Mozdulatlanul, mint maga a kő... 
De a test lüktetett. S vele lüktetett a 
halálra sebzett kő: egy eltűnt ház 
szívdobogását figyeltem — írja. A 
gyík, mozdulatlanul sütkérezve 
nem tudta, hogy feltámadt testében a 
romház.''

Politikailag szétszakítva is egy 
közös, "láthatatlan szellemi hazá
ban" élünk. Engedjék meg, hogy 
Illyés Gyulával fejezzem be szavai
mat: "a nemzeti érzés a magyar 
szellemiségben félreérthetetlenül 
egy jelentésű. Sose a kirekesztést 
jelenti: mindig az egybetartozást."

ELHANGZOTT A TORDAI 
TEMETŐBEN az 1944-ben elhur
colt áldozatok emlékművének fel
avatásán, 1995. október 29-én.
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E llenségei szem éb en  az lesz örökös szálka, h ogy  "csupán ap

jának" vannak érdem ei, d e  n incsen  régi ősvonala , évszázados, 
híres n em zetsége, akik királyok lettek volna m aguk is, sőt m ég  
apja sem  volt király. A  k örnyező országokban ekkor csupa régi, 
"örökségi jogú" dinasztia  uralkodik, s  vannak közöttük, akik le
szárm azási jogra, családi m egállapodásokra hivatkozva igényel
n é k  a m a g y a r  tró n t. S ha n em  is  le n n e  i ly e n  jo g c ím , a 
hierarchikus-feudális gon do lk odás lépcsőfokain a királyi család
ba szü letettek  előkelőbbek, s így  "alkalmasabb"-nak is tartják m a
gukat a "hom ályos származásúak"-nál: így  nevezik  M átyást a 
róm ai császári trónt elért H absburgok, d e a rövid ideje —  a 
m agyar A njou-jogon —  lengyel k irályságot birtokló Jagellók is.

H absburg A lbert m agyar király vo lt ugyan, hogy  Z sigm ond- 
nak, aki e lső  felesége révén N a g y  Lajos ldrály veje vo lt egykor, 
m ásodik  házasságából m aradt Erzsébet n evű  lánya A lbert felesé
g e  lett. Ez az Erzsébet várandós volt, am ikor A lbert m eghalt, d e a 
m agyarok nem  kívánták már akkor sem  ennek a családnak ural
m át. Inkább a lengyel U lászlót hívták m eg, s azt akarták, Erzsébet 
m enjen h ozzá  nőül. A z  ö zv eg y  azonban közben  fiút szü l, s m ost 
m ár rendelkezni akar a m agyar koronával. M ivel erre törvényesen  
nincs m ódja, kom om ájával ellopatja a m agyar koronát, s újszülött 
fiával és  a koronával együ tt m enekül Frigyeshez, akinek vérségi 
joga sem m ik ép pen  nincs a m agyar trónra. így  ő  csak unokaöccsé
nek, az elhalt A lbert u tószü lött fiának, V. Lászlónak gyámja. D e  
ennyi e lég , h ogy  Frigyes állandó, zavaró befolyást gyakoroljon  
M agyarországra, seg ítse  a pártoskodást. E lőször m int gyám , majd 
az ifjú V. László halála u tán  továbbra is m agánál tartva a koronát, 
m ost m ár ő  vesz i fel a m agyar királyi cím et. A  tám adó törökkel, 
az ország javával term észetesen  nem  törődik, neki csak a hatalom  
kell, s ezért M átyást sem  tekinti törvényes királynak.

Ezen a p onton  avatkozik  be jótékonyan a pápaság M agyaror
szá g  és M átyás sorsába. A  M átyással egy  évben  trónra kerülő II. 
Pius pápa p ed ig  e lő ző leg  ép p en  Frigyes udvari titkára volt, s nem  
is ép p en  a m agyar törekvések barátja. Pápasága azonban átfor
málja az ad d ig  világias szellem ű  hum anista írót, A eneas Sylvius 
Piccolom init, s  a keresztény Európa-eszm e továbbvivője lesz.

