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"SŰRŰ A LOVAM SÖRÉNYE, 
FEKETÉVEL KI FONTA BE..."
Ha u gyan ezzel az élm ény

anyaggal írtam volna a Kolozsvári 
deportáltak az Uraiban című köny
vet, a fenti két népdalsort adtam  
volna a könyv címéül. De nem én 
írtam. Dr. Szabó György profesz- 
szor a szűkre, alig 135 oldalra 
szabott kötet szerzője. Kodolányi 
]ulianus Barátjából ragadt m eg  
benne a két dalsor és végigkísérti 
egész fogságán, közel egy  eszten
dőn keresztül. Ez jut eszem be ret
tentő helyzetekben, szinte im ád
ságként idézi magának, erőt m e
rít a két sorocskából és azt a hitet, 
sőt b izon yosságot, h o g y  haza  
kell kerülnie.

Közel egy évi távoliét után 
haza is  jött. Egyedüli túlélőként a 
négy civil magyar férfi közül, 
akiket m unkahelyükön, a m úze
umban fogtak el, onnan hurcol
tak a m esszi Ural vidékére.

Jóllehet a könyv ezt sugallja 
— mind ez idáig nem a Szabó 
György visszaem lékezése az el
ső, az egyetlen leírt és kötetben 
megjelent dokumentuma annak 
a háromtól ötezerig terjedő szá
m ú kolozsvári magyar férfi tra
gédiájának, akiket utcáról, in- 
nen-onnan szinte találomra fog- 
dostak össze 1944 októberében, 
Kolozsvár "felszabadítását" kö
vető napokban. Legalább másfél 
évvel Szabó György könyvének  
megjelenése előtt, az újjáalakult 
Erdélyi Szépm íves Céh kiadásá
ban napvilágot látott Kiss Jenő 
Ithaka messze van cím ű remekmű
ve, elhurcolta tásának, valamint 
Focsaniból való szökésének a tör
ténete. Ismerve a könyvek hosz- 
szú átfutási idejét megírásuktól 
megjelenésükig, nem róhatjuk fel 
Szabó Györgynek, hogy nem tu
dott hajdani (és tegyük hozzá: 
szerencsésebb) fogolytársa köny
véről, am elyn ek  m eg je len ése  
(1993) után már bizonyára a szer
kesztőségben, vagy éppenséggel

a nyom dában volt a kézirata, 
amelyben m ind a Költő elfogatá- 
sáról, m ind p ed ig  szökéséről em
l ít é s t  te sz . S z a b ó  G y ö rg y  
könyvének dokum entum -több
lete a Kiss Jenőével szem ben az, 
hogy továbbkíséri a foglyokat 
Focsaniból Uraiig, jelesül Asáig, 
ahol öt tábort is  végigjár, leg- 
hosszabban talán a 130/5-ös "ha
láltáborban" időz, ahol a foglyok  
létszáma rövid két hónap alatt 
900-ról 160-180-ra apadt, ahol a 
Szerző em lített három társa is 
m eghalt —  február elejére.

Es Szabó G yörgy felsorolja 
könyvében  fogolytársait, azok  
egyrészét, akik nem tudták elvi
selni a végtelen nyomort, a járvá
nyokat és meghaltak —  és azokét 
is, akik "kibírták". M egem lékezik  
az őrszem élyzetrő l, az eg ész
ségügyi felügyeletet gyakorlók
ró l é s  a n é m e t h a d if o g o ly 
társaikról is. Egy-egy remekbe si
került arc, izgalm as sors villan fel 
előttünk ilyenkor, de csak egy  
pillanatra, nehogy esetleg valaki 
b őb eszéd ű séggel vádolhassa a 
Szerzőt. Közben a pokol legm é
lyebb bugyrait idéző helyzeteket 
ír le, tiszteletre m éltó és rokon
szen v es tárgyilagossággal, sőt 
némi (fölösleges) szeméremmel; 
több alkalommal is elnézést kér 
az Olvasótól, amiért a súlyos be
tegek, a m ély nyomorban tengő
dök állapotát leírja, azzal m en
tegetve magát, hogy a láger nem  
"apácakolostor" volt, ugye.

Talán a G ondviselés, talán tö
retlen bizalma abban, hogy ha
zakerül, talán annak a népdalnak  
a két kicsi sora —  vagy mindhá
rom  eg y ü tt hozta haza Szabó  
Györgyöt az Uraiból, hiszen a 
g y en g e  fiz ik u m ú  fiatalem ber  
úgyszó lván  egész fogságát át- 
éhezte-betegeskedte.

De ne mondjuk el a könyv  
> » » / b / y t a í 4 s  a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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"SŰRŰ A LOVAM SÖRÉNYE, 
FEKETÉVEL KI FONTA BE..." L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R  

PRIMITÍV ÜZENET
Gyímesi Évának születésnapra 

Hallottam, beteg vagy, halld meg, hogy hallom. 
Senki sincs egyedül semmilyen pallón.

M ogorva éjközép, csillagok  hulltak.
Fekete fá k  közé  jó l  beszoru ltak.

Fekete fák közül felkel az álmos 
zivatar, mindent a föld alá mos.

Fekete sem m iből csillagok esnek.
Irgalm at rem élhetsz, de csak a testnek.

folytatás az 1. oldalról 
tartalm át. Érjük be an n yiva l, 
hogy a Kolozsvári deportáltak az 
Uraiban igen jó és fontos kiad
vány, m égpedig  nemcsak a maj
dani történészek, de m indazok  
számára, akiket érdekelhet, hogy  
m i m in d en t értünk m eg, m in  
m entünk keresztül a XX. század  
első felének az utolsó évtizedé
ben.

Érdekes: se Kiss Jenő, se Sza
bó G yörgy nem  tudja pontosan, 
h o g y  tulajdonképpen m iért is 
szedték össze és deportálták a 
Szovjetunióba a kolozsvári ma
gyar férfiak oly  tekintélyes szá
m át. Szabó G yörgy hivatkozik  
ugyan a kom m unisták által ter
jesztett legendára, m iszerint a 
visszavonuló  ném et és magyar 
alakulatok szám os "partizánt" 
hagytak hátra civilruhába öltöz
tetve, hogy majd a front háta mö
gött vegyék  fel a harcot a szovjet 
és a román csapatokkal. Ez nem  
igaz ugyan, d e lehet, hogy ilyen  
"ürügyet" is tálaltak a szovjet pa
rancsnokság elé azok, akik el sze
r e tte k  v o ln a  tak arítan i b en 
nünket Kolozsvárról, Erdélyből, 
sőt —  ha lehet — a föld színéről 
is, de az alapvető ok —  m ás volt. 
A z 1944. augusztus 23-án életbe 
lépett fegyverszünet feltételei kö
zé tartozott, hogy Románia egy
m illió  m unkást szállít a Szov
jetuniónak (1-2 évre?) az ország

újjáépítéséhez. Ehhez m egvolt 
már a többszázezer román hadi
fogoly, számukat a hazai ném e
tekkel és (lén y eg esen  kisebb  
szám ban) magyarokkal egészí
tették ki millióra.

Ha v ita tk o z n i próbálok  a 
Szerzővel, úgy  elsősorban szűk
szavúságát rovom fel neki. Ese
m ényekről — helyzetekről —  
emberekről szinte csak távirati 
stílusban ír, ped ig  érdekes lett 
volna többet m egtudnunk pél
dául a kifejezetten gonosz, lélek
telen ’kápó" Török János kegyet
lenkedéséről, annak valamilyen 
okáról, aki szintén túlélte a lá
gert, de nem mert visszajönni Ko
lozsvárra, máshol telepedett le. 
A z embertelenség és a nyomor 
legm élyén m egvillanó igaz em
berségre is utal a Szerző, de a 
legtöbb esetben be is éri az utalás
sal. Ismétlem: végig az volt az 
érzésem, attól tart, hogy túlságo
san beszédessé válik. Sajnos már 
a könyv bevezető soraiban is ott 
szorong a Szerzőnek valamiféle 
a lacson yab b ren d ű ség i érzése, 
ím e —  az "Elöljáró beszéd" első 
mondata: 'M indaz, amit itt pa
pírra vetek, az irodalom periféri
ájához tartozik." A zontúl pedig  
azt bizonygatja, hogy ő nem író, 
munkájával m indössze a majda
ni történésznek kíván képet adni 
arról, am it átélt. N os: Szabó  
G yörgy professzor lehet olyan

szerény, amilyen lenni akar. De 
könyörgök: egy műfajt (az emlék
iratot) ne próbáljon az irodalom  
perifériájára küldeni, kiváltkép
pen, ha olyan mesterművek fém 
jelzik, am ilyenek M ikes Török- 
országi levelei, az erdélyi emlékí
rók hagyatéka, amilyen —  hogy  
több példát ne is  mondjak —  
Szo lzsen y ic in  Gulág Szigetcso
portjának három vaskos kötete —  
am d y cáfolhatatlanul tárta elénk 
a XX. század legnagyobb hazug
ságát és amelynek része volt ab
ban, hogy összeom lott a hazug
ságra épült birodalom.

Illyés Gyula mondja: "A jó író 
nem szépen ír, hanem pontosan  
fogalmaz." N os, Szabó György is 
ezt teszi. M égpedig a tényiroda
lom  em lékirat műfajában. Kár 
m entegetőznie érte, kár szerény
kednie.

A KOMP-PRESS "Korunk Ba
ráti Társaság" által (nem 1994- 
ben, amint az egyébként is hibás 
im presszum on feltűntetik, ha
nem  1995-ben) kiadott könyv  
grafikai kiállítása, kiváltképpen 
ha a címlapra és hátlapra utalok, 
m inden szegénysége m ellett is 
kitűnő. Kifejező, ízléses. De a kö
teten belül érdekes ellentm ondás 
tapasztalható. Jóllehet a könyv  
kétszeri olvasása közben nem  va
dásztam  sajtóhibákra, azt hi
szem , ilyenből (h agyom ányos  
sajtóhibából) m in d ö ssze  egyre 
bukkantam, ami a könyv korrek- 
torát-szerkesztőjét dicséri. Vala
kit azonban nem  dicsér az a 
(igaz) nem túlságosan sok, dur
ván hibás sorvégi elválasztás, 
hogy csak két példát említsek az 
á lta lam  fe lje g y z e tt  n yo lcb ó l:  
"Kics-avártám" (33.old.), vagy  
" dohán-yosztogatásával"  (92. 
old). A z olvasó  végképp  nem  
tudja hová tenni, hogy többször 
kötőjel kerül a szóba, elválaszta
nak szavakat a sor közepén is, 
minden ok nélkül. Ilyen például 
a "csereke-reskedelem" (36. old.) 
valamint a 'karács-onnyal" (40. 
old.). Szóvá se tenném, ha m ind

össze két-három alkalommal ta
lálkoznánk az ezekhez hasonló, 
nem a nyomda, hanem  a fénysze
dés "ördöge" által becsempészett, 
a sor közepén indokolatlanul el
vá laszto tt szavakkal. Egy idő  
után annyira bosszankodtam mi
attuk, hogy nem restelltem elöl
ről megszámlálni: kereken 71 van 
belőlük. Az 52. oldalon például 
négy is! N em  túlságosan sok ez  
egy 135 oldalas könyvben?!

U g y a n c sa k  b o s s z a n tó  a 
k ön yv  4-ik oldalára hanyagul 
odanyom tatott im presszum  is. 
N em  csak az említett, elírt év
szám miatt. N em  hiszem , hogy  
ezt a szövegrészt látta volna a 
kötet korrektora, ugyanis az ó  
nevét igencsak elírták. N em  Miss 
Emmának hívják ugyanis (dal- 
las-sorozatból ismert M iss Ellie 
után), hanem Miess Emmának. 
Ugyancsak az im presszum  végé
ről fehéren maradt a nyom da, va
lam int a felelős igazgató neve, 
pedig a helyüket gondosan m eg
jelölték.

N agyon  sajnálom , hogy az 
igen érdekes könyvben ennyi és 
ilyen, gondolom  jórészt elkerül
hető, technikai okokkal és (talán) 
ném i hanyagsággal m agyaráz
ható hiba éktelenkedik.

Szabó György könyve fontos 
történelmi dokum entum  —  hite
le s  ta n ú sá g té te l. S zen v ed é ly 
m en tessége, rokonszenves tár
gyilagossága teszi azzá. N em  tu
dom , illik-e ilyenkor megkérni a 
Szerzőt: ne érje be ennyivel. Akár 
egy-egy esemény, helyzet vagy  
szem ély részletesebb, árnyaltabb 
bemutatásával folytassa vissza
em lékezéseit, de főképp: n e fé
kezze, ne korlátozza éppen eny- 
nyire m esélőkedvét. Már ez a 
könyv jelzi ugyanis, hogy bőven  
lenne m ég amit m esélnie, ponto
sabban: elmondania. És ne pró
bálja m a g á t sz e r é n y e n  az  
irodalom  perifériájára, ide-oda  
helyezni. Bízza ezt másokra. In
kább egészítse ki tanúvallomá
sát.
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PÁLL LAJOS

A pokol tornácán
HAJNALRA...
Hajnalra a doboló szél 
Elhagyja a rosszkedvű síkot, 
Útálló árny nád közé siklott, 
Csak az ideg feszül, zenél.
A tábort, e döglött lovat 
Az éj, ez a szörnyeteg, éllé.
Utak kígyóznak tőle mindenfelé, 
Mint szaggatott hámistarang.
De másra figyelj, csönd van. 
Tűznyilak fönn a magasban, 
Mennyi üzenet, bár érteném,
Nem rágódnánk sorsunk érdemén. 
Ami it t  számítás szerint 
Időtlen, mind legyen rövid.

DE PROFUNDIS
Hogy sírt saját versén a drága öreg, 
Borostás arcán, mint tavaszi hóié, 
Serkentő irtáson rögöket görget,
Úgy iramlottak le az álla felé
A könnyek. Olyan kicsi lett az árva, 
De mondta életét rendületlenül,
Az országot átkozta mostohára,
Míg nem maradt dísze kívül se belül.
Sorsunkra vártunk, aztán szólították, 
Csattanás, nyöszörgés zárta a vitát,
A végszóra az iszonyú színműben
Az ajtó nyílt, a nadrágját fogta, 
Szeme éles kék volt, fénylő borotva, 
Intett az őrmester, én következtem.

RIZSFÖLDEKEN
( M a g a s ,  s o v á n y  b a r á t a i m  e m l é k é r e )

A nap a Dunához csapta tükrét,
Villog a számtalan rizsföld-darab, 
Szeszélyes nyár; reszketsz, a zápor elért, 
Hová is bújhatnál, meztelen vagy.
Lehajtók között a magas bűnösebb, 
Kitetszik messziről, nem dolgozik,
Véli a távoli, s üvölt; a fejed 
Vízbe meríti. Hallgatag senkik,
Gyöngysorú csigolyák, ne álmodjatok. 
Rovarok, férgek, piócák, állatok,
Kikhez a kegyelem illetlen így,
Futófelhőkre nézzetek helyettem,
Eztán szörnyeket nevelek szívemben, 
így lett az ember rátok is irigy.

RAJZOLOK
Negyedik éve semmi hír rólatok,
Ami volt, megfagyott, jéghegyként úszik 
Távol s távolabb betöltött húszig,
Alig látok vissza. Ha válogatok,
Ki lehetne vendégem közületek.
Oly nehezen merül fel az arca,
Rálelvén a kedves mozdulatra,
Én vétkezem, s vád: ti hűtlenek.
Tenyérnyi dörzspapírokon holtszénnel, 
Rokont, kedvest sorra megidéztem 
Ma, akik látták, föl nem ismerték,
Hisz én formáltam magamban naponta, 
így meseképp szépre, álomkarcsúra, 
Kinek tanú kell, o tt van a kék ég.

A GIRONDE-ON 
1960-BAN
Uszályunkat francia zászlóval 
Rejtették a világ szeme elől.
Ez sikerült? Mindenkire rávall,
Mit akart meglátni mindezekből.
A tarfejű, csíkozott seregek,
Kosztümös bálhoz álltak a parton,
S két szombatos, a megveszekedett, 
Minden földit halálig tagadjon,
Míg a gyönyörű, fűzfátyolos Duna 
Hősoperának díszlete volna,
Vélhették hattyúként ringó hajók,
És az uszály forradalmi neve 
Nem esküdött bosszút semmire se 
S nem dobott örvénybe rablobogót.

A Z UTAZÁS
Martinuzzi palotáját laktuk 
Ma hajnalig, barátaim.
Üdv vele. Balga a semmin
Csüng. Jó, hogy nem hallja búcsúszavunk.
Két kübli a lóvagon sarkában,
A tetőn fegyveres sarzsi,
Benn hatvan próféta les ki 
A réseken, haslags térdreálltan.
Vágtat a vonatunk, úszik a táj,
Hol ködbe rejtőzik, havat szitál,
De nekünk bokra is rokon,
Hargita megismer, azért borong 
Ahogy a gyimesi hóvihar ránkront, 
Moldova kacag a sorson.

SZOMBATON
Megeredt egykedvűen megint az eső,
Gőzöl a condra, lebeg a táj,
Az őrség rosszkedvű, bajtkereső,
Szoktasd békére, Krisztus király!
Derékig meztelen négy adventista,
Ma az ünnepért duplán fizet,
Munkára fogni a hideg se bírta,
Sem parancs; a mindegyre keményebb
Szél. Már kékreváltan állnak a gáton,
A vakult akarat mit nem mível?
Megtörni őket, mindegy mivel.
Sárba alázni. Vagy magasra szálljon
Isten nevében, az Isten ellen,
így lett o tt mindenki könyörtelen.
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SZŐCS ISTVÁN
✓  /

BANYAREM-ETIKETT
Sigm ond István új novelláskötete
"APRÓ CAFATOKRA SZEDEM A LEL- 

KETEK, BEÜLÖK A GONDOLATAITOK  
KÖZÉ, GEJZÍR LESZEK ÉS DINAMIT, HUL
LASZAG ES MÁKONY, NYAKTILÓ ES DE
M OKRATIKUS ÁTMENET, AM ÍG ÉLŐ 
HOLTAKBÓL HALOTT ÉLŐKKÉ NEM  
VÁLTOK MINDANNYIAN, MERT NEM ÉR
DEMELTEK SEM ÉLETET, SEM HALÁLT, 
SEM KEGYELMET, SEM BŰNBOCSÁNA
TOT, SEMMIT SEM ÉRDEMELTEK, GA- 
NÉK!"

(Sigmond István)
A mottóban idézett fenyegetést az író nyil

vánvalóan az olvasóhoz intézi; kiszól a novella 
cselekményéből, félre, noha látszatra a novella
hős a partnereiről nyilatkozik; csakhogy a no
vellahős partnerei mi vagyunk, gyáva olvasók, 
annál is inkább, mert Sigmond novellái leg
többjében a főhős — lírai hős, hogy egy tegnapi 
kifejezéssel éljünk; hozzánk, velünk és helyet
tünk beszél, és főleg saját maga helyett, a szerző 
saját írásának hőse, kommentálója, kritikusa, 
kigúnyolója...

Annyira belénk itatódtak a tegnapi, tegnap
előtti, de már a ma reggeli irodalomelméleti 
közhelyek, hogy mindegyre ilyen kifejezések 
tolulnak ajkunkra: az író itt azt akarja mondani; 
az író rámutat arra, hogy; az író feltárja; az író 
leleplezi; az író nagyszerű hasonlatot alkot ar
ról, hogy; az író mélyenszántó hasonlatokkal 
törekszik; az író szellemes parabolákkal, meta
forákkal, jelképekkel, analógiákkal azt akarja 
elérni... — holott egyszerűen arról van szó, 
hogy az író ír.

Ezt a kijelentést, hogy az író mindenekelőtt 
írni akar, nem rámutatni, feltárni és ostorozni, 
máris lehet kétféleképpen értelmezni, vagy 
úgy, hogy az író — magának ír, vagy pedig — 
az író nekünk ír, az olvasónak. Ám ha magának 
ír, miért mutogatja meg másnak? Ha meg ne
künk ír, miért nem kíméli az érzékenységünket, 
miért nem mond kedveset és szépet?

Sok évezreddel és évtizezreddel ezelőtt az 
író csak képeket írt, a köznapi szemek elől elrej
tett, sötét barlangok legtávolabbi, legbensőbb 
falára, ahol legfennebb füstölgő, üszkös favé
gek pislákoló fényénél dolgozhatott, és a képek 
kiolvasója is csak hasonló megvilágításnál bön
gészhetett; — bár ezek a képek koránt sincsenek 
úgy bekormozva, mint ahogy ilyen közvilágítá
si viszonyok mellett várhatná az ember (az ol
vasók nem voltak túl kíváncsiak?) —, s ezért a 
tudósok kitalálták, hogy az író nem közölni 
akart; a képíró nem rámutatni akart, hanem va
rázslatot végzett, szertartást, megidézni akarta 
a kor titkos vágyait, táncot lejteni a célképzetek 
szellemeivel, s ettől remélt valamit... Bár lehet, 
csak azt remélte, hogy akkor embertársai ki
húzzák végbeléből az üszkös fadarabot és in
kább világítanak vele, neki, a falra, hogy 
odarajzolhassa azt a képet, amire ők rámutat
hatnak, aminek a segítségével világosabban 
megláthatják vágy- és célképzeteiket a sötét
ben. Mivel, ahogy írónk állítja:

ELŐKELŐBB TEVÉKENYSÉGNEK SZÁ
MÍT FÉNYBŐL SÖTÉTBE, MINT SÖTÉTBŐL 
SÖTÉTBE KUKUCSKÁLNI.