Már elődje, in. C allixtus nagy segítője vo lt H unyadi János 
harcának, ő  küldte Carvajal bíborost, majd Kapisztrán Szent Já
nost M agyarországra. A  déli harangszó elrendelésével is ő  hívta 
fel a figyelm et az egyed ü l m aradt M agyarország sú lyos harcára a 
déli végeken  tám adó, keresztény- és Európa-ellenes iszlám -török  
veszed elem m el szem ben . II. P ius m ost M átyástól és persze a többi, 
keresztény európai uralkodótól is azt várná, hogy  folytassák a 
török visszaszorítását a Balkánról. A z  általa összeh ívott mantuai 
zsinaton  azonban  e célból nem  jelenik m eg senki. A z egyetlen  
uralkodó, M átyás, aki felvenné a harcot a törökkel, kénytelen  
m egírni neki, hogy  őt Frigyes nyugatról állandóan tám adásokkal 
veszélyezteti, s  íg y  nem  tud feladatának m egfelelni.

Ekkor kerül kapcsolatba M átyás a pápák által már képviselt 
E urópa-eszm ével, s lesz  védelm ezője jó időre. A  XV. század  m ég  
őrzi keresztes háborús alapjait, sőt, felidézi a tatárjárással kapcso
latos idők  problém áit is. A  keresztes háborúk idején ugyan  a 
Szentföld  érdekében Európa országainak képviselő i támadtak egy  
túl világiasan  felfogott vallási eszm e érdekében a m ásik földrész
re. Ezekben a hadjáratokban a francia, az angol és a ném et uralko
dóké volt a fő szerep , m agyar király csak egyszer vállalkozott II. 
Endre szem élyében , eredm ény nélkül ilyen  hadjáratra. N em soká
ra azonban a m ongol özön  tám adása érte Európát, keleti felében, 
m elyben  az orosz fejedelem ségekkel együtt Lengyelország és Ma
gyarország is á ldozat lett. A zok  a segítségkérő levelek, m elyeket 
IV. Béla m agyar király írt a tatár tám adás előtt és után a pápának, 
az e lső  írásos dokum entum ai nem  csupán  a keresztény vallás, de  
a keresztény civ ilizáció  védelm ezésén ek  is. M agyarország, m ely  
letipratásával egyidejű leg  felfogja a tatárok tovább, nyugatra való  
özön lését, ekkor lesz "a kereszténység védőbástyája". Ez a gon do
lat is a pápa-levelekben tűnik fel, s  nem  nehéz felism erni, hogy  
m ikor ü l. Callixtus H unyadi Jánosban bízik  a keresztény civ ilizá
ció török általi fenyegetésekor, s  m ikor II. Pius M átyásba helyezi 
rem ényét, ez  a m on go l- és  iszlám ellenes védekezés voltaképpen  
a m ai, m egváltozott körülm ények között, d e  változatlanul feltá
m adó E urópa-eszm ének elődje.

A z  eszm e azonban  pusztán  ideális síkon  marad. A  gyakorlat
ban Európa országai, részben saját, belső  küzdelm eik  miatt, rész
ben  p ed ig  szám ukra a veszed elem  m ég  nem e lég  valóságos  
k özelsége  miatt, nem  m ozdulnak.

R észlet Dünm erth D ezső: C o rv in  M á ty á s ,  a  r e j te t t  arcú  
k ir á l y  c. tanulm ányából
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NEM FÉLÜNK... A SOKKTÓL?
Mi a sokk? Könnyű lenne rá 

úgy felelni, hogy az, amiből sokat 
kapunk egyszerre. A "jóból is 
megárt a sok" mondása ilyesmire 
utal. A sokk-effektus ennél sok
kal bonyolultabb jelenség. Ké
zenfekvő meghatározása lehet
ne, hogy minden olyan dolog, je
lenség, amely stressz-állapotot 
hoz létre, egyben sokkkoló hatá
sú is. A zenében,—hogy gyorsan 
leszűkítsük a vizsgált területet — 
Beethoven óta ismerjük a sokk
h a tá st. A beethoveni váratlan 
sforzatók (erővel, erőszakosan) 
éppen sokkhatásuk révén válnak 
ki hangzáskömyezetükből. Mára 
már alig érzékeljük ezt a jellegü
ket. A romantika ezerféle úton- 
módon próbálkozott a sokk-ha
tással. Legfőképpen a disszonan
cia használat állandó és gyors fej
lesztésével értek el meghökkentő 
hatást. A 20. század zenéje való
ságos tárháza a sokkoló effektu
soknak. A Beethoven elvetette 
mag a romantikában szökkent 
szárba és a modem zenében hoz
ta meg egzotikus virágait. Az 
erőszakos jelleg, a meghökkentés 
gyönyörűsége után a mi száza
dunk fedezte fel az idegesítő 
hangzás-sokkok alkalmazását. 
Minél jobban megszoktuk eze
ket, annál bátrabban, annál dur
vábban igyekeztek újabbakat 
találni a mindenkori újatkeresők. 
Nos, ez manapság már alig sike
rül. Hajlandók vagyunk mindent 
elfogadni. Legfeljebb derűs nyu
galommal nézzük, mint bohóc- 
kodnak a kedvünkért kétségbe
esett igyekezettel azok, akiknek a 
művészet a mindenkori figyelem- 
felkeltésre zsugorodott össze. Mind
egy, hogy hogyan—mondják—,az 
a fontos, hogy magunkra, termé
künkre irányítsuk a közfigyelmet. 
Tehát, reklámfogás a SOKK. Itt kez
dődik a vég. Ki hisz már a sokknak? 
Vagy divatos nyelvvel öve—ki ne
szí be már a sokkot? Kiélte magát, 
mehetne aludni

De csökönyösen ragaszkodik 
megszerzett jogaihoz, ő volt a 20. 
század művészetének a mumusa. 
Minden új generáció vele fenye
getőzött. Minden új alkotó szük
ségesnek látta kitalálni a maga 
egyéni sokk-effektusait. így szü
lettek meg a legváratlanabb 
hangszer-effektusok — minden
hol ütögettük a hangszereket,

ahol csak egyáltalán lehetett. No 
persze, nemcsak ütögettük, de 
húztuk, fújtuk, pergettük, és Is
ten tudja, mi mást nem csinál
tunk még a sokkolás kedvéért. így 
született meg az az operarendezői 
ötlet is, hogy nőszerepeket férfiak 
énekeljenek, női fürdőruhában. 
Lehet ezt még folytatni? Persze, 
hogy lehet! De érdemes-e?

Most, hogy már a különféle 
sokkok szelídített baktériuma
ival megkaptuk az összes lehet
séges védőoltást, nyugodt de
rűvel tehetjük fel a kérdést: MI 
VOLT A HASZNA A SOKKHA
TÁSNAK?

Egyáltalán pozitív vagy nega
tív hatású volt-e?

Beethoven a külső és belső vi
lág harmóniáját kereste. Mennyi
re rátapintott — szavaiban is — a 
lényegre. A HARMÓNIA egyér
telműen pozitív jelenség. A sokk 
megbontja a harmóniát. Beetho
ven kései műveiből szinte telje
sen eltűnnek a sokk-effektus 
sforzatói. Ezek a művei valóban 
kivetítik a kozmikus harmóniát. 
A harminckét szonátát záró 
ADAGIO ennek a HARMÓNIÁ
NAK a kifejezője. A benne előfor
duló sforzatók már csak a lélek 
felsajdulásai. Tegyük hozzá: az 
elcsendesülő léleké. És itt az elcsen
desülésen van a hangsúly. Száza
dunk alig ismerte ezt az elcsen
desülést, talán csak pillanatokig. 
Pedig áhítozott utána. Egy száza
dig másról sem esett szó, mint 
BEKÉRŐL és közben állandóan 
sokkoló háborús események vég
nélküli láncolata dúlta fel a vilá
got. A sokk-hatások negatívumát 
éppen ideje, hogy felváltsa az el
csendesülés-pozitívuma. A mo
dem művészet élenjárt a sokk
hatások felkutatásában, néha lát
ványosan megelőzve a bekövet
kező emberi és társadalmi tra
gédiákat. Nagyon adósak va
gyunk olyan felmérésekSkel, 
amelyek történelmi események 
mű- vészetekbeli korai előrevetí
tését tanulmányozná. Fehér la
pokat tartalmaz az a fejezet is, 
amely azt kellene hogy vizsgálja: 
a művészetek mennyire járulnak 
hozzá a feszültségkeltéshez vagy 
ép- pen a feszültségek oldásához. 
A jövő század majd feleletet ad 
rá.