(És sötétből fénybe?... ez az adott körülmé
nyek között eszünkbe sem juthat.)

Az író tehát mint "varázsló, mágus, szertar
tást végző pap” — ez nemcsak ma reggeli, de 
még tegnapelőtt előttről ránk maradt gondolat,

ESZME, amit nyilván maga az író is restell; és 
hogy enyhítsen a váteszi pózon, hogy elvegye 
a dörgedelemnek a nevetségesség felé hajlani 
hajlamos élét, hirtelen elfintorogja magát, szá
jába kapja bal lábunk hüvelykujját, nekünk, ol
vasóinak, illetve nekünk, novellahőseinek, 
feltételezett olvasóinak; és nyelvének sebes, 
körkörös csiklándozásával akarja megkönnyí
teni az élmény kilövellését, vagy ha ez nem 
megy, beleharap lábujjunk bütykébe, csontig, 
sőt akárhányszor a harapással is kezdi...

De minek, kérdezi joggal az olvasó, vagy a 
reménybeli, lehetséges olvasó; minek, ha ez a 
világ úgyis olyan abszurd? Újabb, kitalált ab
szurditások hozzáadásával pedig még abszur
dabb lesz, nemhogy elviselhetőbb lenne...? Az 
író erre az okvetetlenkedő és minden bizonnyal

illetéktelen kérdésre a Hitvalló pózába mereve
dik és kijelenti:

— Itt állok, másképp nem tehetek!
... ám mégis van benne annyi helyzetfelis

merés és önvizsgálati kedv, hogy azonnal hely
reigazít, kiegészít, ilyenformán: ÉS MOST ITT 
ÁLLOK, DE NEM — MOST ITT CSÚSZOM A 
TÉRDEMEN, és számbaveszem az életeteket, a 
nagy lábujjatok bütyke már itt is van a szám
ban, most már ugathattok nekem, vagy csicse
reghettek, amit a ti felhatalmazásotokkal 
magam fogok elvégezni...csak ne mondjátok, 
hogy kényszeritettelek rá... Van-e azonban en

nek a lábujj-nyelv-fogak szertartásnak, ennék a 
jellegzetes áldozási eljárásnak valami foganat
ja, hisz-e legalább az író a feloldozásban?

CSAK ARRA VAGYOK JÓ, HOGY A BŰN
TETTEK TÁRGYAKÉNT A BŰNTUDATOT 
HAJSZOLÓ BŰNÖZŐK BŰNRÉSZESE LE
GYEK.

A megváltókomplexusnak materialista ma
gyarázata az lenne, hogy az egész világ fogan
tatásától kezdve szado-mazochista elferdü- 
lésben látta meg a világot, azaz önmagát, s vé
gül is a visszakívánkozás a paradicsomba nem 
más, mint regressziós törekvés; újból felidézni 
az ősbűnbeesés hangulatát, azt, amikor valami 
még tilos volt, és a tilos elkövetése emiatt kü
lönleges gyönyöröket ígért, amikor az élvezetet 
szenvedésbe csomagolva nyújtotta másnak — 
a test? a lélek? a szellem? — és szenvedéssel 
töltve fogadta el... —, csakhogy, amint a művel
tebb angolok szokták mondani, a materialisták 
a dolgok könnyebb oldalát nézik, s utána men
nek haza teázni.

A MI MINDENNAPI FÉLELEMÜNKET 
ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG 
A MI GYÁVASÁGUNKAT, MIKÉPPEN MI IS...

Az Isten megbocsáthatja az ember gyávasá
gát, mindenhatóságánál fogva; az ember azon
ban saját magának megbocsátani csak a saját 
gyávaságát nem tudja, minden mást igen. Ezért 
ég állandóan bűntudatban, ezért vezekel, de 
mert ezt is gyáva bevallani, ezért majmoskodik.

NEM TUDTAM LEALKUDNI AZ ÁLOM
KÉPBŐL, A VÉRSZOMJAS JELENET BOHÓC
KODÁSSÁ FAJUL.

Az ember a végső szembenézéskor kényte
len hülyéskedni, mert úgy sejti, hogy azzal leg
alább a nagy pózokat annyira kedvelő Végzet 
hatalmát kicsorbítja, tárgytalanná teszi.

A legjellegzetesebb sigmondistváni álom
kép a Megtisztulás. ..."Amott temetnek...lábbal 
lefele eresztik le a halottat.. Az özvegy csipke
betétes gyászruhában botorkál a göröngyök te
tején, közben szárított kecskehússal eteti a 
bambán álldogáló gyászolókat... És most meg
csókolom a gyászolókat. így a földi szolga. Csu
háját gondosan megigazítja... az özveggyel 
kezdi természetesen." A százsoros és százszo
ros csókleírás így ér véget: ..."és az özvegynek 
két nyelve volt. Egyik a sajátja, a másik a szája 
sarkából fityegett elő".

Ha az író itt megállana, valóban csak bar
langrajzoló őse reinkarnációja lenne. (Hajlik is 
különben erre a szerepjátszásra: ÁLTALÁBAN 
AZ EMBER SAJÁT REINKARNÁCIÓS MÚLT
JÁNAK EGYIK SZELLEMÁRNYA.) Azonban 
úgy érzi, ez a zárókép csak a III. Richárd paraf
rázisának váratlan fordulata, barlangrajz, kö- 
zépkorias m etszet példázatos stílusában  
elmesélve, és ezért folytatja, felsorolva a lét szín
padának összes lehetséges szerepeit, az ideologizá- 
ló rühatkától a zsarnok hamutartójáig — EGY 
MENNYEI VÉGZETDRÁMÁBAN OSZTOT
TÁK RÁM A FŐSZEREPET, HOGY MEGKÍN- 
ZOTTAN FETRENGJEK AZ OCSMÁNYSÁG 
FENEKETLEN BUGYRAIBAN, HOGY A BŰ
NÖS LELKEK SZENVEDÉSE LEGYEN AZ 
ENYÉM—, és kiüresedett szájüregéből is érthe
tően felteszi a kérdést: — Mi akarsz lenni?... 
számolok tízig és akkor lenyomom a gombot.

Az emberiség valaha úgy képzelte, hogy a 
világegyetem , a Kozm osz három em eletes 
misztériumszínpad. Odafenn, fenn a csillagok 
felett, boldog lelkek intenek, ott fenn van a 
mennyország, viszont idelent a földön, a föld 
felszínén van az Élet; a föld mélyében, méhé- 
ben, lent-lent pedig a Pokol helyezkedik el. Mi
után az életbentartózkodás meghatározott 
idejű, aki nem tudott felkapaszkodni, annak 
szükségképpen alá kell szállnia a poklokra.

» » » » » »
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Ezen a jól rendezett és formai szempontból 

következetes világképen előbb a relativitás 
rémlátomása, utána az UFO-irodalom változta
tott. Itt, a középszinten, a Földön, azaz a földfel
színen tulajdonképpen nem is az élet he
lyezkedik el! A továbbiakban a felelet az ufós 
olvasottságtól vagy a matematikai-modemfizi- 
kai képzettségtől függ: az élet odalenn folyik a 
mélyben, a föld alatt — a felszínen, ez itt, ami 
van, az tulajdonképpen a Pokol, az itt "élők" ide 
vannak száműzve az életből; a másik szerint 
ugyancsak a földfelszín a pokol, de tulajdon
képpen a múltban van elhelyezve, vagy a jövő
ben, míg az élet a görbült mennyország ma
gasában, a görbült jövőben vagy a görbült múlt- 
jövőben vagy jövőmúltban helyezkedik el, az 
ufósok extra-galaktikus mennyországában, és 
az idelátogató azonosítatlan tárgyak utasai 
mind csupa Vergilius és Dante, akik szenvedé
seinkből megállapításokat nyerni jöttek a nem 
tudni mire; a freudisták szerint azonban ez a 
látomás is regressziós vágyképzet, intrauterin 
boldogságkeresés, és nem tartják véletlennek, 
hogy a sokat emlegetett galaktika tulajdonkép
pen tejet, anyatejet jelent és így tovább...

Ám az a legérdekesebb, hogy bár Sigmond 
Istvántól a lehető legtávolabb ál az ufonauta-re- 
lativista újdondászság, mégis feldereng benne 
is, függetlenül a "határesetek tudományaitól" a 
kérdés: A MÉLYSÉG TITOKBAN TARTJA, 
HOGY MI VÉGRE ÉLTETI A FÖLDI TÁJAT... ez 
elég világos célzás, különösen, ha hozzáolvas
suk: NÉZEK KÖRÜL, CSODÁLKOZOM: 
"ATYÁM? HÁT MÉGIS A POKOL...?"

A kötet novellái nagyjából összefüggő láto
mássorozatot tartalmaznak, csak egy-két írás üt 
el tőlük, mint például az te , ahol Sigmond 
transzcendens malackodásait mintegy a hírlapi 

,  szatíra ("igényesebb leleplezés") hentespultján 
tálalja. Valójában egy olyan hívő vallomásai 
ezek, aki hitére éppenséggel csak a kételkedései 
révén tud utalni, eszményeit csak a kiábrándu
lás és a csalódás tehermentesítő, levezető, elföl
delt csomagolásában meri megélni. Ha valami 
igazat mondtunk, rögtön utána nyújtsuk ki a nyel
vünket és próbáljuk megnyalni az orrunk hegyét, 
nehogy feUengősnek tartsanak bennünket

M égsem tartom a "kiábrándulság gyü
mölcsének" ezt a f^jta irodalmat. Meglepő az 
írói fortélyosság: az úgynevezett dekadens mo
tívumok — morbid undorítós-játékok — nem 
enerválnak, nem a sötétbe löknek, hanem izga
tott várakozást oltanak az emberbe: valami 
mégis csak van? Valami más is?

Nemcsak magunk kedvéért undorodni, de 
lelkiismeret-feltépő undort kelteni; szerzetesi 
megalázkodás; ülni a porban és penészes földet 
enni; flagelláns módra kihívni a világot: meri
tek-e vállalni, mik vagytok? Sok ilyesmit olvas
hatnánk rá a szerző fejére, ha hinnénk a kritikai 
elemzések, a ma délelőtti, tegnapi és tegnape
lőtti irodalomelméletek imamalmainak jelsza
vaiban. De felesleges — akinek van füle a hal
lásra, az meghallja, akinek van szeme a látásra, 
nos, Sigmond modorában így folytathatnánk: 
annak ki fog majd folyni. De Sigmondot érde
mes megvédeni saját sztereotípiáival szemben 
is. Nem hiába kúszik háromkézlábon A GÖ
DÖR széléig:

FEJEMET A GÖDÖR SZÉLÉRŐL LELÓGA
TOM A MÉLYBE, ODALENT ENYÉM LESZ A 
MÚLT S AZ ÉLET UTÁNI ÉLET S TALÁN AZ 
ÉLET ELŐTTI ÉLETET IS MEGKAPOM.

Elközelgett-e a nagy, mindent igazoló műre 
való várakozás izgalma?

Sigmond István: UGASSAK MAGÁNAK, 
REZSŐ? Novellák. Dacia Könyvkiadó. Ko
lozsvár 1995.

SIGMOND ISTVÁN

MOLEKULÁK
Élő fejekkel rúgják a tizenegyest, a ka

puban senki sem áll. A  hernyók táncra 
perdülnek a kiszáradt gyepen, éjszakai 
táncleckén gyakorolják a nappali vonag- 
lást, hétfőtől hétfőig kötelező a balett, a 
koporsók is ellejtik a magukét, hátulsó 
pár előre fuss, jöhet a feketeleves. A bíró 
előveszi a balalajkát, s kipengeti rajta a 
legfrissebb híreket: nincs veszve semmi, 
virágesőbe rejtett csókok dédelgetik a régi 
szobrokat, a kígyó mannát zabái, mife
lénk nem kötelező a szeplőtelen foganta
tás. Olyan szép itt a táj: gödrök, hernyók 
és maszkabál. És gazdagok a sírásók. A  
suttogva elm otyogott him nuszok egyre 
vadabbul rimánkodnak kegyelem  után. 
És lefüleltük azt az ocsmány alakot, aki 
virágénekkel próbált túlharsogni egy or
todox imát. Abban az éjszakai bárban va
laki keresztet vetett, kivezették, merthogy 
a bohócok műsora az esti órákban lejárt. 
Már a kuplerájban is svéd asztal van, cso
kornyakkendős urak hántják le rólad az 
alsóneműt, s a m asszím őknek Beethoven- 
zenére fordul ki a szemük. Kavalkád az 
ócskapiacon: színes pillangók után kap
kodnak a gyászhuszárok és nerebundás 
baja dérok cipelik a frigyládát. Hitben 
olyan erősek vagyunk, hogy már a gólya
madár is két lábon állva várja az utolsó  
csapást. A hernyók fején kackiásan ágál
nak a kalapok, s születéstől a temetőig 
bányarémek irányítják a Kánaánt. M eg
szoktuk ezt a tájat, ahol sírokban ébred a 
kikelet, s a naplementében csajkával vár
juk a mindennapi halált. Az üres kapuk
ban sz e lle m e k  k a lim p áln ak , t iz e n e 
gyesből tizenkettő lesz, kondul a nagy
templom harangja: indulhat a kőkorszak 
újra, de bronzról és vasról szó sem lehet. 
Suttogjátok a földbe az imát. Hadd ámít
sák egym ást a hittel felvértezett hem yócs- 
kák, hogy m indig volt és m indig lesz  
Feltámadás. Mit mondhatnék még? Hogy  
m enyasszonyi fátyolként röpködnek a 
halotti leplek? H ogy az elemiben megfá
radt aggastyánok tanulják az egyszer
egyet? "Es nem m osolyognak a csókák!" 
—  űberolja m indezeket egy  csalafinta 
szellem, csakhogy ezek a tékozló fiúk a 
valóság árnyékában ultizták el a világot, 
szavuk elsüllyedt csónak egy önmagát el
nyelő, háborgó tengeren. Übermensch 
egyedül én vagyok, szólt valaki odafent, 
s a kapus nélküli kapuba egyfolytában 
rúgják a tizenegyest.

»

Az optimisták viszik a keresztet, a töb
bi báván nézi a földdel összenőtt eget, s a 
magasba küldött zsoltárok lecsorognak a 
tem plom ok falán. Három patkány kö
nyököl a kert végében. N em  mersz közé
jük telepedni, mert az óriások nem sze
retik a törpéket. H úsod íztelen, s a renge
teg mosléktól, melytől életben marad a 
sejt s a szövet, megrozsdásodtak benned  
a csontszegek s feketén sötétlik a szürke- 
állomány. Újra kellene kezdeni az egé
szet. Valaki kitalálta a jelent, pedig csak 
múltban s jövőben létezel. H ogy a múlt a 
jövő záloga? Nosztalgia, m elldöngetés és

humorba fulladt filozófia. N ézd  m eg a 
patkányokat, ő k  m indig a jelenben élnek, 
néha dncognak, néha arra gondolnak, 
hogy m ilyen dallamra dncogjanak estére. 
Ez már nem humor, ez csak filozófia. Ve
szélyben a haza? A  haza m indig veszély
ben volt s veszélyben  marad. N em  a 
patkányok miatt. Te ácsoltad a keresztet, 
te vagy az optimista s te vagy a báva. Ima 
és káröröm? Feszület-m ozdulatlanság
ban terp eszk ed n ek  a két serpenyőn . 
Egyensúlyban a világ. Gordiuszi csomó? 
Jelenedre bogozták legutóbb. M egoldani? 
Kettévágni? Minek? Ez a játék rendje. Ti- 
zenküencre ráhúztál egy lapot, s azok az 
óriáspatkányok tovább dncognak a kert 
végében.

*

A dalárdába tömörült varjak a saját 
him nuszukat károgják, s egy  hatalmas, 
kétmillió billentyűs zongorán m i is kalim
páljuk az örök melódiát. A fekete billen
tyűk —  mióta világ a világ —  magasra 
hágva, dom bok tetején üldögélve jobban 
látszanak, mint a fehérbe öltözött soka
ság. A fülbem ászó dallamokban kóros be
tegség munkál: a súlytalan ütemrészek 
néha összekapcsolódnak a következő sú
lyossal, ezt nevezik szinkópának a zené
ben. N e  csodálkozz, h ogy  nem sokára 
végleg eltűnik a papírról a pont, s  állan
dóan kérdőjeleket csalogatsz a gondolat 
után. Miért látszik csak egy pillanatra a 
v illá m lá s , és m iért te le p sz ik  ránk a 
m en n yd örgés o lyan  h osszasan , m int 
görcsben fetrengő, eltorzult epüepsziásra 
a hab, a nyál? Miért öltözik díszbe a halál, 
ha felboncolva dobják karjába imádott 
menyasszonyát? Miért hangosabb a bom
barobbanás, mint a versből kicsendülő rí
mek zenéje, vagy a rímtelen versben a szó 
maga? Miért tdepednek hivatlan vendé
gek az asztalfőre, hogy m inden este ki
okádd a vacsorát? Miért nem ír senki 
balladát, hogy végre a hitetlenek is m eg
értsék, mi végre az elmúlás? És miért 
nincs szarva a hattyúnak, miért nem volt 
legalább két anyád, miért nem tudnak 
szót érteni a két lábon járó állatok, miért 
gyóntatják m eg a szenteket is a vérbajos 
bohócok —  te már akkor is kérdeznél 
unos-untalan, ha valami csoda folytán a 
kérdőjelek felkiáltójelekké egyenesedné
nek, vagy a pont venné át a hatalmat a 
betűkkel díszített fehér papíron. Egyelőre 
a szinkópa, a fekete billentyűk és az égből 
ránk szakadt mennydörgés tizedeli a m e
netoszlopot, s a szom orú arcú asszonyok  
a te véredben m ossák a szennyes ruhát. 
E lvégeztetett, m ondod? E lvégeztetett, 
m ondom  veled, a hívők imáit a földbe 
tiporták, s a kiszikkadt, agyagos sírhanto
kon sosem  fakad már színes virág.

/ / h . i l . t n l t r ) y h ' H t / Á  í.rÁrum f/nv.
J/f Ajj  un ttj/y  /riy hl/uU /% y/A j  U'urh.//n n A lj H'.'fU.ht.'t/ur 'Fluty: 
/n./Juredi'Mu 4 ftvűitÁuruSu!)  j  Uilh tutit/ / ta r jj f /L v i tfu tj  £ath. 

l.u&urn’uj /Lu 4. Hus.jnJyr,; n. h j  in J J n t '  th .it/ tvry  S/ut/hL.
A s t fo  in r u i lu i  z  A /«én. j  / / / _ •  l/tu jh /u U  ét l i t  n / f  4n .tr  j  
Ilim  M rt M m /urA kjW jte-ty  • / - .  i Un h ú  j  \ T | i  i *  ’Iju/C' / L v I  
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ZAJLÓ ESZTENDŐK
N á lu n k , E rdélyben a m em oár-iroda

lom nak igen gazdag hagyom ányai vannak; 
elég, ha hirtelenjében Borsos Tamást (Vásár
helytől a Fényes Portáig), Apor Pétert (Meta
morphosis Transsylvaniáé), Rettegi Györgyöt 
(Emlékezetre méltó dolgok) és Fogarasi Sámuelt 
(Marosvásárhely és Göttinga) említem, noha a 
felsorolást sokáig folytathatnám . És ím e, 
m ost, az Úr 1995. esztendejében újra vissza
em lékezéseket olvashatunk, ezúttal Somm- 
bori Sándor tollából (Köd és derengés, Európai 
Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy 1995).

Mindjárt az elején szögezzük le: a kötetet 
két m ásik fogja követni, m ihelyt a jelenleg 
m ostoha kiadói viszonyok lehetőséget nyúj
tanak rá; ez  a kettő is készen áll, s m íg ez a 
m ostani első rész az író születésétől, 1920-tól 
1939-ig vezeti az esem ényeket, a következő  
kettőnek a d m e nagyjából az időhatárokat is 
elárulja: A kolozsvári diák az 1939-es év őszétől 
1943 közepéig  fog tartani, mert Sombori Sán
dor ekkor volt a kolozsvári egyetem  diákja, 
majd a Katedra és színpad azokat az éveket 
öleli fel, am elyek Sepsiszentgyörgy ön, az Is
kola és a Színház szolgálatában teltek el.

Igazi trouvaille-nak tartom a kötet indítá
sát. D ühöng a Nem ere. Háromszék egyik  
részének félelm etes téli szele, Sombori indul 
az állomásra, hogy beutazzék Szentgyörgyre 
az iskolába, am elynek tanára. Minden lépé
sért külön m eg kell küzdenie, az út egy-egy  
szakaszán derékig érő hótorlaszok gátolják 
az előrehaladást, a járókelők arcára ráfagy a 
hó. S ellentétben ezzel a zord hideggel, az író 
m eleget érez, mert Édesanyjára gondol, akit 
m eg szokott kérni, hogy meséljen a régi idők
ről, régi emberekről és főleg a családról. És 
ezel elkezdődik, gazdagon árad a történet a 
családról. N ehány fejezettel odébb a mesé- 
lést a sokkal szűkszavúbb Apa veszi át, majd 
anélkül, hogy észrevennénk, egyszerre azt 
látjuk, hogy a Számba veszem az örökségem 
cím ű fejezettől (54.) maga az író ragadja m eg  
az elbeszélés fonalát, és m ost már végig  övé  
a szó.

A  sok m inden közül, ami — ahogy m on
dani szokás —  vörös fonalként húzódik vé
g ig  ennek a tizenkilenc kem ény esztendőnek  
a történetén, egyik a kisebbségi sors, amelyet 
az első vüágháború utáni békekötés terem
tett. A z apa kicseppent állomásfőnöki hiva
talából, s ezze l beköszöntöttek, majd ál
lan d ósu ltak  az anyagi gondok, annyira, 
hogy amikor a m esélő leteszi a kisérettségit 
(ez m egfelel a m ostani felvételi vizsgának  
VIII. osztályból IX-be), nem  sok híján a "gye
rek" nem  tanulhat tovább, hanem felmerül az 
a gondolat, hogy inasnak adják. Vagy a pre- 
mllitár-közmunka alatt a vasgárdista Popes- 
cu acsarkodása a magyar diákok ellen, noha 
hősünk nagyon jól beszéli az állam nyelvét 
(pedig kisebbségi iskolába járt, a brassói Ró
m ai K atolikus Főgim názium ba), am elyet
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már az óvodában kezdett elsajátítani (itt a 
m agyarokon és a románokon kívül szász 
gyerekek is békésen megfértek "egy gyéké
nyen").

Brassóban, a felekezeti béke városában 
találkozik a cserkészettel is, amely életre szó
ló élm ényekkel ajándékozza meg: a táboro
zásokkal, a kisebb-nagyobb kirándulásokkal 
és főleg a közösségi élet vonzásával. Őrsve
zetője Arvay József (e sorok írójának depor
tált társa az Uraiban), rajparancsnoka Dobry 
János (a kitűnő szervező, később teológiai 
tanár, akit mindenki Janónak szólított). És 
megjelenik az erdélyi magyar cserkészm oz
galom vezéregyénisége, Puskás Lajos tanár 
úr (aki bizonyára szerepelni fog a második  
kötetben is, mint a Gábor Áron Diákotthon 
igazgatója); találkozunk Cseke Vilmossal, a 
Bolyai Égyetem  későbbi m atem atikapro
fesszorával és másokkal.

Akötetben feltáruló tizenkilenc év termé
szetszerűen az ígéretek története: az író —  
egy  gyermekkori m űkedvelő színielőadás 
szereplőjeként — először találkozik a színé
szettel, amely a későbbiekben annyi örömöt 
fog  hozni pályáján. Tanára, idősebb Szemlér 
Ferenc biztatására megírja első elbeszélését 
is, tehát már itt megmutatkoznak a későbbi 
jeles prózaíró oroszlánkörmei, amelyeknek 
m egerősödésében nemsokára nagy szerepet 
játszik az ismerkedés Szabó Dezső m űveivel. 
(Szabó D ezső  m ellett n em zed ék ü n k  —  
am ely nem, vagy csak alig ismerte József 
Attilát — főleg A dyt, az Ady-verseket tartot
ta Bibliájának.)

Természetesen ebből az első kötetből nem  
hiányozhat a gazdag érzelemvilággal m egál
dott szerző beszámolója az első, m ég gyerek
kori szerelemről, am elyet egy idő múltán 
követ a m egism erkedés az Igazival, aki jóval 
később kitartóan mellette fog állni az élet 
viharaiban.

Talán már előbb kellett volna írnom arról 
a szerepről, am elyet Somboriék életében a 
család tölt be, és azon belül is az Édesanya, 
aki a lehető legnagyobb odaadással, úgy, 
ahogy csak az anyák tudják, harcol fiáért, fia 
továbbtanulásáért, a család jólétéért. Egyál
talán, a könyvnek jóformán nincs olyan lap
ja, amelyből ne sugároznék a család m eleg
sége, összetartó ereje azokban a "zajló eszten
dőkben".

Nem ezedékünkből Sombori Sándor volt 
az első, aki önálló, máig is haszonnal és élve
zettel forgatható kötettel jelentkezett a nyü- 
vánosság előtt (Salamon Sándor: A  világosság 
százada, Sepsiszentgyörgy 1947; Mikó Iskola- 
szövetkezet kiadása —  akkoriban m ég nem  
használta későbbi írói nevét). Úgy tűnik, 
hogy most, amikor baráti körünk pályája vé
géhez közeledik, megint csak ő lesz, aki a 
további önéletrajzi kötetekkel lezárja a sort. 
"Csak szállóvendégek vagyunk az életben, 
használjuk tárgyainkat, m íg élünk, aztán 
minden marad a következő rend emberre", 
olvassuk a könyvben (186.) Nem  így van: 
Sombori Sándor semmit sem hagyott a "kö
vetkező rend emberre": pályáját becsülettel 
megfutotta, elvégezett mindent, amit elvé
gezhetett, s nyugodtan elmondhatja a költő
vel: "Ez jó mulatság, férfimunka volt."

Érdeklődéssel várjuk az önéletrajz követ
kező két kötetét is!

SZABÓ GYÖRGY

O L Á H  J Á N O S  

CSEPEG A VÍZ
Csepeg a víz, a rozsda 
a csapok nyakát sorra kitekerte.
Ma én vagyok soron.
A  legkisebb neszre felfigyelek, 
akár egy éjjeliőr.
Nem szabadna elmulasztanom semmit, 
de hát ez lehetetlen.
A  kutya alszik, 
kibékült vele a csend.
És velem?
Megvéd, a vesztemre tör vagy ittfelejt? 
Ki vagyok szolgáltatva neki.
Jó volna, ha beérné ennyivel.

PEZSGŐFÜRDŐ
Sárga örvényben, bugyborogva fakad fel 
a hegy súlyától a pezsgő ölú gyógyvíz 
a völgy torokban.
Akár a gyerekkézből kihulló kavics, 
úgy merülsz el benne.
Lehunyt szemhéjad mögött 
horpadt bendójú kecskenyájak 
lusta örvénye hallgatózik.
A vonzás fájdalmát lemondás csillapítja, 
millió túszúrás varr ja át bőrödet.

PORTÖLCSÉR
O tt alszom most,
félálom partszegélyén,
hol a csicsóka nő,
vadmurok illatában,
bürökpalástos vermek rejtekében,
beléndek mérgiben,
és nem találom mását
e porló pillanatnak,
amely a moccanatlan idő
sziklájából kiperdült.
Ide-oda csapódom 
a rücskös szigeten, 
pitypang bolyhaként 
a nyárfabokrokat 
tépázó szélfúvásban.
A  horzsolt sebekből 
szivárgó vér íze 
lehűti nyelvemet.
A d d i erdő csendjét, 
mint befűzendő cémavéget 
ujjam között morzsolgatom.
A rozsdás tű foka 
gúnyosan bandzsít felém 
a másvilágról.
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Üzenet
Bizáncból
A z új évezred hajnalán, az udvari 

intrikák és gyilkosságok korában, a bi
zánci erkölcsi korrupció és demagógia  
sűrűjében élt egy erényes férfiú; nyil
ván senki nem  vette észre (vagy k o
m o ly a n ); k ö z e lr ő l ő t is  e lra g a d -  
ta-nyelte a dagály. Udvaronc volt a 
m akedón dinasztia leszárm azottjai
nak udvarában: a bíborbanfogant kér
k ed és h u llám h egyére  fö ln ézv e  bi
zonyára gyakran sugallta neki a rette
gés, hogy a legjobb volna, ha a pillanat 
m ost parányi kis kövecskét formálna 
belőle. Távolabbi korok azonban kibe
szélték a középkor szellem e ellen láza
dó M ütilém iosz titkát: ő volt Bizánc 
legélesebb nyelvű költője. A  több mint 
kilencszáz éves hom ályból (midőn no
m ád őseink Bizánc szövetségeseiként 
ott nyargalásztak a délorosz sztyep
pén —  bizarr feltételezés lenne [?], m i
szerint a honfoglalás nem más, mint a 
bizánci intrikák következm énye), ez a 
névtelen levélként ránk maradt fel
jegyzés csaknem kétségtelen, hogy tő
le származik:

"A napfogyatkozás előtt m ég ki
gyönyörködöm  magam a naplem en
téb en . S k o la s z t ik u s  é r te k e z é se k  
helyett szívesebben írok verset; mint 
legutóbb is, eljátszadozván a h iszé
keny ereklyegyűjtőkkel. A  hitet soha
sem  tévesztettem  össze az ájtatosko- 
dással, a színleléssel. De a züllés, a 
fanatikus m egszállottság ellen állítha- 
tó-e ma példaképül az ógörög gondol
kodásnak az a fajtája, m ely jellegét és 
erejét az érzékelésből merítette? Esz
köz vagy te is, bámulom borostás ké
pem et a víztükörben —, m ely tudat
lanságot és szeszélyt szolgál; holott 
másra, többre volnál hivatott. A kor
m ányosnak meghagyják a kormány
kereket, a m uzsikusnak a pengetőjét, 
játszódjék bár hamisan rajta. Az én 
lángom m al m i lesz? Koponyacsontom  
halott fá legyen? Pedig két természet 
van bennem: a tűzé és a fáé. Más a cél, 
m ely  egyesíti őket, és m ás a tiltás, 
am ely  m egosztja . K risztus term é
szetét sem  moshatjuk egybe magunk
ban —  csak hogyha szem ünk káprázik 
olykor, tekinthető isteninek az emberi.

Botor szerzetes atyák, ereklyetar
tóitok töm ve szent férfiak és mártírok 
csontjaival. Démétriosznak, a győze-

K usztos Endre grafikái
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delm es vértanúnak tizenkét lábszár
csontja került elő eddig, Panteleimon- 
nak kétszer annyi sípcsontját tisz
telitek, Szent Tódor állkapcájából csak 
én legalább egy tucatot láttam már, 
Gergelynek hét feje előtt göm yedez- 
tek, csak nehogy Prokópiosz tízszer 
tíz ujjával vakarja m eg a sötétben tar 
k o p o n y á to k . M ie lő tt v a la m e ly ik  
szentként tisztelt aggnő elporladt szá
jából magam is zsebrevágnék hatvan 
szöm yfogat, futok a babonás ember
kék elől; de tiltásával csap le rám a 
hatalom. A  mai Császár ő, egy fokkal 
jobb, mint a tegnapi, kit esztelen di
csőségvágy töltött el, am ely éppen  
annyira illett hozzá, mint majomhoz a 
bíbor. "Csakhát ez a pánik — mondja 
az új császár, szinte unottan. — A  tu
datlanok a legkülönbözőbb helyekről 
sereglenek ide." Földig hajlok színe  
előtt: mit tegyek hát? 'N e jósolj újabb 
napfogyatkozást!" — hangzik a pa
rancs. Legyen suttogás, akkor is tisz
teletben kell tartani, hiszen csak ó  
képes megítélni a pillanat alkalmassá
gát... hogy mikor lehet sötétségről be
szélni egyáltalán.

Miért is nem születtem legalább 
négyszáz évvel korábban? Lehettem 
volna mondjuk Geórgiosz Piszidész, a 
barbár avarokat és perzsákat legyőző  
Hérakleiász császár dalnoka, ki oly  
könnyedén rázta ki magából a hexa
metereket, hogy sokak szerint Euripi
désznél is jobban verselt. Vagy ő, a 
székesegyház diakónusa is épp így vi
askodott, mint én — az izzásig heví
tett hittel? H isz nem elég  számba- 
venni a pusztítást, látni, amint a kimúlt 
tevék teste akkora fallá tornyosul, mint 
eleven bástyafoki N e tévesszen m eg az 
idő. Ugyanaz a bíborral borított tér. A  
kérdés csúcsáról talán nem is látszik, 
hogy fut a tél, s a vizek záró gátjai 
kimerültek. A mérleg két serpenyője 
örök: Ez jut a népnek! Ez hizlalja a 
hatalmon levőt!... Múzsák misztériu
maként kínálni a tudományt — mint 
piaci vén kofa az édességet —, m eg
fosztva szent értelmétől?... Ezért vá
lasztottam inkább (tanúm rá az ég) az 
égi jelenségek tudományát. Miért ne le
hetnék Arisztotelész — a természet 
dolgainak diakónusa. (A múltba való 
visszakanyarodás m űvészetét akkor 
fogom  bemutatni nektek, ha majd el
látogattok hozzám.)

A matematika és az asztronómia 
seg ítségével m eg lehet határozni a 
napfogyatkozások időpontját. Ki is 
számítottam, hogy az elkövetkezendő  
—  a Theodosziosz uralkodása alatt a 
Rák 24. zónájában megesett, valamint 
a Baszileion idején az Oroszlán 15. zó 
nájában észlelt után —  a 63. évvel eze
lőttihez lesz hasonlatos. N agy és sűrű 
árnyék, ami reánk vár. A ddig szorgos
kodjatok csak az élet külső burkán. A  
nagy fogyatkozást, a görög bölcsesség  
sö té tség b e  haanyatlását k övetően  
minden bizonnyal m ég élesebb fény
ben tündököl fel a tudatlanság, s a 
hiszékenyek sorban állnak majd az 
ereklyekereskedők sátrai előtt a Betle
hemben egykoron leöldösött /  sok ártatlan 
kis csecsszopó állcsontiért.

B O G D Á N  L Á S Z L Ó  

ÁTIRATOK M ÚZEUM A  

D O L G O K

—  B orges-p lágium  —
Az elveszett könyv. Valaki kézbevette 
egyszer, nem a helyére tette vissza, 
és most lassan betemeti nyarak füstje, 
őszi ködbe vész, eltűnik. A bardóci 
fejsze, amelyet Rika erdejének 
komor, fenséges fái csábítottak el.
A tükör, melyet Fiúméból hozott 
nagymama, de előbb vakult meg.
Nyomok a fűben, a fában, a szélben.
Amint röhögve őrzi meg őket a végzet.
Hermányi Dienes József vádoló pora.
A felhők folyton változó alakja.
A harangvirág ijedt remegése —, 
mostmár örökre rád emlékeztet, szemed 
tükréből mered rám, vádlón az árulóra.
Testünk lenyomata a homokban. Almatag 
kitartással mossa szét a hullám.
Nagy Imre színei, amikor kihunynak 
a képtár falain, s éjszakai őrjárat 
vasalt csizmáinak kopogása szabdalja 
fragmentumokra az időt. A negatív világ.
Árnyék UFÓ-k inváziója a piramisokon.
A Székely Kő. A megdermedt kezek.
Egy hajnal előtt látott boldog álom, 
amit a nap első sugarai szétzilálnak.
A Keveháza eleje és vége.
Mért vijjog a saskeselyű őseiről 
csatás emléket? Mért nem hallgat.
Indigóról a fordított betű.
Kisvárosi promenádról vicsorgó tigris, 
ami soha nem is volt. Sellők 
kíváncsi lábai. Árnyak az alagútban.
Kentaur lét. Pillanat,
amely vadászó ősünk nyílvesszejét
célba röpíti, s a szarvastehén lehull.
Havasi gyopár Orbán Balázs két lapja közt. 
Gyolyáibissá váló órainga, amit nem állíthat meg 
Botond buzogánya a bizánci nagykapun. 
Kéziratlapjaim tánca a tűzben.
Ágyúk dörgése a kökösi hídon.
Visszhangjuk nem csillapodik.
Ma is hallod. Holnap is. Részei az őrületnek.
Peter Schlemihl árnyéka Ford Sienán.
A női hang, mi évek óta szólít.
A földbe ásott Bem kopasz feje Aleppo homokjában. 
A nagyapámra lő tt golyó Doberdónál.
A hold megfejthetetlen üzenete. A dolgok —  
amiket Berkeley istene sem érthet.
1995. augusztus 15.
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: sq r
jármát megunva olajra lép Fekete Vince y o

ROSTÁS ISTVÁN

LEVÉL AZ ÜLTETVÉNYRŐL
— töredék —

Most, hogy biztonságosnak vélt távlatba
zsugorodtak a dolgok, talán le is merném írni, 
merthogy nem vagyok úgy egyébként a szavak 
embere; arról, hogy hogyan-honnan kezdjem, 
már több ízben gondolkoztam, de a nagy- 
szusszanású körmondatok közül nem akadt egy 
igazán az elejére való, amolyan felütésre alkal
mas. Persze a legegyszerűbben kellett volna ne
k ifogn i, csak úgy csuk lóból, különösebb  
kontroll nélkül lejegyezni az első mondatfélét és 
hagyni, hogy ott akadjon el az egész, ahol éppen 
úgy jön neki; igen, ez lett volna a legcélraveze
tőbb, mégha a cél vagy a célzatosság jócskán 
kívül rekedt a képleten, vagyishát annyiból 
mégiscsak ott kalamistrált a mögöttes szándé
kok között, de csak annyira, hogy sejtettem: a 
mondat valahol beleütközik egy pontba, kérdő
jelbe, hasonlókba; vagy legalábbis oda, arrafelé 
tart, mégha olyik el is kerüli a koccanást.

Időnként papírhoz ültem, hogy namostel- 
kezdem és ilyenkor lehalkított koraestek teltek 
halomra azzal, hogy a golyóstollat forgattam a 
hüvelykem, a mutató és a középső között, mint
ha csak a fekvésen, a dőlésszögön múlna...

Volt úgy is, hogy a papírt, az iront odatettem 
a fejemhez, jó közel, ha esetleg éjjel meglepne az 
ándung, ha csak úgy álmomban, ne szalajtsam 
el az alkalmat, ki tudja, milyen gyorsan diktálja 
ott nekem a szöveget.

Pedig a dolgok még innen visszafelé nézve 
is elég egyszerűen, átlagosan történtek meg "Az 
idő és az emlékezet kedvez a hétköznapi sza
vaknak"; csak az nem volt még kellőképp vilá
g o s , m i zajlott le bennem  is abból, ami 
köröskörül körülöttem. Annyit azért intuitive 
megkábézhatok, hogy volt egy-két alkalom, 
amikor ha nem úgy és azt teszem esetleg... és ez 
most nem az utólag engrosban ömleszthető böl
cseletektől van. Szinte határozottan állítom (de 
legalábbis őszintén), hogy ha a nagy szilveszteri 
buli után a sértődöttsége ellenére hazakísérem 
Ancsát... csakhogy akkor Eszgé, Frankié meg 
Totyó éppen a katonaságból érkeztek, én meg 
már a déli ültetvényekről; majd féléve nem lát
tuk egymást, folyt a duma, a szesz, s megintcsak 
a bakaságbeli anekdoták és újból a vodka, cit
rommal, kólával, szimplán.

Hajnalfele a teleszivarozott nagyszoba de
rengésében, egy agyonvásott aranylemez taktu
sainál láttam meg először Ancsa arcán azt a fajta 
zavartan álcázott (elnézést követelő) feszültsé
get, amiből, ha elég józan vagyok, hát megér
zem, és leülünk szemtől-szembe, mint ahogy 
addig még egyszer sem.

Negyednap féligbékülten utaztam vissza az 
ültetvényekre és már a ricsajos, teletökmagolt 
peronon lépkedve, a kuli hátán szétteppedő iz
zadságfoltot fodrozva, elkezdődhetett a latolga
tás anélkül, hogy mindent szigorúan kiada
goltam volna a serpenyőkbe.

Vagy ott van a másik eset, amikor az a nor
vég lány (a nevét sem jegyeztem meg, mert 
olyan egyszerre mondta ki, hogy csak visszamo
tyogtam, visszaszorítottam a lebarnult szőkepi
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hés kezet és valami angol filmből ellesett formu
lát motyogtam, mint az ájemgledtumítjú. Én 
csak úgy magamban Hannának szólítottam, le
het, hogy tényleg így hívták, mindenesetre ez a 
név állt a legjobban neki, mert olyan... hannás 
volt vele. Akkor, ha a sörkertben nem teszek egye
bet (többet), mint a rusztikusra szabott asztalon 
átnyúlva végigsimítom a haját, az arcát az álláig s 
hagyom, hogy megfogja a lefelé lassuló kézfejet.. 
Lehet, hogy azelőtt is gyengém volt a szőke, Han
na után meg egyenesen obszedált, annyira, hogy 
még az oxigénezett sörényekre is odafordultam.