TERÉNYI EDE
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DECEMBERI ÉVFORDULÓK
I - 210 éve született Döbrentei Gábor magyar író 
2 - 6 0  éve született Nicolae Labis román költő
- 180 éve halt meg Jan Potocki lengyel író

3 - 120 éve halt meg Aureliano Candido Tavares Bastos brazü író
4 - 200 éve született Thomas Carlyle skót történész
- 400 éve született Jean Chapelain francia filozófus
- 100 éve született Octav Dessila román író
- 120 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő

5 - 450 éve született Janus Dousa holland humanista
- 125 éve halt meg Aléxandre Dumas pere francia író
- 170 éve született Eugenie Marlitt német írónő
- 20 éve halt meg Dinu Pillát román költő
- 70 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író

6 - 250 éve született Benyák Bemát magyar író
- 80 éve született Gyárfás Miklós magyar író 

7 - 1 0  éve halt meg Robert Graves angol író
- 100 éve született Perec Markis jiddis költő
- 340 éve halt meg Krzysztof Opalinski lengyel költő 

8 - 90 éve született Hollós Korvin Lajos magyar költő
- 2060 éve született Quintus Horatius Flaccus római költő
- 20 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író 

9 - 8 0  éve halt meg Stephen Phillips angol költő
10 - 625 éve született Guarino da Verona olasz humanista

- 125 éve született Pierre Louys francia író
- 120 éve halt meg Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész
- 100 éve született Török Sophie magyar írónő

II - 50 éve halt meg Asdreni albán költő
12 - 20 éve halt meg Demény Ottó magyar költő

- 90 éve született Vaszilij Szemjonovics Grosszmann orosz író
13 - 410 éve született William Drummond skót költő

- 275 éve született Carlo Gozzi olasz író
14 - 200 éve született Bölöni Farkas Sándor magyar író

- 100 éve született Paul Eluard francia költő
15 - 80 éve született Benjámin László magyar költő
16 - 220 éve született Jane Austen angol írónő

- 30 éve halt meg William Somerset Maugham angol író
17 - 110 éve született Gálos Rezső magyar irodalomtörténész
18 - 420 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író

- 140 éve született Jovan Hranilovic horvát költő
- 10 éve halt meg Liviu Rusu román esztéta
- 430 éve halt meg Benedetto Varchi olasz író

19 - 110 éve született Frank Stewart Flint angol költő
20 - 75 éve született Vánö Linna finn író
21 - 240 éve született Aloys Blumauer osztrák költő

- 620 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író
- 240 éve született Földi János magyar költő

22 - 120 éve halt meg Kemény Zsigmond magyar író
23 - 75 éve született Aszkad Muhtar üzbég költő
24 - 175 éve született Ludwig Foglár osztrák író

- 520 éve született Thomas Murner német költő 
25- 100 éve halt meg Raul Pompéia brazü író
26 - 120 éve halt meg Emilio Praga olasz költő
27 - 90 éve halt meg Pedro Rabelo brazü költő

- 410 éve halt meg Pierre de Ronsard francia költő
28 - 50 éve halt meg Theodore Dreiser amerikai író

- 200 éve született Fábián Gábor magyar műfordító
29 - 210 éve halt meg Johan Herman Wessel norvég költő
30 - 130 éve született Rudyard Kipling angol író
31 - 200 éve született Vasüe Bob Fabian román költő
- 90 éve született Keüér Dezső magyar író
- 110 éve született Kuncz Aladár romániai magyar író
- 140 éve született Giovanni Pascoli olasz költő

ŐSZVÉGI KICSI DAL
A prily  Lajos verséből idézünk a vízszintes

1., 9., függőleges 35., 39. és 65. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora (zárt 