Malvin, ő már más volt. Gesztenyebarna. 
Nem takargatta, hogy bányászcsalád sarja, ki
csit suttyomban büszke is volt, hogy a szülei a 
két foghíjas, agyonhajszolt ráncmaszk mögül- 
büszkén néztek rá: sima érettségivel tanított egy 
biciklizésnyire levő falucskában s a tanfelügye
lőség káderhiány miatt évente elfogadta a 
hellyettesítési kérvényét. Hétvégeken a gyorsjá
ratta] ugrottam át hozzá és jó kiadósokat sziva
roztunk az első, a második, harmadik, ahánya- 
dik menet után; tudtuk egymásról, hogy ez így 
mind a kettőnknek megfelel. Kevés szóba került 
a víkkend, ez nekem jól jött, mind ugyanarról: 
az iskola, kedvenc tanítványok, a szeszkazán 
ezermester báty, egy-két frissiben elkapott oda
valósi pletyka. Nyaranta, úgy nyolc után lesétál
tunk a patakra; egy gyöngéd lélekkel kitömött 
festőkebelből többszörösen feltörtek volna az 
elragadtatás finomded nyögdécsei, ha a piktor 
éppen ott, akkor álványozza fel magát. De még 
csak fényképet sem kaptam Malvintól, igaz nem 
is igen kértem, bár szerettem a hirtelen vendég
ségbe érkezett nagynéniket, akik a második és 
harmadik presszó között elővették kényelmetle
nül széles retiküljükből a tejeszacskóba csúszta
tott gumigurtnival átfogott képkötegeket és 
belelágyult hangon áradozva, a fotókat egyen
ként előhalászva meséltek a napon egyre na
gyobbakat halló nagyinak. M alvintól úgy 
váltam el, mondhatni filmszerűen, mint mikor a 
replikát úgy adod a platón valós tét nélkül, vagy 
mintha csak azt mondanád: holnaptól nem gyúj
tok rá.

Négy év telt el, amióta itt vagyok stabilan a 
legújabb ültetvények biztonsági csoportjában; 
azóta Eszgé már kilépett egy nagyot és a Karib- 
térségben vállalt főhajópincéri állást, Frankiét 
néha felhívom, többnyire vasárnap, az obiigát 
szívélyesség mögül mindannyiszor előlopja 
magát az aggodalom, vajon Frankie most éppen 
három deci, fél liter után... (Totyó, akiről azt 
mondták az akkori osztálytársak, hogy elmélet
ben még egy tengeralattjárót is el tudna kormá
n yozn i egy, jó hírnévvel körített klinika 
professzora, kiesik a szűkén számított körből)

Jó itt, mert ez egy kemény, de büdösül meg
fizetett meló, igaz, a klíma, mint minden száraz
földit, egy kicsit engem is megvisel, mármint- 
hogy tüdőileg (legalább nem szívok, vagy nem 
olyan sokat). Majd ősszel lejár a szerződés, ha
zamegyek, kikúrálom magam egy alpesi szana
tóriumban, egyúttal talán megírom, most, hogy 
biztonságos távlatba...

S Á N T H A  A T T IL A  

H I D E G E N  H A G Y J A

Mert az ördög elhinté, 
hogy ellent kell állni 
a kísértésnek.

S rriondá immár Isten képében:
"mért ettél almát, te szerencsétlen, 
s ha már igen, mért nem többet."

De ezen a ]óisten csak nevet:
"tudás? mit ér és mit sem ér! 
ez nekem hideg."

M Ü N C H H A U S E N  Ő Z E

Münchhausen így beszélt:

Este az ózi ághoz nyúltam, 
szikráztak az ős napok: meggyek, 
az egek kigyulladtak, égtek.

Aztán ettem az ágról.
Napot és foltot, napfoltos 
csillagot és sötét égi lyukat:
földet.

A fénylő csillag-meggy, 
mintha semmi lenne: 
ahogy ettem, úgy elhültem.

De a lyukak: laktatóbbak 
többek. Mélység a magasban, 
sötét semmi-bolygók:

enném őket, de ők falnak fel, 
esszük egymást körbe, 
már az Örvény kap el.

Imigyen szála Münchhausen 
ki a világot tartja,
Atlasznak, az őznek.

EGY SZÁL 
LA FRANCE RÓZSA
Bujkáltam jóidéig.
Hogy magamtól vagy mástól, 
ezt inkább hagyjuk.

Aztán halkan zakatolva 
ragyogó, zöld expresszvonat.
Nem tudom, hogy miért.
Hogy miért az.

Agysejtjeimből ki-kitörve, 
ragyogó, zöld expresszvonat.
Mert ki mondhatja el, hogy 6 ura?
Neki, a vonatnak.

Vonat előtt, a sínen: 
egy szál La France rózsa.
0  igen, egy La France rózsa.

S a helyzet lassan fokozódik.
A vonat csak jön.
És szél, az van.

Vonat jövök az első vágányon, 
előttem egy szál La France rózsa. 
Csatlakozás elrendelve, mert végrehajtva. 
Egy La France expresszvonaton 
szál ragyogó, zöld rózsa.

Sínen vagy a sín vagyok?



HELIKON

GYÖRGY ATTILA

RÖVID ÉRTEKEZÉS 
IBOLYKA ÚRHÖLGY 
EGÉSZSÉGES 
ÉLETRENDJÉRŐL 
ÉS A DOLGOK 
HIÁBAVALÓSÁGÁRÓL

— Van az ú g y  néha, hogy a boszorkányok 
felbolydulnak —  jelentette ki Merlin bará
tom gondterhelten, m inek utána elpanaszol
tam szívünk időszakos úrnőjének, Ibolyka 
kisasszonynak forradalmian új, de máris di
vatos elképzeléseit követendő életrendjével 
k apcsolatosan . Ibolyka ú rhölgy  u gyan is  
egyike volt azon ismerőseinknek, akik iránt 
Merlinnel határozott elképzeléseket táplál
tunk magunkban; női, sőt: hangsúlyozottan  
női kvalitásai pedig  nem éppen alaptalan 
rem ényeket keltettek bennünk. Ibolyka úr
hölgy ritkán és rövid ideig  tartózkodott tár
saságunkban, olyankor azonban teljesen  
megbabonázott, és elszánt, m indenre kész 
lovagokká változtatott bennünket, akiknek 
kebelében csak am úgy buzognak különféle 
nem es és nem telen érzelmek.

Ezen érzelm ek létjogosultsága azonban 
egy idő  óta kérdésessé vált. Ibolyka úrhölgy 
ugyanis, kék véréhez és harisnyájához m él
tatlan m ódon, egy zavaros pillanatában hitet 
tett az egészséges életrend, a szűzies elköte
lezettség, és a különféle trubadúrok közötti 
in d o k o la tla n  k ü lö n b ség tev és  m ellett —  
am ely elhatározás őszinte megbotrányko- 
zást és ellenérzést keltett szívünkben. Úgy  
éreztük, m indezen merőben új, és szám unk
ra kellem etlen változások méltatlanok hoz
zánk, és így  közvetve az érzelmeink gyúj
tópontjában fészkelő Ibolyka úrhölgyhöz is; 
baljós elhatározásának okai pedig  m inden  
bizonnyal valam i általánosabb tünem ény
hez kötődnek, mint am ilyen például a bo
szo rk á n y o k  id ő n k én ti fe lb o ly d u lá sa  —  
m elytől is az Ég óvjon m indenkit. Ilyenkor 
címtől, rangtól és kortól függetlenül minden  
fehérszem élyben lángra lobban a cselekvés 
vágya; kedves, szeretetreméltó és szolgálatra 
rendelt Évákból dühöngő, értelemnélküli fú
riák válnak, m egsokszorozódó nőiességük  
pedig  üdítő italból méregpohárrá változik. 
Mi, Merlinnel m ég em lékeztünk a legutóbbi

ilyen felbolydulásra, m ely rettenetes követ
kezményekkel bírt; nem es, feddhetetlen er
k ölcsű  lovagok  egy ik  napról a másikra 
elzüllöttek, majd kardjukba dőltek; öreg, ta
pasztalt boszorkánymesterek őrültek m eg és 
szaladtak lobogó szakállal világgá; borzalmas, 
vér nélküli küzdelem következett, amely so 
rán csak nagy áldozatok révén sikerült vissza
szorítani a felbolydult női- és boszorkány
princípiumokat. Súlyos örökségként és bor
zalmas emlékeztetőül azonban így is ránkma
radt az emancipáció nevű kezelhetetlen vírus, 
valamint a feminizmus nyomasztó átka.

Szóval, ezeken a dolgokon gondolkod
tunk el Merlin barátommal, Ibolyka úrhölgy 
vészterhes változása és szokatlan m egnyil
vánulása okán, m elyek fölött szem et hunyni, 
és elfogadni őket egyaránt dőreség lett volna. 
A nőkben leledző, eredendő bűnre való haj
lamot csírájában és kíméletlenül kell elfojta
ni: ezt sugallta józan ész, az életösztön, és ezt 
tanította nekünk hajdanán Henricus Instito- 
ris domonkosrendi inkvizítor mesterünk. Ér
zelgősségnek itt nincs helye, sem  rosszul 
értelmezett könyörületességnek: elérkezett a 
cselekvés ideje. H osszú, és gondos mérlege
lés után jutottunk erre a következtetésre: 
Ibolyka úrhölgy "egészséges életrendje” ve
szedelm es vegetáriánus eretnekségre vallott; 
a szűzies elkötelezettség nyilvánvaló élveze
tektől fosztott volna m eg bennünket, az 
egyes trubadúrokkal történő kivételezés pe
dig méltatlanul hátrányba helyezett, ráadá
sul a nőket m eg nem illető döntési képesség  
bitorlását jelentette. Nem , a dolgok sem m i
képpen nem  maradhattak ezen állapotuk
ban; cselekedni kellett, m égpedig itt és most.

A  cselekvésben pediglen kizárólag Mer
lin varázstudom ányára szorítkozhattunk. 
Merlin, mint afféle goédában, exordzm us- 
ban, fekete- és vörösmágiában, kabbalában 
és m ás okkult, de igen hasznos mesterkedé
sekben jártas ember, akit ráadásul a lelkiis
m eret és az erk ö lcs  sú ly o s  terhe sem  
nyomasztott, kiválóan alkalmas szem élynek  
bizonyult erre a feladatra. Csupán a megtor
ló elhárítás módozatai terén mutatkoztak ne
hézségek. Radikális transzformációról szó  
sem  lehetett, elvégre Ibolyka úrhölgyből 
m égsem  csinálhatunk libát, varjút, nőstény
szamarat, avagy ámbrás cetnét, bármennyire 
is  kecsegtető a lehetőség. Ezekben az esetek
ben ugyanis éppen mint élvezhető és birto
k o lh a tó  n ő t v e sz íte t tü k  v o ln a  e l, am i 
egyáltalán nem jelentett volna nyereséget 
számunkra, m ég ha m eg is óvjuk általa testi

PLAINER ZSUZSA 
SZÜNET
mezítláb a patakban
a hosszú út után végre másféleképp gyalog
alattam piros kövek közt kapálózó bogár forog
míg át nem érek a túlsó partra
talpam a földével rokon
nem létezem
nincs lábnyomom

LÉPÉSEK
szégyen de néha ellep: hiába-hangulat 
a padló elkopott s a lábnyom megmaradt 
nem is tiéd már jársz tolvajok között 
talán fütyölni sem tudsz kedved kiöltözött 

keletre költözött

HAMUTARTÓ
csikkgyújteményem szubjektív idó 
változatlan ha alszom és néha-néha nó 
ha nem — s csak azt a részt 
jelzi napomból s éjszakámból is 
amelyet kitoltok — bájos összkép hamis 
tanulmányt írni rólam mondhatni képtelenség 
ha egyszer láttad szenvedélyemről számot ad: 
öt ötletecske öt csikk öt gondolat —  
bennem szóval — fogalmazódni készen 
mígnem a kóbor szégyen és szemérem 

ráakad

és lelki épségünket.
Végül, hosszas tanácskozás után úgy  

döntöttünk, legjobb lesz, ha Ibolyka úrhölgy 
továbbra is jelenlegi női állapotában marad, 
és a továbbiakban is kizárólag önm agával 
lesz azonos; női- és Ibolykakondídója magá
ban hordja büntetését. C supán a nőkre  
egyébként, am úgy sem  jellemző egyéni kez
d em é n y e z ő k é p e ssé g tő l k ell m eg fo szta 
nunk , m iá lta l lé te z é se  öm aga szám ára  
teljesen céltalanná és hiábavalóvá válik. Cél
talanná és hiábavalóvá, m int általában a 
nőkhöz fűződő dolgok, vagy m ég inkább, 
szerző azon igyekezete, hogy ezen tervét va
lamikor, valamelyik Ibolyka úrhölgyön va
lóra válthassa. U gyanis Merlin, az átkozott, 
tudomást szerezvén arról, hogy önmaga is a 
kivétdezett trubadúrok közé tartozik, m eg
szöktette, és birtokába vette Ibolyka úrhöl
gyet; a m egbeszélt terv végrehajtása helyett 
pedig csupán egy nagyon rövid lev d et ha
gyott hátra maga után:

"— Hiábavalóság m inden, és hiúságok
nak hiúsága".

FAZAKAS ATTILA-HUNOR UNALOM JAN PALACH KÉZIRATAIBÓL
EGYÜGYŰ MONDÓKA aztán este lesz 

zakatol a dzsessz
Ti jártatok a betonpalotákban 
kisepemi a termeket, szellőztetni?

Faladon száz ablak várok a 30-as oldalon Láttátok a Himnusz Gipszébe
tükrébe párállnak párbeszéd, ködözó unalom öntött pucér kölyköket?
kamasz szavaim, zakatol a dzsessz Nyelveitek alatt trópusi kígyókkal
belerajzolsz, belefestesz apró szúnyognesz díszelegtetek a Tavaszban?
vízvonalból kerekítesz a függönyön, plafonon Megírtátok a Tankönyv Suttogó Okoskodások
csupor-fület füttyös szájat már nem zizeg, meghagyom fejezetét
szemeimhez szempilládat a harmincason még dumálnak s a vakondok órájában nesztelenül,
fölé üveg ráncokat Sütő mondja Dumas-nak tapogatózva befészkelódtetek a város gyomrába
gondjaim se látszanak "Anyám könnyű álmot ígér" füstöt eregetvén örömötökben,
kalapomba szál virágot csak azt nem tudni hogy egyszer úgyis, úgy is megússzátok?!
nagy szívembe kis világot forintért vagy lejért —  megsúgom —
átsüt rajta hold-nap fénye mindegy tovább megy a dzsessz NADRÁGOTOKBA KAPOTT A
tócsába mos árva könnye. valahogy csak lesz 

Kisütik,
Reggelig.

BÉKEPIPÁK LÁNGJA!
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A R A K N É SELYME FÉNYE,
bár a kötet cím e szerint csupán a beszéd  

fonala az a csoda, am elynél elindul a mai 
elszánt— aztán annál észrevétlenebből elva
rázsolt versolvasó.

M erthogy, ez  Tóth Krisztina m ásodik  
verskönyve. S zép . Ö nm agában  v a ló a n , 
m int a Parnasszus, vagy m ég inkább mint a 
M ontparnasse... Szépen eljutna tehát a vers
be tévedt olvasó az Ariadné-fonalként visel
kedő lírai logika mentén m agához a titkok 
tudójához és kibocsátójához, szavak, pilla
natok egybesodrójához, a szerzőhöz, ő van  
persze a fonal túlsó végén, akár a három  
Párka valam elyike, de elég a hasonlatokból! 
Belátjuk majd, hogy nincs sehol, rejtőzik, 
eső- aranyfüst-, daüam függönyök, vízfosz
lányok m ögé; mire m egérthetnék, azonosít
hatnék , m ár tovatűnt: a m egfoghatóság  
bizonyára nem ő. Vagy m ásképpen szólva: 
nem  ott van ő, ahol a tapasztalat dolgai.

"Nem vagyok itt" — a paradoxnak tűnő 
állítás —  megkockáztatjuk —  az üveg vallo
mása, az üvegszerűség létélm ényének m eg
fogalm azása. H ogyne lenne itt, ha már jelzi 
magát: érzékel, tanú, tárgyiasult; igen ám, de 
maga a félrevezetés! A  térfelbontás és -egy- 
benyitás. A  "rossz helyre születtem" döbbe
n e té . P o n to sa b b a n : s e j te té s e . A  
m egfogalm azás (mert történeti volna, mert 
egyszeri, mert végleges volna) már létre sem  
jön: minek?

Egyelőre m ég csak hangulatszerű létálla
potok kastély- és tömbházi szobáiban bo- 
ly o n g ta t ,  k ife le  b á m u lta t a zá r tsá g  
m eghittségéből a végtelennek tetsző sivár
ságba. M ost még. Mert a kötetnyitó lámpa
gyújtás és -oltás a tér —  mindenfajta tér —  
konvendonalitására utal, a közjátéknyi vers
tömbök az időélmény ígéretét rejtik. Például 
a (Tóth Krisztinára különben nem jellemző) 
szonettek és a történetmondó készülődésére 
utaló limerickek.

A  szonettekből öt van. Csoportjuk a vers
sorozat felénél súlyosodik —  vagy éppen  
ebből a biztos form ából lendül erre-arra 
Arakné selym es beszédfonalán himbálózva,

Újvárossy László: Levél

mint összevissza mutató mánus? Az első két 
szonett a petrarcai kétrétegű világot idézi: az 
e ls ő  cím  sz e r in t  a szeretet természetéről 
szól(na) —  a második pedig a fájdaloméról. A  
dolog nem  új, ugyanannak a lényegnek két 
aspektusára vonatkozik; a közhelyszerűnek  
m egélt, ezért eleve mérgezett kilépésre az 
énből; a találkozások (alanyként, tárgyként, 
szereplőként, szemlélőként) eljátszott pilla
nataira, időn kívüliségére.

A m ásik szonettpár ehhez látvány- (vagy 
talán nem is látvány-, csak színes impresz- 
szió-) elvárásokat társít, m égpedig A kora 
hajnali órákról és a késő délutáni órákról; a bent 
kontúrokat egybem osó, rútan valószerűtlen 
lassúságról; a kinti szürrealista lobogású  
szépségről.

Szépségről? Annál azért többről van szó. 
A z ötödik szonettet a négy m egelőzőt is ér
telm ező kisebbik foglalatnak tekintjük (hadd 
használjuk a klasszicizm us terminusát); ez A  
megfoghatatlanságról szóló vers volna a lételv 
megfogalmazása.

"Alighogy írni kezdtem, máris azt 
érzem, nem  ezt akartam mondani"

(...) "Aki
örökké próbál félrehajlani, 
az nincs jelen"

(...) "Úgy hozná a hangzás, 
hogy a végén a neved m ég Idmondjam 
búcsúzóul, de félrehajlasz végleg".
A vers indító- és zárómegállapítása, a kö

zépponti, áthajtó mondat utal a vágyra, hogy  
felcserélhetők legyenek a szerepek; én-6-te, 
ennek a szerepcserének van folyamata; lé
lekvándorlás-m intája! A jóvátehetetlenül 
megnevező nyelv itt a szál elszakítását jelenti 
ami azonban (kezdetben talán láthatatlan 
m ódon) már a következő szövegben újra 
van: lám, csak a szonettpillanat ért véget!

A limerickek az önirónia játékát kínálják; 
bennünk találkozik a "fordított világ" régi 
p oézise  a jelentésszabályoktól m enekülő  
mai m űvészetelvvel. Történt egyszer —  kezdi 
egyik versét a költő, és már csodálkozhatunk  
is azon, hogy fér annyi ötlet és filozofikum a 
néhány szakasznyi költeménybe: ikrek sétál
nak át a termekbe merevült napszakokon, 
aztán folytatják szökőnapon túli álmaikat, 
mint egy szürrealista óramutató-pár, ebbe a 
típusba tartozik a Domborzat és vízrajz is; szó
játékok, torzképek, álomképek sodródnak 
egy-egy sima mondat fényfonalába; ezek kö
zül szakad ki az Indul a görög aludni; "ne 
kezdjük újra” — mondja benne az értékrela
tivitásba (is) belefáradt költő; a visszafele- 
m ód szer  kiürült; ezért is hagyja m aga  
m ögött például a korábban eleven újdonsá- 
gú tükör-játékot...

Maga mögött hagyja, de üveg és ezüst és 
korom külön életbe kezdhet; különösen az 
üveg, amelynek ősváltozata a víz; a kettő 
együttes előfordulása pedig (jaj nekünk, ba~ 
baház-lét! ki is vette észre elsőnek?) az akvá
rium; már a tenger romantikus képzetén túl 
vagyunk, d e a tócsa, a csatorna környezetvi- 
lágán m égis innen; akvárium, ott lebegünk 
mi magunk is, mi m ég hisszük, hogy nyelve
ken beszélünk, nemcsak tátogunk. Volt s/.ó, 
emlékeztet Tóth Krisztina, csakhogy "nem 
hagyta, hogy kimondják". Hallani itt kései, 
ezredvégi átírásban Christian Morgenstern 
m ég képszerű Hal éji énekét (szerzőnknél A z 
éjjeli hal). Vele már az őssejt közelében va
gyunk, ama orsóforma dinamikus előalak

közelében, tulajdonképpen könyvünk hete
dik verse a Bárkai) az első földi büntetést is 
m egelőző testiélek közelében:

"testecském körbe forgó véges orsó 
lelkecském m ozdulatlan szárnyas gőte". 
H ogyisne volnánk m indezek közelében. 

A hölgypoéta is játszhatik farsangot; ha sor
sot változtatna, nagybajuszú kárpitos lenne 
Buenos Aires külvárosában; vagy halász, 
am olyan konok, vasm ellű tálján —  bárki, 
csak felismerhetetlen; az elvegyülés- sőt egy- 
nem űvé lényegülés gólyakalifás vágya hajt
ja; érezzük, tudja, hogy végleg  lem ondhat 
arról az identitásról, arról a világértelm ezés
ről, ahol m inden éppen önm agát jelenti, ön
maga nyugtalanságát csitítja az álomsorral: 

"a szög szög lesz, a vászon vászon", 
talán az eső lehet a kapocs vízlétünk — nő
voltunk és az égiek között; m ég a spleenes 
Kafka-Prága nosztalgia m ögött is égi-földi 
kapcsolat rajza dereng fel, mint Paliász ver
senyszövetén Zeusz termékenyítő aranyeső
je.

A  világ közelében, a mozzanatok közben 
ölt jelentést ez a líra. N em  Jakobsontól tanul
ta a szerző, hogy a létezés összefüggő, s hogy  
a forma csupa lényeg; Hagyma verse egy
szerre utal a vízből sarjadó m ég nem liliom, 
már nem  sejt titokzatos állapotra és az embe
ri keresés tragikus ciklusaira: már az első  
szöveg (.Kokárdaárus) dicsekedett: "köröket 
írok!", javíthatatlanul alakulunk a következő  
formába, amely maga a kísértés, megtudni: 

"mi van a végső héj alatt".
"Talált hangok és rögtönzött" fogalmak? 

N o  nem, ez csak póz, a költőattitűd bosszús 
kiszólása.

Tóth Krisztina nagyon is jól tudja, miként 
beszélhet a mai poézis nyelvén — sőt miként 
beszéljen arról, amit irigylésre m éltó érzéke 
az egybekent világból m integy hanyag ele
ganciával kiválaszt (ha az ötödfeles jambus, 
kedvence hanyagságnak mondható)... N a
gyon is tudja, m ég innen a harmincon, hét
szer változtatva dikdót első kötete, az Ószí 
kabátlobogás óta.

Mert mire való háromszor tizenkét verset 
egy  nagy foglalattal (kötetdm adó záróvers) 
egybekapcsolni; óraszámlapokat szövöget
ni, amelyek egy ponton —  a kimondhatatla
nén —  érintkeznek egym ással, fantáziateret 
alakítnak ki, mire való? Észrevenni, már ké
sőn, a játékból elpusztított teknőcöt? a cir
kusz roncsait? a m etropolisz pasztelljeit? 
Felfedezni az elhallgatás, a ki nem mondás 
g y ö n y ö rű ség e it, em lék eztetn i (hányad
szor?) a szerelem szélcsendjére, időcsendjé
re?

A vágy képpé változik, az ötlet tárgyia
sulhat. N o  de a mozdulataiban, sorsanalízi
sében, bíbelődéseiben, szemvillanásaiban és 
rebbenéseiben mítoszokra emlékező, önma
gát szem lélő, kijátszó, túlélő költőember? S 
ha m ég nő is ráadásul? H ogyne lenne maga 
is sorsfonó, eligazító és hínárba vezető?

"A legvégső vizek  
világtalan világa mélyén", 

ott, ahol egyesek szerint egyszer valami el
kezdődött, nem kíváncsisága, de Tóth Krisz
tina lételem ző kötete véget ér.

Szakadatlan — ez a könyv zárószava. 
E G Y E D  EM ESE

Tóth Krisztina: A beszéd fonala. A  Ma
gyar írószövetség és a Belvárosi Könyvkiadó 
kiadása. Bibliotheca Hungarica sorozat. E- 
lőszó: Várady Szabolcs. Budapest ,1994.
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szöveggyűjtem ény *
BAUDELAIRE
Baudelaire, Charles (Párizs, 1821. 4. 9. — Uo., 

1867. 8. 31.) francia költő, esszéista; "... az első lát
nok, a költők királya, igazi isten" (Rimbaud); a ro
mantika után és a szimbolizmus előtt ő összegezi 
századának érzelmi és szellemi, erkölcsi és metafi
zikai hajlandóságait; szakít a romantika szónokias- 
ságával, s az első nagy modem költőként klasz- 
szikusan tömör, ércesen zengő vagy elomlóan dal
lamos versekben vall magányosságáról, "belső pok
láról és paradicsomáról" (Gyergyai Albert), szo
rongató haláltudatáról, elvágyódásáról, életcsömö- 
rérol, ajzószerekkel is izgatott érzékeinek tombolá- 
sáról és kétségbeesett eszménykereséséről; Gaétan 
Picon szerint: "Baudelaire életműve nem csupán egy 
költői oeuvre a sok között: forradalom, a század 
legjelentősebb irodalmi forradalma, mely meghatá
rozza mindazt, amit azóta hozott a költészet. A 
Romlás virágai megjelenésének esztendeje, 1857, 
korszaknyitó, a mi korunk nyitánya. Baudelaire vé
get vetett az anekdotizmus, a didaxis, a felszíni 
lírizálás, a moralizálás korszakának." Apja még látta 
és túlélte a forradalmat, vagyonos, művelt, maga
sabb rangú hivatalnokember volt, s egy nála 35 
évvel fiatalabb árvalánnyal kötött, második házas
ságából született a mi Charles Baudelaire-ünk. Imá
dott anyja kizárólagos szeretetét már kiskorában 
elvesztette, vagy legalábbis elveszíteni vélte, mikor 
a még fiatal özvegy 1828-ban férjhez ment egy Au- 
pick nevű katonához és diplomatához, a későbbi 
tábornokhoz — s a költő életrajzírói, különösen 
azok, akik hajlottak a freudizmusra, Baudelaire bal
sorsát, lázongásait és összeroppanását a ’lelketlen" 
anyának s a "kegyetlen" mostohaapának tulajdoní
tották. Ma már tudjuk, hogy ez erős túlzás, hogy az 
anya mindenkor kitartott "tékozló" fia mellett, s 
hogy például éppen a tábornok küldte az ifjú Bau- 
delaire-t, miután ez a nyakára hágott apai öröksége 
jó részének, hosszabb tengeri útra (Mauritius-, Bo- 
urbon-sziget) 1841-ben. A fiatalember hamarosan 
visszaszökik Párizsba, ahol aztán évekig éli az újsá
gírók, művészek, ismert vagy ismeretlen költők bo
hém életét, a hitelezők elől lakásról lakásra

vándorolva. Beleszeret Jeanne Duvalba, a félvüági 
mulatt színésznőbe. Adósságai egyre jobban nyom
ják, s a család, hogy megmentse a végső nyomortól 
és elzülléstől, kénytelen anyagi gyámság alá helyez
tetni. Verset keveset közöl, de sűrűn jelennek meg 
kitűnő irodalmi és képzőművészeti esszéi, utóbbi
akból ad ki kötetet Salon de 1845 [Az 1845-ös Tárlat] 
dmmeL 1848-ban váratlanul mint forradalmár buk
kan fel, harcol a barrikádokon a polgári kormányok 
ellen, a Le Salut public c. lapot szerkeszti. Nagy 
hatással vannak rá Poe versei, novellái, tanul
mányai, franciára fordítja őket. Az 50-es évek elején 
bejáratos lesz Madame Sabatier szalonjába, csakha
mar elküldi neki — névtelenül — hozzá írt verseit. 
Hosszú vajúdás után összeállított verseskötete, fő
műve, a Les Fleurs du Mal [A Romlás virágai, 1967]

1857 júniusában jelenik meg. Az ügyészség erkölcs
telenség címén pörbe fogja a kiadót, s a bírák elren
delik hat vers kirekesztését a kötetből. Bár az 
irodalmi vüág elismeri Baudelaire rendkívüli tehet
ségét és jelentőségét, a költő mind nehezebben tartja 
fenn magát. Mivel kínos műgonddal dolgozik 
(1857-től haláláig mindössze 50-nel gyarapodik 
verseinek száma), írásból nem tud megélni. Régi 
vérbaja elhatalmasodik, rohamok gyötrik, szesszel, 
ópiummal, hasissal igyekszik csillapítani fájdalma
it. 1861-ben adja ki francia földön a felfedezés ere
jével ható tanulmányát Wagnerről. 1866-ban 
Belgiumban jár, több felolvasást tart; Namurben 
szélütés éri. "Családja és barátai hazahozták, így élt 
még négy hónapig — írja Théophile Gautier, aki 
elsőként tisztelgett méltóképpen Baudelaire géniu
sza előtt könyv terjedelmű emlékezésében —, de 
sem beszélni, sem írni nem tudott már, mivel a 
bénulás eltépte a gondolat és a szó összekötő lán
cát." Prózaverseit, valamint irodalmi és művészeti 
dolgozatait halála után gyűjtik kötetbe: Les Petits 
Poemes en prose (1869) [Költemények prózában, 1967]; 
Curiosités esthäiijues (1868) [Esztétikai érdekessé
gek]; L'Art romantique (1868) [A romantikus művé
szet]; Hugóról, Flaubert-ről, Delacroix-ról, 
Courbet-ről, Manet-ról szóló írásai fórrá sértékűek, 
a korszerű irodalom és festészet alapelveit rögzítik.

A Fleurs du Mal tizenhét évi "szigor és aszketi- 
kus munka" gyümölcse. Második kiadása 1861-ben 
jelenik meg harmincöt új költeménnyel, végleges 
kiadása pedig már Baudelaire halála után, 1869-es 
évszámmal, 1868 végén. Az első kiadás száz, a vég
leges 157 verset tartalmaz. A Romlás virágai nem az 
egyetlen verskötete Baudelaire-nek: Épaves [Hajó
roncsok] címmel még egy versgyűjteménye látott 
napvilágot, 1866-ban, Amszterdamban. Ebben ka
pott helyet az a hat "elítélt" vers, amelyet Baudela
ire, a bírósági ítélet következtében, kénytelen volt 
kihagyni a Fleurs du Mal második kiadásából. 1868- 
ban az Épaves számos darabja, köztük a hat "er
kölcstelen" is, végleg átkerült a Fleurs du Maiba.

Több részleges magyar fordítás és ugyanannyi 
dmváltozat után a teljes főmű — Babits Mihály, 
Szabó Lőrinc és Tóth Árpád átültetésében — 1923- 
ban jelent meg magyarul A Romlás virágai címmel. 
Ebből ad ízelítőt válogatásunk.

BAUDELAIRE VERSEI
ELŐHANG
Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek 
oltja testünkbe és lelkűnkbe mérgeit; 
s mint koldus éteti öntestén férgeit, 
mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek.

És búnünk mind makacs, igaz bánatra gyáva; 
ki gyón is néhanap,jó zsíros bérre vár, 
aztán vigad megint, nyakig hadd lepje sár, 
s lemosni mocskaink csak ronda könny a láva.
Párnáján ringat a fó-fó Varázsló-isten, 
a Sátán s álmot ád, mdy romlással marat, 
s a gazdag, tiszta érc, a híres akarat 
párává lobban el az alkimista-üstben.
Az Ördög dirigál, rángatva rossz fonalunk!
Ki enyhülést akar, a rondaságba váj, 
s mindennap közelebb az alvilági táj, 
hová egykedvűen, bűzös homályba szádunk.
Mint züllött részeges, ha némi női roncsot, 
vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar, 
titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar, 
facsarva lázasan, mint egy avítt narancsot.

Mint milliónyi nyű, bennünk bozsogva rajzó, 
agyunkat démonok raja lepi tele, 
s ha lélekzik tüdőnk, Halál zuhog bele, 
mint láthatlan folyó, s zúgása tompa jajszó.
Torz kéj, gyújtogatás, vad méreg, sanda penge 
ha víg ábráikat eddig nem hímezek 
sorsunk hétköznapi, komisz vásznába még, 
azért van, jaj, csupán, mert lelkünk tettre gyenge.
De túl a párducok, sakálok s mind a hitvány 
keselyűk, skorpiók, majmok s kígyók körén,

mely itt nyög, bőg, röfög, kúszik, megannyi rém, 
bűneink átkozott dllatkertjä rutítván,

van még egy — ily csúfat, gonoszt s szennyest ki látott! 
Ez, bár alig mozog és ordítani rest, 
romokba döntené a földet örömest, 
s ásítva egy nagyot, benyelné a világot:

az Únalom! — szemén rest könny ragyog kövéren, 
h u k á -t pöfékel és bitók felé mered: 
finom szörny! ugye őt te is jól ismered, 
én álszent olvasóm — képmásom — bús fivérem?
A vers a Joseph de Maistre-en nevelkedett Baude

laire keresztény-pesszimista világnézetének foglalata. 
A huka keleti vízipipa.

AZ ALBATROSZ
Olykor matrózi nép, kit ily csíny kedvre hangol, 
albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát, 
mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol, 
míg sós örvényeken lomhán suhannak át.
Alig teszik le a fedélzet padlatára, 
a kéklő ég ura esetlen, bús, beteg, 
leejti kétfelé fehér szárnyát az árva, 
s mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.

Szárnyán kalandra szállt, most sántít suta fässzel, 
még tegnap szép csoda, ma rút röhejre készt, 
csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, 
másik majmolja a tört szárnyú bicegést.
A költő is ilyen, e légi herceg párja, 
kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép, 
de itt lenn bús rab 6, csak vad hahota várja, 
s megbotlik óriás két szárnyában, ha lép.

TÓTH ÁRPÁD fordításai

KAPCSOLATOK
Templom a természet: élő oszlopai 
időnkint szavakat mormolnak összesúgva; 
jelképek erdején át visz az ember útja 
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak 
valami titkos és mély egység tengerén, 
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény, 
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.

Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, 
oboa-édesek, zöldek, mint a szavannák,
— s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok,
melyek a végtelen kapuit nyitogatják, 
mint az ámbra, mosusz, tömjén és benzoé: 
test s lélek mámora zeng bennük ég felé.

SZABÓ LŐRINC
A kötet egyik leghíresebb verse, a látható 

és a láthatatlan világ közötti jelképi összefüg
gésekre s a hangok, színek és illatok rejtett 
kapcsolataira épített baudelaire-i poétika ki
nyilatkoztatásszerű megfogalmazása. Óriási 
hatással volt a szimbolista költőnemzedékre 
és azon túl az egész francia irodalomra, Rim- 
baud-tól Proustig. Sem a szimbolizmus, sem 
a szinesztézia gondolata nem Baudelaire-nél 
jelentkezik először a vüágirodalomban, de 
övé az érdem, hogy összekapcsolódva az új 
költészet vezérelvévé váltak. A Fleurs du Mal 
verseinek csaknem felét kitevő szonettek egy 
része a négyes rímelés klasszikus hagyomá
nyát követő "ortodox" szonett, más részük 
pedig — mint a Kapcsolatok is — szabad szo
nett, amelyben a második négysoros strófa 
rímei nem csendülnek össze az első szakasz 
rímeivel.
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HELIKON

A SZÉPSÉG
Halandók! Szép vagyok, mint véső véste álom, 
s keblem, mely fájni zúz mindenkit egyaránt, 
poétákat felém dús szerelemre ránt, 
mely mint az ősanyag, némán győz a halálon.

Rejtelmes szfinx gyanánt, azúrban trónolok, 
kévéiy hó-szívvel és fehér, hattyúi fényben; 
a vonal-szaggató mozgást gyűlöli lényem; 
és orcám sohse sír és sohse mosolyog.
Míg lassú tagjaim kevély fenséget öltók, 
és büszke szobrokat idéz minden redóm, 
tanúinak engem az aszkéta-éltü költők,

s csüggvén szemeimen, mind anda szeretőm: 
mert minden bús dolog szépülve tündököl föl 
e két nagy és finom, örök fényű tükörből!
--------------------------------------  f,

A kitűnő Baudelaire-kutató, Reynold sza
vai szerint a vers "a parnasszisták egész eszté
tikáját magában foglalja".

A HAJ
Oh, gyapjú! mely buján gyűrűz a nyakra rengvén! 
Óh, fürtök! illatok! rest súllyal reszketők! 
óh, mámor! E hajat, az alkóv esti enyhén, 
emlékrajt kelteni, mely szunnyad benne renyhén, 
im légbe lengetem, mint drága keszkenőt!

A lázas Afrika s bús Ázsia, a lomha, 
egész tűnő világ, mely messzi múl busán, 
piheg mélyedben itt, óh, illatok vadonja! 
s mint mások szellemét a ringó zene vonja, 
enyém, én édesem, párfőmödön suhan.

S már mennék, hol telibb nedvű a lomb s az ember, 
s kábult bőrükre az örök, hő nyár csorog, — 
erŐ6, font hajtömeg! velem habként te lengj el, 
beléd fénylő csodák rejtvék, te ében-tenger, 
vitorlák, evezők, fáklyák és árbocok:

egy zengő kikötő, hol bő tivornya vár rám, 
szagok, lármák, színek: csupa dús nedvü bor! 
Lengő hajók alatt a víz arany meg márvány, 
s nagy árbockarjukat nyújtják, Ölelni tárván 
a szent, dicső eget, mely reszket egyre s forr.
Részeg főm e setét haj-óceánba rejtem, 
melyben bezárva él a másik óceán, 
s míg hintázó habok becézik úri lelkem, 
termékeny lustaság! szelíd öledre leltem, 
végtelen ringatom, balzsamos nyoszolyám!

Óh, kék haj sátora, kék éjszakából verve, 
átfogsz s akkor te vagy a tág, kerek azúr, — 
kígyós hullámaid pelyhes partján heverve 
tömör, hő illatok kábítanak keverve: 
a kókusz, pézsma és kátrány nyers szaga szúr.
Még, még! örökre így! e nagy, nehéz sörénybe 
hadd hintem gyöngy, rubin és zafír záporát, 
hogy mindig úr legyen fdotted kéjem kénye! 
s te légy oázisom s a bő-kortyú edény te, 
melyből mohón nyelem az emlékek borát!

ESTI HARMÓNIA
Már jő a perc, midőn a rezge szár konyultán 
minden virágkehely tömjént füstölve ég; 
párfőmöt és zenét hintáz az esti lég: 
óh, lenge, méla tánc, szédítő sodru hullám!

Minden virágkehely tömjént füstölve ég; 
hegedűszó remeg, mint tört szív, üdve múltán; 
óh, lenge, méla tánc, szédítő sodru hullám!
Hagy, díszes ravatal a csöndes esti ég.

Hegedűszó remeg, mint tört szív, üdve múltán, 
tört szív, amelyre les az éjszin öblű vég; 
nagy, díszes ravatal a csöndes esti ég, 
immár lehullt a nap, alvadt vérébe fúlván.

Tört szív, amelyre les az éjszin öblü vég,
még tűnt nyomot keres, hol fénnyel int a múlt rám!
Immár lehullt a nap, alvadt véribe fúlván...
Csak emléked ragyog, mint szent oltári ék!

TÓTH ÁRPÁD fordításai

AZ ÉKSZEREK
A kedves meztelen volt, s értve vágyamat, 
csak zengő ékszerek kincseit hagyta testén: 
dús dísz, mely oly sötét és gőgös lángot ad, 
mint mór rabok húsa keleti kéjek estjén.

Ha táncban azt vígan csörgetve, incseleg, 
mámorba ringat e dús kővel, drága fémmel 
sugárzó lángvilág: mert mindent kedvelek, 
ahol a csendülés keveredik a fénnyel.

így, meztelen, hevert, s szeretteté magát; 
párnáról boldogan nevetett le a nyílt ajk 
vágyamra, mint a mély tengerre síma gát, 
s úgy verte vágyam őt, mint csöndes ár a szirtaljt.

Túzszeme rám tapadt, mint szelíd tigrisé; 
lágy pózokat talált, mint erdőn lankatag vad, 
hol szúziség vegyült a bujaság közé 
s különös ízt adott minden új mozdulatnak

S az ágyék és a comb, s a karok és a láb, 
mint dús olaj, csúszott, mint lanyha hattyú, rezgeti 
szemembe,mely mohón suhant rajtuk tovább; 
s hasa és keblei, szőllőmben szent gerezdek,
úgy szökkentek elő, mint gonosz angyalok, 
hogy felrázzák vadul szegény szivem nyugalmát, 
és üvegszirtjein a halk gondolatot, 
hol bölcs magányban iU, kegyetlen megzavarják.