betűk: Y, L). 6. Kopasz. 9. A z idézet második sora 
(zárt betűk: I, E, S, E). 14. Dísznövény. 15. A 
szépség istennője a görög mitológiában. 18. 
Vitorlákat tartó rúd. 19. Cserző ...: tímár. 21. 
UÉT. 2 2  Önérzetében súlyosan megsért vala
kit. 24. Távozhatnak. 27. Futballista durván 
szabálytalankodik. 28. Bór és kálium vegyje- 
le. 29. Kettőzve: becézett szülő. 30. Védő. 31. 
Szabadít. 33. A fogantyúja. 35. Feltételes kö
tőszó. 36. Elájult. 38. Ruha tartozéka. 40. Vesz
teségem . 41. Bántalmazzák. 43. Sierra ...: 
afrikai állam. 45. Vizet szolgáltató berende
zés. 47. Rövid férfikabát. 48. Szerencsejáték.
50. Nagyvárosi közlekedési alkalmatosság.
51. Vízzel vegyült por. 53. Vízinövény. 54. 
Oktatott. 56. Tevékeny. 57. Eles! 58. Deka há
romnegyede! 60. Ázsiai szultánságlakója. 61. 
Kosztolányi-vers dm e. 62. Végtelen orrocs
ka! 63. Zokog. 64. Évad. 65. Dél-Amerikában 
élő gázlómadár. 67. Vissza: oltalmaz. 69. Fog
hús. 70. Valamire érdemes. 71. Vízi jármű. 73. 
Átkarol. 75. ...fa: dúcolásra használt gerenda. 
77. ... Dame: híres székesegyház Párizsban.
7 9 .. .. Hari: híres kémnő volt. (ék. f.)80. Testi, 
szellem i fejlődésében segít valakit. 8 2  A ta
vasz jele. 84. ...nukleinsav: a sejt plazmájában 
fordul elő, névelővel. 86. Azonos mással
hangzók. 87. Dalnak, film nek szavakból, 
mondatokból álló része. 89. Költőien szép táj 
jelzője. 91. Ellenértéké. 92. Ugyanaz, rövidít
ve. 93. Római kettős. 94. Jóllakató. 98. Chilei 
költő, az első négyzetben szem élynevének  
kezdőbetűjével. 100. Fizikai fogalom. 101. ... 
Heep: könnyűzene együttes a hetvenes évek

ben. 102. Bizonyos szintnél lejjebb. 104. Név
sorra fölvettek. 107. Szomját oltaná. 108. Szi
cíliai tűzhányó. 109. A lattom os támadás 
jelzője. 110. Étlapban van!

FÜGGŐLEGES: 1. Üdítő ital (ék. h.) 2. 
Álomba ringató. 3. Bellini-opera dme. 4. N ye
lőcső. 5. Középen lead! 6. Misztikus tulajdon
sá g o k k a l fe lru h á zo tt tárgy a p rim itív  
népeknél. 7. Jószívű. 8. VerskeUék. 9. Keü-e 
több? 10. Otthonunkban. 11. Talajt a termé
kenység fokozásának érdekében feljavít. 12. 
Zab kevert betűi. 13. Folyni kezd! 16. Szarvas
fajta. 17. ...-múltak a napok. 20. Amely he
lyen. 23. Menyasszony. 25. Táplálkozál. 26. 
Orvosi ellátásban részesített. 28. Zároló, ide
gen eredetű szóval. 32. Nitrogén és kén vegy- 
jele. 34. Kidolgozott kéz jelzője. 35. Az.idézet 
harmadik sora (zárt betűk ó ,  R, Z). 36. Irat. 37. 
Épület keskeny, magas része. 39. Az idézet 
negyedik sora (zárt betűk: Z, S). 4 2  Kortyolta. 
44. Kevert tinó! 46. Szájat...: álmélkodni. 49. 
A Habsburgok trónfosztását kimondó or
szággyűlés. 5 2  Tó jege tette tavasszal. 55. Az 
előbb. 56. Nála alacsonyabb szinten. 59. Kife
ni. 61. Gyorsan párolgó folyadék jelzője. 62. 
Dal. 65. A z idézet utolsó sora (zárt betűk: S, E). 
66. N övény megvastagodott gyökere. 68. Vá
sárló. 7 2  Névelős kiskocsi, az NDK-ban gyár
tották 74. Férfinév. 76. Üzemelő. 78. Írország 
— az ország nyelvén. 81. Lerakott. 83. Fordí
tott határrag. 85. Azerbajdzsán fővárosa. 88. 
Félig gerjed! 90. Élőlény testének meghatáro
zott működésű része. 92. Város Olaszország
ban. 95. Laza, lyukacsos, vulkáni eredetű 
kőzet. 96. Jegyzetelt. 97. Vigyáz rá. 98. La ...: 
Bolívia fővárosa. 99. N évelős paripa. 103. 
Fegyverét használja. 105. Papírra vet. 106. 
Építőanyag.

SOMODI LÁSZLÓ

A HELIKON 21. számában közölt, H ú n y t szem m el 
című rejtvény megfejtése: H únyt szemmel bérceken fu- 
tunkls mindig csodára vágy szívünk:/a legjobb, amit nem 
tudunk,ja legszebb, am it nem hiszünk.
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