Óh, csoda rajz! Talán egy serdülő fiú 
válla lehet ilyen Antiopé csípőjén.
A derék karcsú, a medence domború, 
s a festék kéjesen derengett barna bőrén.

EGYDÖG
Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt, 
melybe ma szemünkk ütközött:
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán 
váratlan egy iszonyú dög

nyitotta, lábait cédán magasba lökve, 
mig izzadt méreg járta át, 

elénk, gúnyosan és semmivel sem törődve, 
kipárolgással telt hasát.

A nap sugarai tán azért tündököltek 
úgy e sülő szemét fölött, 

hogy atomjaiban adják vissza a Földnek 
azt, amit az egybekötött.
S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra 
nézett alá az ég szeme; 

a bűz ereje az egész rétet bejárta, 
azt hitted, elájulsz bele.

A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle 
folyadékként és vastagon, 
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve 
másztak az élő rongyokon.
S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve 
s gyöngyözve néha felszökellt: 
a test bizonytalan dagadva-lélegezve 
sokszorozott életre kelt.

S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan, 
mint futó szél a tó vizén, 
vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában 
ütemre forgat a legény.

A lámpa haldokolt s fénye homályba halt 
s már nem világított más, csak a kályha lángja; 
ahányszor felvetett egy lobogó sóhajt, 
vérrel öntötte e langy húst, mely csupa ámbra.

BABITS MIHÁLY

A francia bíróság által erkölcstelennek bélyegzett 
versek egyike; ezeket Baudelaire, mint láttuk, kény
telen volt kihagyni a Fleurs du Mal második, 1861-es 
kiadásából. A hat "elítélt" vers; Az ékszerek; Léthe; 
Hozzá, aki túlvidám; Lezbosz; Kárhozott asszonyok (Delp
hine és Hippolita); A vámpír metamorfózisa. Az ékszerek 
múzsája "a fekete Vénusz" vagy "fekete angyal", a San 
Domingó-i születésű csinos, érzéki és csapodár lány, 
Jeanne Duval, aki 17 éven át volt Baudelaire kedvese. 
A félvilági nő színészséggel is próbálkozott, de a 
költő kérésére csakhamar abbahagyta. Regényük a 
szakítások és kiengesztelődések sorozata. A Duval- 
dklusba tartozik még többek között: A haj; Imádlak, 
mint az éj fekete boltozatját; Léthe.

SPLEEN
Mikor az alacsony égbolt az unalomtól 
nyögő lélekre mint fedő nehezedik 
és köröskörül a fekete horizontról 
ránk éjnél szomorúbb, szörnyű nappalt vetít;

mikor földünk a köd nyirkos börtönbe zárja, 
amelyben a Remény denevérként csapong 
s míg félénk szárnya a vak falakat sikálja, 
fejével verdesi a rothadó plafont;

mikor huzalait égig felvonva szinte 
börtönt és rácsokat imitál az eső, 
s hogy hálóját agyunk mélyében kifeszítse, 
néma pók-csapatok pokolfajzata jő:

ugrálni kezdenek a dühöngő harangok 
s az égre bőgnek, úgy üvöltve, oly vadul, 
mint kóbor szellemek, hazátlan, bús bitangok, 
kik sírnak, makacson és szakadtlanúl.

— És dobszó és zene nélkül haladva hosszú 
egyhangú gyászmenet vonul lelkemen át, 
zokog a tört Remény, s a zsarnoki Bosszú 
koponyámba üti fekete zászlaját.

A széteső alak már-már nem volt, csak álom, 
kusza vonalak tömege,
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon 
a művész emlékezete.
Egy elijedt kutya a szírt mögé lapúlva 
nézett bennünket dühösen, 

sáváran lesve a percet, amikor újra 
lakmározhat a tetemen.

— És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága, 
ilyen ragály és borzalom, 

szemeim csillaga, életem napvilága, 
te, lázam, üdvöm, angyalom!

Igen! ilyen leszel, te, nők között királynő, 
az utolsó szentség után, 
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő 
s kövér gyom burjánzik buján.

De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön 
vad csókjaival megehet, 
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm 
elrothadt szerelmeimet!

A MACSKÁK
A lázas szeretők és a szigorú bölcsek 
ért éveik során egyaránt szeretik 
a macskákat, a ház nagy, puha díszeit, 
melyek, akárcsak ők, fázósak s otthon ülnek.

A tudományok és a kéj barátai, 
a homály rémeit keresik és a csöndet; 
gyászhintaja elé foghatná Orkusz őket, 
ha meg tudnák dacos nyakuk hajlítani.

Ha merengenek, oly nemes szobor-alakban 
nyúlnak el, mint a nagy Szfinkszek a sivatagban, 
melyeket az örök álom deleje fog.

ölükből hűvösen pattog a villamosság 
s rejtélyes szemüket, mint finom, tört homok, 
kis aranydarabok szikrái csillagozzák.

SZABÓ LŐRINC fordításai

A Romlás virágainak még három darabja vi
seli a Spleen címet.
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Mint lelki rokona és írói eszményképe, Poe, Bau
delaire is rajongott a macskákért. Három macska
verse közül a legnevezetesebb A macskák című 
szonett. "A macskák — írja Gauüer — oly bőven 
fordulnak elő Baudelaire verseiben, mint a kutyák 
Paolo Veronese képein, s valósággal a szerző felis
merhető kézjegyei."
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HELIKON

A MÉREG
A bor egy nyomorúlt lebujnak tüzet és színt, 
tündén zománcot ad, 

s rőt-arany gőze oly mesés csarnokokat 
képes emelni körénk, mint 
az égbolt ködein át izzó alkonyat.

Az ópium a lü határán túl kiterjed, 
megnyujtja a végtelent, 
csontig vájja a kéjt, sűríti a jelent, 
és túltelíti a lelket,
oly zord és fekete gyönyöröket teremt.
S mindez nem oly erós méreg, mint amit áraszt
szemed, ziAdtűkrú szemed:
két tó, mely tükrösen ringatja telkemet.
Álmaim vad csapatának
csak az 6 keserű örvényük enyhület.

Mindez nem oly erós, rettenetes varázs, mint 
nyálad, e maró csoda,

a felejtő tudat boldog kábulata, 
mely telkemmel tovább ring 

s úgy visz ájulian a halál partjaira!

Föltehetően már a Daubrun- 
ciklusba, Baudelaire harmadik 
nagy füzérébe tartozik, akárcsak a 
Hazugság szerelme. Marie Daubrun, 
akit a költő korábban ismert és sze
retett meg, mint az "elnöknőt", si
keres színésznő volt. A Marie-hoz 
intézett szerelmes levelek és a 
Mme Sabatier-nak küldött versek 
nemegyszer feltűnő tartalmi és sti- 
láris egyezéseket mutatnak. Ezért 
a kutatók élnek a gyanúperrel, 
hogy egyik-másik szerelmes versét 
a költő eredetileg Marie Daubrun- 
höz írta, s később, minden változ
tatás nélkül postázta Mme 
Sabatier-nak.

HOZZÁ,
AKI TÚL VIDÁM
Fejed, mozgásod, arcod oly 
szép, mint egy szép táj; tiszta égen 
játszik úgy a szellő a fényben, 
ahogy ajkadon a mosoly.
Akihez érsz, hökken a vénség, 
a mogorva járókeló, 
karodból úgy szökken eló 
s válladból lángként az egészség.

Ruhád visszhangzó színeit, 
melyekkel magad telehinted, 
a költők lelkűkbe vetített 
csokornak érzik s őrizik.

E bolond ruhák játszi-könnyed 
lelked tükre, szimbólumok; 
bolond lány, bolondod vagyok: 
szeretlek s éppen úgy gyűlöllek!

Néha, egy szép kertben, ahol 
szinte roskadtan vánszorogtam,

vad gúnynak éreztem a roppant 
napfényt, mely mellem marva forrt;

és úgy megalázott a kék ég 
s a zöld tavasz, hogy dühöm egy 
virágszálon torolta meg 
a természet szemtelenségét.
Éppígy, amikor elüti 
a gyönyör éjfelét az óra, 
szeretnék, orvul lopakodva 
testedhez közelíteni,

hogy indám húsod megfenyítsem, 
hogy betörjem dús kebled, és 
míg riadt fordádban a kés 
nyomát nagy, mély sebbé feszítem,

— óh, iszonyú kéj, szédület! — 
drágám, e sok nyíló csodán át, 
uj ajkaid uj bíborán át 
bdédöntsem a mérgemet!

SZABÓ LŐRINC  
fordításai

HÉAUTONT1MOROUMÉNOS 
J .  G . F . - N E K

Megütlek, mint tagló a barmot,
düh s gyűlölet nélkül; ahogy 
Mózes a sziklára csapott!
— S hogy pillád kútja hútse zsarnok
Szaharámat, kipréselem 
szemedből vizeit a kínnak: 
reményvitorlás vágyaim vad 
hajója sós könnyeiden

nagy és szabad tengerre lendúl, 
s zokogásodtá részegen 
úgy visszhangzik majd a szivem, 
mint dob, mikor rohamra perdúl.
Vagy nem torz akkord vagyok-e 
az isteni szimfóniában 
a Gúny miatt, melynek j'alánkan 
ráz és marcangol a dühe?
Sötét mérge bennem a vér! A 
hangomban 6 rikoltozik!
A kárhozott vagyok, akit 
tükrének használ a Megaera!

Az arc vagyok és az ököl!
A tőr s a seb, melybe a tőr csap!
A kerék s a kerékbetört tag 
és a hóhér és akit óí;

saját vámpírom — a valódi 
nagy árvák egyike, kire 
örök kacajt mért végzete 
s aki már nem tud mosolyogni!

A címet nem Terentíus ismert víg
játéka sugallta, hanem Baudelaire 
kedves írójának, Joseph de Maistre- 
nek egyik eszmefuttatása, miszerint 
az erény már itt, a földön elnyeri jutal
mát, a bűn pedig büntetését, mert 
minden rossz ember önmaga bünteté
se: "... tout méchant est un Héautonti- 
morouménos." Az á J. G. F. ajánlás 
valószínűleg a "fekete angyal" alakját 
takarja, s így oldható fel: á Jeanne, gen- 
tille femme.

SZABÓ LŐRINC

MINDENESTÜL
A Démon bús, magas szobámba 
ma reggel látogatni jött 
és megkísérteni kívánva 
szólt: "Valid be mindenek fölött:

az ezer édes, szép dolog közt, 
miből varázsa összenő, 
sötét és rózsaszín tagok közt, 
melyekből áll a drága nő,
melyik a legszebb? " — S válaszoltam 
a Kárhozottnak akkor én:
"Mert benne minden drága balzsam, 
semmi se szebb a többinél.

Hol kéjek intenek sereggel, 
a mámor okát ne keresd:
6 elvakít, miként a Reggel, 
és megvigasztal, mint az Est.

Teste finomabb szálú hímzés, 
sokkal nagyobb harmónia, 
hogysem a gyarló, vak elemzés 
figyeljen akkordjaira.

Óh, rejtelem! hogy minden érzék 
általa eggyé dvadott: 
lehdlete zenét zend szét, 
mint hangja édes illatot!"

BABITS MIHÁLY

A Sabatier-dklus nyitánya. Mme 
Sabatier, "a fehér angyal”, Baudelaire 
időrendben harmadik jelentős mú
zsája, nagyurak szeretője volt, szép, 
életvidám, szellemes asszony. Híres 
vasárnapi vacsoráin a szellemi elit ta
lálkozik. Baudelaire, aki 1852-től 
rendszeresen eljár ezekre a vacsorák
ra, 1852 és 54 között írja és névtelenül 
küldi el többnyire elragadtatott han
gú verseit — ilyen még egyebek mel
lett a Hozzá, aki túlvidám és az Esti 
harmónia — Mme Sabatier-nak. Az el
nöknő —barátai így emlegették a szé- 
passzonyt — a Fleurs du Mal 
megjelenése után Baudelaire kedvese 
lesz.
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LEZBOSZ
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Latin játékok és görög gyönyörök anyja,
Lezbosz, ahol a csók, ha bágyadt, ha üde,

’ ha forró, mint a nap, ha friss, mint dinnye hamva, 
glóriás nappalok és éjszakák dísze, 
latin játékok és görög gyönyörök anyja,
Lezbosz, hol úgy zuhog a csók, mint bérei forrás, 
mdy bátran veti a szakadékba magát, 
fut, örvénylik, zokog, s mint vonagló sikoltás, 
titkos mdységeken pezsgve viharzik át,
Lezbosz, ahol a csók zuhogó bérei forrás!

Lezbosz, ahol Phrynék csábítanak Phrynéket 
s hol sóhaj nem maradt visszhangtalan sosem, 
mint Paphost tiszid a csillagok ezre téged 
s Vénusz joggal irigy Sapphóra földeden!
Lezbosz, ahol Phrynék csábítanak Phrynéket,
Lezbosz, lankatag és forró éjek hazája, 
ha sok, gyürús-szemú lányod, kit kéj hevít 
— s jaj, meddő kéj! — mohó tükre előtt kitárja 
az érát nőiség vágyó gyümölcseit. —
Lezbosz, lankatag és forró éjek hazája,

ne törődj az öreg Plátó komor szeméod, 
szerelmes édenek úrnője, drága föld, 
téged fdold a csók túlzása, mdy merészel 
s százfelé lesi a fogyhatatlan gyönyört.
Ne törődj az öreg Plátó komor szemével.
Felold a bún alól az örökös vezeklés, 
mert mártírsors veri a vágyó sziveket, 
mdy eket más egek partjain keresett és

tündöklő fénymosoly csalogat-hiteget!
Fdold a bún alól az örökös vezeklés.
Mdy Isten mer, Lezbosz, pálcát törni fölötted 
és ütni bélyeget nyűtt homlokodra, míg 
arany mérlege nem mérte árját a könnynek, 
mdlyel tenger fdé futnak patakjaid?
Mdy Isten mer, Lezbosz, pálcát törni fölötted?
Minek jón s Gonoszon, törvényeken tűnődni? 
Fenséges szüzek, óh, dicső szigetlakok, 
a ti vallásotok éppoly szent, mint a többi, 
s poklokon-mennyeken csak nevethet a csók! 
Minek nekünk a Jón s a Gonoszon tűnődni?

Lezbosz arra jdölt ki engemet a földön, 
hogy feslő lányai titkát zengje dalom, 
engem, kit a szilaj kacajok és a tört könny 
rejtdme megfogott régen, fiatalon;
Lezbosz arra jelölt ki engemet a földön,

s azóta őrködöm, fent a leukászi vártán, 
s biztos és átható szemekkd figyelek 
éj-nap, hogy brigg-e vagy fregatt vagy 

gyönge tártán 
az árny, mely az azúr ködből előremeg.
Azóta fent idők, őr a leukászi vártán,

megtudni, szdid és enyhúlt-e már a tenger, 
s esti szirtek közé, hol vad visszhang zokog, 
hazaring-e — hiszen az imádott tetemmd 
csak békét köt egy est! — Sapphó, ki távozott, 
hogy megtudja, szdid s enyhúlt-e már a tenger!
A hím Sapphó, a nagy szerető s a poéta,

kit sápadt bánata Vénusz fölé emelt!
Az azúr szemeket legyőzte a sötét, a 
fekete, mdyben ős láng s szenvedés tüzelt; 
a hím Sapphó, a nagy szerető s a poéta!
Szebb volt, szebb a világ fölé kdő Vénusznál, 
mikor az derűje kincseit s szőke-láng 
tavaszát hintve szä, a fénylő vizen úgy ált, 
hogy elbűvölte vén apját, az Óceánt; 
szebb volt, szebb a világ fölé kdő Vénuszról

Sapphó, kit sírba vitt blaszfémiája napja: 
megsértette saját szent kultuszát: remek 
testét mint csemegét egy vad férfinak adta 
és a baromi gőg méltán büntette meg 
Sapphót, kit sírba vitt szentségtörése napja.
Lezbosz azóta csak zokog és jajveszékd, 
s hóba tisztái hódolva a világ, 
gyötrdmek mámora őrjíti minden éjjd 
s panasza égre csap a puszta parton át! 
lezbosz azóta csak zokog és jajveszékd!

SZABÓ LŐRINC

A lezboszi szerelem sokat foglalkoztatta Baude- 
laire-t. Készülő verskötetét eredetileg Les Lesbiennes 
címmel hirdette meg. Ezt a témát dolgozza fel Kár
hozott asszonyok című két költeményében is. Lezbosz: 
görög sziget, Szapphó hazája. Phryné. hírhedt athéni 
szépnő. Paphos: görög kikötőváros Cyprus szigetén. 
Leukas: az Ión-tenger egyik szigete.

» » » » » »
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PÁRIZSI ÁLOM
CONSTANTIN GUY5NAK 
1
A szörnyű táj, melyhez hasonlót 
ember nem látott sohasem, 
még reggel is, bár szertefoszlott, 
üdíti a képzeletem.
Csoda az álom, érthetetlen!
Különös szeszély vezetett 
és képemből számkivetettem 
a rendetlen növényzetei

és, mint zsenimre büszke festő, 
élveztem roppant vásznamon, 
hogy a víz és érc s a nemes kő 
úgy részegít s oly monoton.
Lépcsők és árkádok tolongó 
bábele volt e palota, 
matt vagy barna aranyban omló 
zuhogok s medencék sora;

és szakadó nagy vízesések 
kristályfüggönyként nehezen 
csüngtek alá vakítva részeg 
káprázatú érc-hegyeken.
Oszlopok állták körbe, nem fák, 
a mélyen alvó tavakat 
és vizükben gigászi nimfák 
nézték magukat álmatag.

Nagy vizek nyúltak szerte, kéken, 
zöld s rózsa partok közt, ezer 
s ezer mérföldnyi messzeségben, 
s a végtelenben vesztek el:

hallatlan drágakövek voltak 
s bűvös hullámok mind csupa 
óriás jéglap, egybeolvadt 
képek s tükrök káprázata!

Gondtalan és néma közönyben 
bő-umás égi Gangeszek 
ürítették gyémántözönben 
dús örvényükbe kincsüket,
s én, tündérálmok építésze, 
drágákő-alagúton át 
vezettem, szivem örömére, 
egy megfékezett óceánt;

s minden, még a fekete szín is 
villózoa égett és hevúlt; 
a vizek glóriája írisz 
fénykristályává merevúlt.
Egyébként semmi fény felülről, 
se alkonyat, se csillagok: 
az egész varázstáj belülről 
s egyéni tűzben ragyogott!

És (szörnyű újság: a szem ittas 
s hang nincs egyetlen rezdület!) 
e sok mozgó csoda felett az 
öröklét csöndje lebegett.

2
Felnéztem... A fény még zsibongott...
S láttam, odúm mily nyomorúlt, 
s éreztem, hogy az átkozott gond 
tőre megint szivemre sújt;

síri szózatával az óra 
brutálisan delet ütött, 
s a fekete ég gomolyogva 
szállt a dermedt világ fölött.

S Z A B Ó  L Ő R IN C

Baudelaire újabb úttörő remek
lése: egy ópiummámorban látott 
álom leírása. Az első szürrealista 
versnek tartják.

« © p á s
5

VALÉRY
Valéry, Paul, családi nevén Ambroise-Paul Toussaint 

(Sete, 1871.10.31. — Párizs, 1945. 7.20.) francia költő és 
esszéíró; lírája a tisztánál is tisztább: "a tiszta gondolat 
költőjének" tartja magát; a gazdag műveltséganyagból, 
főként klasszikus motívumokból kifeslő elmélkedést ha
gyományos versalakzatok és szürrealista képek hordoz
zák költeményeiben. Középiskoláit Montpellier-ben 
végzi, itt írja első verseit is. Élénken érdeklődik az építé
szet és a képzőművészet iránt. Egy ideig jogot hallgat. 
1891-ben bemutatják Mallarménak, kamaszkori bálvá
nyának. A hadügyminisztériumban, majd a Havas hír- 
ügynökségnél dolgozik, 1922-től az irodalomból él.
1925-ben tagjai közé választja a Francia Akadémia. 1938- 
tól a College de France tanára. Elhunyta kor De Gaulle 
kormánya nemzeti gyászt rendel el — Victor Hugo óta 
nem ért üy megtiszteltetés francia költőt. Termékeny 
pályakezdés után, 1892-ben hirtelen lemond a versírás
ról, és az egzakt tudományok (matematika, fizika, or
vostudomány) tanulmányozására adja fejét. Korai 
verseit később erősen megrostálja, gyökeresen átdolgoz
za — a parnasszisták és Mallarmé hatásától akar szaba
dulni —•, és csak 1920-ban adja ki, Gide ösztönzésére, az 
Album des vers anciens [Régi versek albuma] c. kötetben. 
Mielőtt két évtizedre elhallgatna, még megírja három 
esszéjét: Introduction á la Méthode de Léonard de Vinci 
(1895) [Bevezetés Leonardo da Vind módszerébe]; La 
Soirée avec Monsieur Teste (1896) [Egy este Teste úrral]; La 
Conquéteallemande(lS97) [Anémet hódítás]. 1917-ben tér 
vissza az irodalmi életbe La Jeune Parque [Az ifjú párka] 
c. terjedelmes költeményével, amely nagy feltűnést kelt, 
többek között Rilkére is mély benyomást tesz. Az ifjú 
párka, valamint új verskötete, a Charmes (1922) [Varázs
latok], a franda líra élvonalába emeli Valéryt. A fiatal 
költők, főként az induló dadaisták és szürrealisták (Bre
ton) csodálatát nem utolsósorban emberi magatartásá
val vívja ki. Az elhallgatás, majd újraszólalás ténye; a 
gőg és megvetés, amely minden írásából kicsordul; hogy 
magasztalja a kalandot (bár ő maga tisztes polgári élet
módot folytat), s hogy például 1927-ben, akadémiai 
székfoglalóját tartva, lefedi tenyerével a mikrofont: ne 
közvetíthesse szavait a rádió — mindez rejtélyességgel 
övezi alakját. A Varázslatok után költőként ismét — és 
immár végérvényesen - elnémul. Bőven ontja azonban 
esztétikai, politikai, füozófiai esszéit: Variétés (1924-44) 
[Változatok, é. n.]; Eupalinos ou l'architecte (1923) [Eupali-

nősz vagy az építész, 1973]; L'Ame et la danse (1923) [A läek 
és a tánc, 1973]. Halála után jelent meg befejezetlen lírai 
drámája, a Mon Faust (1946) [Az én Faustom], Ebből a 
jellegzetesen csúfondáros panasz: "Már annyit írtak ró
lam, hogy nem tudom többé, ki vagyok."

Valéry már a múlt század végén észrevette, hogy a 
történelem Európaközpontú korszaka véget ért. 1919-től 
Európa hanyatlásáról beszél, és az egyént a világgazda
sági meg vfiágpofitikai erők áldozataként tünteti föl. A 
kétkedésre hajló gondolkodó szemében a költészet ün
nepi cselekedet, játék, de "irányított, jelentőségteljes, 
szakrális játék". Minél áttekinthetetlenebb számára a 
külvilág, annál inkább ragaszkodik ahhoz, hogy a vers 
saját elképzeléseinek, belső szabadságának kivetítése 
legyen: egy poémát megszerkeszteni "annyi, mint önma
gunkat építeni". Mi sem idegenebb tőle, mint a költői 
igehirdetés, a megváltó-szerep: "Verseimnek értelme az> 
amit kölcsönöznek nekik." És: "Aki azt állítja, hogy bár
mely versnek egyetlen elfogadható értelme van, amely 
megfelel a költő ilyen-olyan szándékának, vagy azonos 
vele, a költészet természete ellen követ el súlyos merény
letet, ha ugyan meg nem öli azt."

VALERY VERSEI
A HIÚ TÁNCOSNŐK
Megjöttek ők, akik mind csupa könnyű bimbók, 
arany alakzatok, szépek, mind arra ringok, 
hol gyenge hold dereng... íme, itt vannak ők, 
a tisztások felé daloson libbenők.
Táncukra íriszek, mályvák és éji rózsák 
pattannak, hogy az éj minden báját kibontsák.
S szórnak lágy illatot aranyos ujjaik!
De fenn a csöndes ég szirmát hullatja itt 
s a kis vízből alig ragyog fel, mint ragyognak 
sápatag kincsei ókori harmatoknak, 
mikből virágba nő a csend... Itt vannak ők, 
a tisztások felé dalosán libbenők.
Kedves kelyheiket kegyes kezükbe zárják, 
ájtatos ajkukon kis hold alussza álmát, 
s gyönyörű karjukban az alvó mozdulat 
boldogan tépi le a mirtuszok alatt 
szerelmességeik rőt indáit... De vannak, 
kevésbé foglyai a messze hárfahangnak, 
kik lappal a borúit tóhoz szökkennek — ott 
a tiszta feledést őrzik a liljomok.

INTERIEUR
Egy rablány váltja itt, a szeme hosszú láncsor, 
virágaim vizét, a tükrön képe táncol, 
titoktelt ágyamat bontják szúz ujjai; 
így kerül e falak közé egy nő, aki 
ábrándjaim között bolyongva erre-arra 
jár-kel szemem előtt, magányuk nem zavarva, 
miként a nap elé tett áttetsző üveg, 
s a tiszta értelem fényét nem törve meg.

SO M L Y Ó  G Y Ö R G Y  fo rd ítá sa i

ALVÓ NŐ
Szívében mily tüzes titkot hevít a drága, 
virágot lehelő láek a maszk alatt?
Milyen haszontalan táplálékból fakad 
ártatlan melegén alvó-nő-ragyogása?
Lélegzés, nyugalom, csönd bonthatatlan álma, 
legyőzöl, béke, á, könnynél hatalmasabb, 
ha ilyen hatalom cinkos keblén ragad 
a mély szender szelíd hulláma és dagálya.

Alvó nő, fesztelen és arany árny-halom, 
nyugtod félelmes, oly kincsekkel gazdagon, 
ó, hosszan fürt után epedő édes őz te,

hogy, lelked messze bár, poklok munkáiban, 
formád, tiszta ölén omló karral redőzve, 
vírraszt; formád virraszt, és szemem nyitva van.

R Ó N A Y  G Y Ö R G Y

ATÜNDÉR
Hipp-hopp, ki vagyok?
A könnyü-mély 
illat, mit a szá 
idecsapott!

Hipp-hopp, ki vagyok?
Szellem? Kaland?
Villant a titok 
és elsuhant!

Vdt-nincs! Agyad 
bármennyire bölcs, 
én félrevezetlek,

hipp-hopp, mialatt 
két ing között 
csupasz a melled!

S Z A B Ó  L Ő R IN C
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PÁLMA
Zord kegyének ki se oltva 
félelmes tündökletét, 
angyal hozza asztalomra 
lágy kenyerét, langy tejét; 
s ily szavakkal szólal íme 
tág tekintetemnek intve 
pilláján a rebbenet:
— Csak nyugalmat, mind nyugalmat! 
Végy a pálmától súgóimat 
túrni teljes terhedet!

Drága bőségnek alatta 
amint hajlik, szétterül, 
úgy szökken végső alakba, 
terhe tartja kétfelül.
Lágy remegését csodólhadd, 
s nézd, miként a rezge szálak 
percet osztva ingónak, 
rejtély nélkül, egyszerűen 
áll a földi vonzerőben 
és az égi súly alatt!

Árnyban ingva, fényre nyílva, 
köztük szép Ítélkező,

mint a szentlergő sulnllu, 
álmot bölcsesigbe sző. 
Egyhdyétől meg se válva, 
búcsút, hívó jelt a pálma 
szüntelen lengetni kész...
Mily kecsesség, mily nemesség! 
Legmdtóbb, hogy rája essék 
az isteni illetés!
Ha csak épp legyinti szellő, 
hangja már aranyba cseng, 
selymes páncélzatba rejtő 
a sivatag végtelent.
S egy hang, mely örökre szóló, 
s a magvát rá visszaszóró 
viharban továbbrivall, — 
magának lesz jósigéje, 
bánatán magát igézve 
csengő dal csudáival.

És míg önfeledten így leng 
homok fölött, ég alatt, 
mézét benne gyűjti itt lent 
minden hulló-fényü nap. 
Édességéi égi tartam 
méri-osztja jól latoltan,

mely nem hull napokra szét, 
inkább mindet elvegyíti 
dús nedvvé, mely elegyíti 
minden szerelmek izét!

És ha olykor búnak esnél, 
hogy e gyönyörű szigor, 
könnyed esdi bár, nem eszmél 
magánya árnyaiból, 
vigyázz, fösvénynek nevezz-e 
egy Bölcset, ki rejtve szerze 
annyi aranyt, ért tökélyt; 
mert a nedv ünnepi árja 
termő teljességre váltja 
végre az örök reményt!
E napok ha tán üresnek 
s hasztalannak tűnnek is, 
fürge erekkel keresnek 
útat, mely a mäybe visz.
S a homályból plidézett, 
fínomszdlú, dús gyökérzet 
meg nem torpan, mind tolong, 
bár a föld méhébe visznek, 
űzni útjait a víznek, 
melyre szomjan vár a lomb!

Türelemre, türelemre, 
türelemre hív az úr!
Épp e csendnek jő szüretje, 
mely teremve teljesül!
Majd a boldog perc is eljő: 
egy galamb, a lenge szAlő, 
a leglágyabb rezdület, 
nő, ki könnyen dőlne hozzád, 
azt a záport hullni hozzák, 
mely mindenkit térdre vet!

S hullhat most egy nép a porba, 
Pálma!... s el nem úzhetőn 
ronthat is rád már, tiporva 
gyönyörű gyümölcsödön!
Te időd hiába nem múlt, 
hullni hagyván, ami elhullt, 
oly könnyű lész, oly szabad; 
mint az, aki lelke kincsét 
széles szívvel szórja mind szét, 
s így lesz egyre gazdagabb!

SOMLYÓ GYÖRGY

A TENGERPARTI TEMETŐ
Nyugodt Tető, hol járnak a galambok, 
fenyők, sírok közt, s 6 remeg alattok, 
ráhág a Dél, tűzzel belengeni.
A tenger itt, a tenger s messze-messze! 
ó , pályabér, mikor gyötör egy eszme 
az istenek csöndjén merengeni!

Mily tiszta munka e viliódzva széthányt 
csöpp vízfodor enyésző gyöngye, gyémánt 
s mily béke rémlik erre, mily csudás!
Ha Nap delel mélységén a haboknak — 
ős, tiszta műve egy örök-nagy Oknak — 
szikráz a Perc és álom a Tudás.

Nem-változó érték, Minerva-templom, 
tág béke-hombár és valódi, szent hon, 
morcos víz, önmagába meredő 
szem, melyben álmot rejt a sugaras mäy, 
ó csöndem!... Ott benn a lelkembe kastély, 
de csúcs, ezer arany-cserép, Tető!

Idő Templomja, mit egy sóhaj átfog, 
hozzászokom, e tiszta fokra hágok, 
cikázva nézek rajta szerte, és 
miként magas imám hiába leng el 
a gőgös istenek elé, a tenger 
szikrás derűje is mäy megvetés.

Mint a gyümölcs gyönyörbe semmivé lesz, 
s a száj — amdyben olvad-meghal — ávez, 
alakja széthull, s egyre érzi még, 
úgy szürcsölöm jövendőm tünde füstjét 
s a változó partok zajló ezüstjét 
dalolja tört lelkemnek most az Ég.

Szép Ég, igaz Ég, nézz te rám, ki másul!
Sok nagyralátás biztatott — csapásul — 
és furcsa restség, ám kedwd tde, 
hogy e fényes Ddnek magam kitárjam, 
halottak házán imbolyog az árnyam 
s én is szdíden imbolygók vde.

Fáklyás hevednek tárva Idkem arcát, 
könyörtden Fény és csudás Igazság, 
napfordulat, én most föltartalak!
Első hdyedre raklak, ősi-tiszta,
nézz rám!... De az, ki fényed adja vissza,
másik, komor fdében árnyalak.

Ó, csak magam, magamnak és keményen, 
egy szív mellett, hol buzdul költeményem, 
az Úr s a tiszta Esemény között, 
várom sötét, keserű, büszke szóját, 
nagyságos Énem felzengő ekhóját, 
amelyben az öblös jövő dörög!

Tudod-e te, lombok csalóka rabja, 
te az öböl vasrács-evő darabja, 
míg zárt szememmd fényed incsdeg,

mily test von a véghez, mdy renyhe jajt hoz, 
mily homlok engem e csontos talajhoz? 
fény gondol Órájuk, kik nincsenek.

Tetszik nekem e zárt zugoly, ha földi, 
szent és anyagtalan túzfény betölti, 
fölötte fáklyák, s mindez oly rokon.
Kő és arany, sötä fák, mennyi márvány; 
mely ott remeg az árva Idkek árnyán; 
hús tenger alszik itt e sírokon!

Izzó Eb, óvj te a bálványozástól!
Legdtessem soká, akár a pásztor, 
ki mosolyog s magában andalog, 
fehér juhnyáját békés sírjaimnak, 
nem kdl nekem okos galamb, ki hírt ad, 
hrvságos álmok, kandi angyalok!

Itt a jövendő lassu-lusta álom.
Érdes rovar kapirgá az aszályon; 
minden lesült, dmállott, légbe vész, 
hogy zord-talányos kútfejére intsen.
Irdatlan az det s részeg, ha nincsen, 
és édes a fanyar, és fény az ész.

Jól vannak a halottak, rejtve, fáradt 
földben mdengenek, titkuk kiszáradt.
Fönn Dä, a mozdulatlan Dél ragyog, 
dműkedik, magának is elég ó...
Tökäetes fej és hibátlan ékkő:
Tebenned én a változás vagyok.

Fddmeid én tartom s mind bdémfoly! 
Bűnbánatom, kétségeim, a téboly 
a te roppant gyémántodon a karc!...
De a márványtömböktől súlyos éjben, 
e vaksi nép, gyökerek közt, a mdyben, 
lassan hdyesli már, amit akarsz.

A vastag semmibe olvadtak, itt a 
vörös-agyag fehér lényük fölitta.
Virágba szökkent az dő-erő!
Hol a halottak furcsa Idke s drága 
kedves szavuk meleg családissága?
Ahol a könnyek forrtak, lárva sző.

Éles leány-sikoly, gyors, mint a villám, 
csiklandozó kacaj és könny a pillán, 
szemek, fogak, tüzdő, lanyha mell, 
a csókás ajkon vér, mdy mint a láng ég 
s mit ujjak óvnak, a végső ajándék, 
mind föld alá jut és játékra kd!

S te — nagy lélek — remüsz-e majd egy álmot, 
mely nem lesz ily színeskedően álnak, 
mint testi szemnek hab s arany, hamis? 
FMolsz-e majd, ha átválsz pára-köddé?
Dehogy! Rohan minden! Kopik örökké 
szent nyugtalanság, megfial még az is.

Sovány öröklét, fekete s arany te, 
akinek a halál egy anya keble, 
rútul-babéras vigasz-asszonya, 
kegyes hazugság, jámbor a csalástól!
Hisz ösmered s tudod, amit palástol: 
örök vigyorgás, kongó koponya!

Mäy őseim, rég-nem-lakott fejek ti, 
kikd csak oly sok föld bírt eltemetni, 
s léptem sem érzitek, mely most emel, 
a féreg, a valódi, nem tinektek 
perceg, kik e táblák alatt pihentek, 
délből d  ez, s nem hagy engem d!

Szeret talán, vagy gyűlöl s áhitoz rám?
Olyan közd van titkos foga hozzám, 
hogy bármi név egyformán illeti!
Mindegy! Tapint, lát, érint, húz a karja!
A testemet ágyamból is akarja, 
d  s ddemmel tartozom neki!

Zénó! Kegyetlen! Éleai Zénó!
Szárnyas nyiladtól pusztulok d  én, ó, 
remeg e nyíl és áll és száll vadul!
A hangja szült meg, s végem ez a nyíl lesz!
Ó Nap!... A Idekgyors, dermedt Achilles, 
és rá a teknősbéka árnya hullr

Nem!... Föl! Megújul folyton a serény lét!
Test, törd d  a gondolkodás edényd!
Mdl, idd az ifjú, születő szdet1 
Az óceánról e roppant lehdlet 
új Idket ád... Ó só, üdítsd e mellet, 
a vízbe és detre szökkenek.

Igen! Te tenger, őrülések anyja, 
párducbőr, chlamys2, mit a Nap aranyja 
jdképekkd döf át ragyogva fönt, 
kéktestú, részeg hydra, ős garázda, 
ki villogó farkadba marsz csatázva, 
oly zűrzavarban, mely akár a csönd.

Szél támad!... Élni, próbáljunk meg újra!
Az óriás lég könyvem nyitja-fújja.
Hab porzik a sziliről s már futkos olt!
Röpüljetek, fényes lapok, dőre!
Víz! Törj ujjongva a nyugodt Tetőre, 
hol orr-vitorlák szárnya bukdosóit!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

'A strófában az eleai Zénón két híres állítására 
utal a költő: a) A repülő nyílvessző tulajdonképpen 
nyugalomban van, mert a nyü a röppálya minden 
pontján meghatározott helyen van, a nyugalmi álla
potok összessége pedig nem eredményezhet moz
gást. b) A gyorslábú Akhillész nem éri utol az előtte 
haladó teknősbékát, mert mire egy vonalba kerülne 
vele, a teknősbéka mindig előbbre mozdul, 

uhlamys: görög köpeny.
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F Ü i e — SZÁNTÓ ENDRE

Négyszázágyas prózafüzér
A  m odem , hétem eletes klinikára több aj

tón, kapun át lehet bejutni. Ha a napfényes, 
dom bos oldalról közelítjük m eg, fürge tekin
tetű portás, újságárus és a büfé szegezik az 
utat, am ely a felvonóhoz vezet. Mint az ak
várium  eltérő pályáit bejárni kényszerített 
halak, v ég  nélkül száll, surran föl és le, le és 
föl a felvonópár. A hátsó, kerti bejáraton a 
hordagyakat viszik be, a mentők pedig kel
lem es u n alom m al, eg y k ed v ű en  jönnek- 
m ennek, ácsorognak a kertben és az utcán.

A  beteg, akiről szó  van, idén hetvenéves. 
A  fertőző májgyulladás gyanúja ugyan el
oszlott, de a felvételek daganatra utalnak. A  
•beteg nagyon gyenge, csak a szem élyi iga
zolványát vizsgálgatják a felvételi irodán, ő 
m aga p ed ig  befekszik abba a súlyosan hófe
hér ágyba, am ely sokáig lesz az otthona. "N. 
N . nyugalm azott tanárt súlyos hasi műtétre 
fölvettük a sebészeti osztályra." A  szertartás 
elkezdődik: hőmérő, vérnyomásmérés, vér
vétel. Aztán síri csend. Agyánál ül ő, aki 
elkísérte, és a vizitet várják.

A  m űtő a tem plom  metaforája. Vagy ta
lán a tem plom  a műtőé? A  születés és a halál 
közé nem  illesztenek m ás időpontot, ez ma
rad a sírok esetleges felirata is. A diploma- 
osztás, a b evon u lás a hadseregbe, a le
tartóztatás és a szabadulás időpontja, a bör
tönévek, az első könyv megjelenése, a kitün
tetések, a szülők, testvérek halála... m eg
annyi belső dátum. M ay Károly romantikus 
regényében szerepel egy fejezet: "Aki kétszer 
küzdött az életéért." E távoli gyermekkori 
olvasm ányom ból szikráznak át a képzetek  
ezekbe a döntő órákba.

K ettéosztható m inden  tapasztalat; és 
m ost az elalvás és az ébredés, testem m eg
nyílása lesz ennek a torz koordináta-rend
szernek, am elyben életem  ábrázolható, a 
rendíthetetlen középpontja. Ma is  itt sürög- 
nek körülöttem Hippokratész fiai és leányai, 
friss ágynem ű vár a betegszobában, fürge 
írógép kopogja feszesen a múltat, a betegsé
gek láncolatát. És amint az amnézia jótéko
nyan nyom kodja ki az agyvelőből a baljós
latú engramokat, és amint az em lékezés m in
d ig  csak az epizód műfajára irányul, ezúttal 
is a hatalmas, kocsonyás látvány, hangzavar, 
illatfoszlányok töltik be a szobát. Orvosi vi
zitre érkezik Hippokratész kései utódcso
portja. B iza lm as szem p árok , á tható  és  
vigasztaló tekintetek. Fölém hajolnak, majd 
a szem ek beszélnek egym ással. Fojtott latin 
szavak, egy-egy sóhaj. Aztán a vizsgálatok  
sorozata. Robogó kocsihordók, nyíló vaslift, 
és kivirágzik a szívben a hajdani szerzetesi 
fogadalm ak egyike, az engedelm esség.

Szent, szent, szent az emberi test. A  se
bész lehajtott fejjel gondol arra, amiről nem  
illik beszélni, hogy létezési botrány-e a halál 
vagy  pusztán az egyik életjelenség. A  hiedel
m ek és hipotézisek végtelen logikai mocsa
rában tapogat, mér, vág és összeköt a test
m űves. M indenek m ögött a materialista cre
do csillog, a célszerűséget tagadó és m eg
szüntető  kem ény kauzalitás. Mintha két 
pólusról nézne egymásra a Fölfeszített és a 
Boncmester. Soha senki nem  juthat bizo
nyosságra, a hívőt megkísérti az ellenhit, a 
nem hívőt pedig a hit.

1 6 ------------------------------------

Szent az emberi test, de sajátos fajtájú 
szent, nincsen benne következetes állandó
ság. És én halálfáradtan kérdezem: térdre 
borulhatsz-e úgy az ember előtt, hogy őt 
magát sem m ilyen abszolút ponthoz sem  vi
szonyítod.

A  teljes m agány olyan, mint a zivatar. 
Kopognak, csobognak a keserű-édes idő- 
cseppek, lóra ül az emlékezés, és lépeget 
vagy vágtat, előre vagy hátra. A  zivatar és az 
űr körbefonnak engem, a műtétre készülő  
beteget, aki magam mellett tudhatom hitt és 
valóságos őrangyalom. Nappal és éjszaka is 
egybefonódik. A  levesestál csörrenése m eg
szakítja a c sen d et va g y  a p árb eszéd es  
együttlétet. Feltűnik egy látogató, és ugyan
úgy látom alakja körül az aurát, mint a ter
m é sz e tg y ó g y á sz . V alahol a m agasb an  
zúg-dörög a remény és kétségbeesés, a Tíz- 
parancsolat és a porrá égett bűn. Görög er
kölcs és krisztiánus huzakodás, fájdalmas 
keringés egy fogalom körül, amelyet abszo
lútnak hiszünk: Hippokratész.

Azután m egindulnak az ébrenlét álom
esői, s  a bennük ázó mintha kortyolgatná a 
Léthe vizét, s olykor úgy érzi, jól m eg kell 
kapaszkpdnia Kharón ladikjában. Rostossá 
válik az Én, a szem ély m égse hull darabokra. 
De Istenem, mi tartja össze? A hogy a pálma 
is a súly alatt növekszik, az öntudat lassan 
dagadni kezd, türelmetlenné válók, a világ- 
egyetem  minden csengőjét rángatja valald, 
talán m egnyílik a kupola fölöttem, s megje
lenik a plébános kérdő tekintete: feladjam a 
betegek szentségét? Első vagy utolsó kenet, 
közbenső gyógydörzsölés vagy az önszug- 
gesztió  h itnövelő  m asszázsa; kételkedés, 
boldog bizonyosság, a szenvedés vállalása, 
egy égi kéz ölelése vagy a hátborzongató 
sem m i illata.

A fehérköpenyes arkangyal mellett a töb
bi angyal nézi, vizsgálja, tapogatja a sebet. 
Évszázadok múlnak el, v izenyős és véreng
ző  álmok csapkodnak az agy világában. A  
nagy izgalom  olykor teljesen kikapcsolja a 
legbelső tudomásulvételt, máskor a hadészi 
agy ámyékalakjai zsongani kezdenek. Alta
tó este, altató reggel. Aztán süvít a betegszál
lító  kocsi, m int elhagyott vidékek gara
bonciása, komor liftek nyílnak zörögve, és 
zárulnak fájdalmasan. A  magasban fojtott 
szóbeszéd, m indennapi csevegés, simogat
ják egym ást a szavak. A  m eggyötört testet 
betolják a fényes tükör alá, majd félreállítják 
az öntudatot. A z utolsó pilllanatokban az 
önm agából táplálkozó képzelet is fáradt. 
Családi arcok, koponyákkal beszórt síksá
gok, halványodó, majd fényesedé Jézus-arc 
és aztán egy  rongyos sapkájú virgonc ide
gen, a Semmi. A  semmi hiány vagy pedig a 
lét lyukainak egymásba tapadt rácsozata. 
Nem  jó az a magyar m ondat hogy: "Semmi 
sincs benne", m ert— helyesen írja Gyökössy  
Endre —  a sem m i van benne.

De hogyan mérje az időt az, aki m ég  
önmagáról sem tud? Állapota azonos a ha
lottéval. Am a visszaálm odott én fölkapasz
kodik  az öntudat leg szé lső  karfáira, és 
onnan számolgatja: tíz perc, húsz perc, egy  
óra, aztán nem  szám ol tovább. A  beteg föléb
red, s nem tudja, hogy mesterséges légzéssel

támasztották föl, csak egy  nagy csövet lát 
maga fölött, amelyben csillogó cseppekben  
jár-kel a levegő. Hetek m úlva mondják m eg  
neki, hogy a halált megszakították.

A  műtét valóban álom. Már gördül is a 
kocsi, irány az intenzív osztály. Függönyök  
választják el egym ástól a gyógyulókat. Éjjeli 
m enedékhely... eg y -eg y  elsuhanó orvos, 
szaggatott párbeszÁi, olykor sírás és a fel- 
sőbbség intő szava. A  látogatók megállnak a 
függöny előtt, a beteg és szerettei egymásra 
néznek. A  téma az egyetlen és örök kérdés: 
élünk-e még. Folyik a csapvíz, a kicsavart 
borogatás leve, Léthe vizében felejt a jelölt, a 
"canditatus mortis". Ezt a rangot az a beteg  
nyerheti el, akinek a m űtét után m inden hi
vatalos papírjára azt írják rá: "Inoperabilis". 
Külön egyesületbe lennének szervezhetők  
azok az orvosok, akik számára feltárult a 
belső, és szom orú tehetetlenséggel varrták 
vissza a sebet. A  m űtét m égis ú gy  vág bele a 
beteg életébe, mint egyéni sorsának második  
időszám ítási jele: M űtét előtt és M űtét után.

Pilinszky olyan lényeket állított a pokol 
kapujába, akik kegyetlen szívóssággal át
vizsgálják poggyászainkat. A  szív  titokhár
tyái megrepednek, láthatóvá válik, amit akár 
egy megcsorbult akarat is rejtegetett. Ez a 
maradéktalan indiszkréció. De a második  
időszám ítási jel után m ég egy onkológiai stá
tust jelölő szim bólum  is kerül. A z idő előre- 
taszigálja a beteget, a rák hátra. És ad- 
dig-addig lökdösi, m íg be nem  viszik az in
tenzív osztályra, am ely a pokol tornácának 
egyik  szelvénye. Egym ással párhuzam os 
bordásfalak közé fektetik a beteget. Fölülni 
nem tud, forgolódni egy kicsit igen. A z in
tenzív osztályon rákosodik az idő, újabb és 
újabb bugyrai, daganatai órákat, napszako
kat bontanak ki. A z a tehetetlenség kínozza 
a beteget, amely a változóban a változatlan 
fekvést kívánja. Fekete angyalám yak suhan
nak el, és ő a Veszély-szimfónia két tételét 
hallja. Pneumonia, Embólia.

H om o Pancreaticus. Miért is nem ú gy  
n ev ez ik  a h asn yá lm irigyet, "panerams", 
mint mindent teremtő. Köddé válik az n betű 
a távozó exkrementumok szférájában. Zen
genek a lélekharangok, de a m egvalósulás 
tónusa m ég nem  keveredik csengésükbe. A  
beteg kivárja az intenzív osztályon letölten
dő időszakot, és ha nem hal bele, visszavi
szik az osztályra.

H om o Pancreaticus. Suhanó, zöldfényű  
ápolónők, Peer Gynt nőalakjai, a manókirály 
mint felügyelő férfinővér, egy-egy orvosnő 
felrévedező alakja, megabrakolt sem m itte
vés: vérnyomásmérés, lázm érés és a negatív  
végtelen ásító torka, am elyből akár ki is  es
hetne ez a rettenetes terem.

A  m esterséges táplálkozás anyaga a nap
fény, a levegő és a szeretet. Hatalmas fage
rendákra feszítik  ki a m egm entendőt, és 
valahol a vénájában egy szög  megtartja őt. 
Ömlik a fény a kórházra, s a M ecsek, am elyet 
ősi földrajzi erők talán ugyanúgy feszítettek 
ki két másik hegyvonulat közé erdőivel, fá
ival, bem osolyog az ablakon, mintha az in
diai bölcsességet mondaná, "tat vám  asi". A  
beteg p ed ig  csüng napokig, olykor hetekig a 
kem ény fagerendák között, az idő megállt 
számára, és talán csak a kínról tud szólni, a 
szenvedésről egy szót sem. Zeng, zú g  a kór
ház, oxigénpalackokat tologatnak, mentőá
g y a k a t c ip e ln e k , m in d e n k i id e g e s  és  
mindenki jó. S amikor az orvosi vizit megér
kezik, körbeállják a megfeszítettet, d e Pilá-
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tussá fagyott szájuk az "ecce homo"-t már ki 
sem  tudja mondani.

A  sebláz csavarja-e izzóra a képzetek kör
táncát, vagy ilyen voltál mindig; belőled fa
kad a vízió. N em  óda, nem  is szonett, nem  
ötperces és nem  regény. Műfaja a szürkeké
reg lehelete, mintha élő agykocsonyák tenge
réből szállnának a magasba a m osolygó —  
síró engramok: császári seregek közelítenek, 
balkáni viharos katonaköpenyek hosszú so
ra. Hatalmas koporsó nyílik meg, és fedele 
alól kipislant a Duce félig már enyészetbe 
fordult feje. A ngyalszám yú Sztálin-fiókák 
robognak v ég ig  Ázsiától az atlanti partokig. 
Virágzik a magánmitológia. Vendégszöveg  
csusszan át a Hamletból a kórházba. Félel
m etes gyorsasággal pereg le  életem  filmkoc
k áinak  sorozata: e lső á ld o z á s , fén y esen  
világító reverzális, gyermekörömökkel telt 
osztrák falusi táj, órák és vizsgák, majd kato
nakiáltás: "Büdös civil, mért nincs a fron
ton?" Aztán a síró ném et katona, aki a pincék  
kicsákányozott patkánylyukain át menekül, 
és Pável, a m elegszívű orosz katona. Lángol 
a vám ház, a Várból gyújtógránátot lőtt bele 
egy német. Ég, lobog a vám ház, belőle lesz 
majd a marxista közgazdasági egyetem . Tá
m olyog a magánmitológia... nem is m itoló
g ia , csak ese tleg es  je lk ép p é  sűrűsödött 
életemlékek.

És kórusban zengenek a szervek: csator
na izzó lávájaként ömlik szét az epe. A  régen 
kiem elt epevezeték m ocskos felhőkből tekint 
alá, s valahol a kő is, a hajdani epekő, Odüsz- 
szeuszként bolyong a halott szervekből csil
lagrengeteggé csiszolt művilágban. De íme! 
Szent Tamás H old alatti és H old fölötti koz
m oszlátom ása! D uzzog és duzzan a máj, 
mérgeket őrző súlyos fegyőr-hús, zihálnak a 
szőlőfürtök a barnára dohányzott tüdő, és a 
József Attila-i szerelem  a "buzgó vesék forró 
kútjain".

Mi is volt a születésem  előtt? M indent 
tudó őslélek csillagimádata vagy a vándorló 
lelkek újszülött-test-keresése? Platóm preeg- 
zisztenda vagy a légnem ű élőlény azt a holt
testet keresi m eg, am elynek maradványával 
a tem etkezési igazgatóság gazdálkodik?

És zú g , zsibong a hatalm as fehérállo

mány, évezredek érzelmi tárolója. A  bedesz- 
kázott, agyvérzéses öreg bácsi szopni kezdi 
ujját, mert a csecsemő is aggastyán, és a hal
dokló is csecsemő. Születésünk előtti múl
tunk a meghosszabbított em lékezés területe. 
Vergődik Andrej Bolkonszkij a francia-orosz 
harci téren. Aztán körmök és halált m egha
ladó szakállszőrök borítják el az utolsó os
tyát, az enyészet édeskés szaga lebeg a világ  
fölött. Vagy talán m indez nem  is létezik. Ta
lán az a két végrendelet mérkőzik m eg egy
mással, amelyet a francia író a frissen elhalt 
tudós íróasztalára tett: a materialista credo és 
a mindent feloldó hit. Hátha minden csak 
önszuggesztió. Engedjük-e át az eget angya
loknak és madaraknak? Hallgassunk-e Hei
nére? M ég a félig egyiptom i M ózes is m eg
kísértetik a hithiánytól, és Nefertiti elmaradt 
csókjától. Hátha a francia temető főfalára raj
zolt családi csontváz a jövő, vagy a kopo
nyák hatalmas görgetege.

A szervek  elárvultak. M egsebesü lt a 
pancreas. Hátadon fekve bámulod a H old  
alatti magasságokat, amikor halkan, biztató
an m egszólít egy hang: "Szólalj meg!" Suga
rakra bomlik a testes ember, és valamennyi 
m ennyei fonal fölfelé kapaszkodik.

És elhullanak a múlt hadseregei, elhal 
N apóleon, valaki kiissza a méregpoharat, 
mások, valahol délen pöttöm iskolás gyere

kekre lőnek. Középkori szerzetesek és m o
dem  anarchisták kézenfogva vonulnak vé
g ig  a p e r ifé r iá n , ta g a d v a  a cen tru m  
fogyasztói életvilágát. Aztán iszam os erőlkö
déssel küzdi magát előre, s om lik szét fárad
tan a sár, a világé is, m eg a beleké is. Folyik a 
csapvíz, a kicsavart borogatás leve, a törté
nelmi víziók felolvadnak a hajnali ágytálak 
zörgésében. A pancreas roncsolt feje meg- 
m egrem eg, és a százszor is M egtagadott 
emelkedik fölfelé. A másik ágyon ébred m ély 
álmából az örök útitársnő, az őrangyalfele
ség. Nyelveken szólunk-e most, mint a pün
kösdiek, vagy a nyelvek m ögötti átadás és 
átvétel indul m eg szelíd és örökkévaló hul
lám zásban? Csak ketten-hárman bolyon
gunk az életvilágban, vagy csak én fekszem  
a mélyben, csak engem hallgatsz, és vála
szolsz is, Uram...

A geom etria nem igen tudja pontosan  
tisztázni a könnycsepp alakját. Általában 
úgy képzeljük el, mint egy  felfelé keskenye- 
dő kristálygömböt, am elyet kitüntetett pilla
natokban ugyanúgy termel az idegrendszer, 
mint a m osolyt vagy a nevetést.

A fiú  könnyei. Eltávolítóm  magam tól 
alakját, arcát, sok száz függöny ereszkedik  
közém és közé. Sohasem szokott sírni. N eve
tése érdes. Külön m onád, elkülönített világ
részlet, de szem ben a tengely télén lényekkel, 
ő a hűség tartóoszlopa. M inden pordkáját 
leírhatná egy kutatócsoport az örökléstan fo
galmaival. Am amint a biológiai egyensúlyt 
felborító "tovább-élés”, m enekülő őzike, 
füstből kiszabadult m éh, az üzletben fölsze
letelt sonka utáni maradvány, ú gy  terül a 
világ elé a reziduum , a megmaradás termé
ke, az észre nem vett különbözőség, az egye
di entitás kifejezhetetlen fogalma, a leibnizi 
különbség két falevél között.

Rettenetes ez a két bordásfal, am ely fölül 
és alul zárja be a testet; a félálomban sétálga
tó nővérám yak, a lassan, csikorogva m úló 
idő. Mit kezdjen m agával a telt lélek? Imád
kozik, ha hisz, tízezerig szám ol, ha unatko
zik, a képzettársítás szelíd-vad v izei d o 
bálják ide-oda. De engem  a könnycsepp tart 
fogva. Á tszövi a kínzó bordásfalakat a cél és 
a céltalanság, és Velázquez festm énye villan 
fel, de m egáll a levegőben, hogy lássam, lás
suk.

A  fiú könnyei... A hatalmas fiú könnyei, 
amelyek egybevegyülnek verejtékkel és vér
rel, így  alkotva m eg a lecsurgó fájdalmak 
háromságát. A  festm ény fölött m ég egy sas
madár is megjelenik, és a költő, aki a fest
ményt versbe foglalta, megírja, hogy ez a 
madár a Kaukázusról érkezett. Az ő csőréből 
is ráhull egy  vércsepp a Fiú arcára. Ez a vér- 
csepp a lázadó ember májából származik. A  
Fiú így válik az örökkévaló-m egváltó-és- 
m eg-nem szűnő felvilágosodás istenalakjá- 
vá.

Ö sszekeverednek a fiú könnyei és a Fiú 
könnyei.

Minden út tovább is tarthatna, mint az a 
pont, ahol véget ér. A folyók sem torkollnak 
a tengerbe, hanem fölötte folynak tovább. A  
fák gyökerei alatt talán újabb gyökerek nyúl
nak a m élybe, láthatatlanul. Á  hétemeletes 
kórház felvonója is tovább suhanhatna a ma
gasba és süllyedhetne a m élybe is, a föld
s z in tn é l  so k k a l m é ly e b b r e . L om b os  
tüdőágak szőlőzápora elfedhetné az egész 
testet, és a hullám os hosszú haj továbbgyű
rűzhetne a Mecsek fölött. A  fürkésző pillan
tás százezer fonálnyi m élység fölött issza, 
nyeli, önti magába a domború és homorú 
dombhátakat, a csillogó színeket és léghul
lámokat, az utcák pöttöm, tovasiető embere
it. Ha m inden párbeszéd, minden emberi 
beszéd megfagyna a levegőben, utcákon, te
reken és szobákban, félelm etes szövegháló  
borulna a világra. De a mindent elnyelő sö 
tétség befödi a világot, és két tüzes pont 
villan föl, ferde vonalat képezve a színtelen, 
vak tájon. A lig hallható párbeszéd erősödik 
föl, majd lecsendesedve üget a szótagok  
nyelvi kockáin tovább.

A  boncmester maga elé hajlik, és csend
ben dolgozik, ő s z  hajú és fáradt, keze me
c h a n ik u sa n  ta p o g a tja  v é g ig  a z t , am i 
munkája tárgya. Néha a magasba veti fejét, 
mintha beszélne valakivel, aki kimondhatat-

> » »  folytatás a 18. oldalon
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lap m agasságban áll fölötte. Emberi-isteni 
arc hajol föléje, és az öreg hol a szem ébe néz, 
hol visszahajlik a holttest fölé. Fülsiketítő 
tiszta, jeges levegő és m ézédes illatú enyé
szet. Vajon az anyag árja m indent elsodor-e, 
vagy van valahol egy  parányi rés, amelyen  
át ezüstszalagok röpítik a magasba az el
hunyt lelkét? A  boncmester nem tudja, hi
szen hivatalból is kételkedik, de a szívére is 
hallgat. A  szem  lassan a M egfeszített lecsu
kódó pillantásába fogódzik. Farkasszemet 
néznek. A  metafora szivárványvizéből kipe
reg a hasonlító viszony, s a jellé gyúrt kép
zetsor b elek ristá lyosod ik  az ágy  fölötti 
levegőbe. A  Mester és az Úr. A Mester na
gyon sokat dolgozott már életében, gondo
san végezte munkáját, az agymintát rendre 
visszahelyezte a felvágott testbe. A  feje m in
d ig  lefelé hajlott, m inthogy munkája ezt kö
v e te lte  m e g  tő le . A  k eresz t v is z o n t a 
m agasban volt, így  nehezen találkozott a te
kintetük, mert ahhoz, hogy valóban farkas- 
szem et n ézh essen ek , v a g y  a M esternek  
kellett m egerőltetve fejét fölfelé fordítania, 
vagy a M egfeszített vetette le tekintetét az 
égből, hogy a Mester felé szögezze azt.

D e m iért néznének farkasszemet egy
mással? N ézhetnének derűsen is, a verejték- 
csöppeken át m osolyogva. Sokféleképpen  
fú ró d h a t egym ásb a két szem pár. Vala
m ennyiünk szem ét hályog borítja: tér, idő, 
kanti kategóriák, társas illúzió, tágulás és 
szűkülés, m egfagyott vagy felolvadó indu
latok, s így  végül a hályogból talán boltíves 
kupola lesz, félkör alakú m ennyei éj. Mert 
képzeljük csak el, m ilyen az az emberi szem , 
amelyikre nem  borul akárcsak képzeletbeli 
hályogkupola: az agyvelő előretolt két íve. 
Ö nm agunkból lógunk ki.

És ím e az ateista hum anizm us elleni, ta
lán m ég  soha m eg nem fogalmazott érv. Az 
ember, a test nem  szép. M ég legtisztább ifjúi 
formájában is  rontott szimmetriák és páros 
csonkok rövid időre összeácsolt szerkezete. 
Félig nyitott rendszer, ócska kibernetikai 
váz, lucskos kezdet és m egnyíló enyészet 
közötti alakváltozatok ném i egységet őrző 
rohama. A zt ped ig  ki tudná eldönteni, talán 
a M ester a legkevésbé, hogy végzetes foglyai 
vagyunk-e az időnek, és kitéphetetlenek a 
történelemből? Ennek csak az ágostoni ki
m erevített pillanat, a jelen végtelensége és a 
pillanatfelvétel fényképe m ond ellent. Ilye
nekre gondolhat vagy gondolhatna a Mester 
akkor is, ha töm egfogyasztóvá gyalulta a 
környezet, vagy ham is hangon dúdolja a 
zsoltárokat az imaházban.

És aki visszanéz rá, arról nem  m ondha
tunk sokat, csak amit a krisztológia tanít. 
Vagy vizsgálhatnánk renani szemmel: m in
den rendben, k ivéve a transzcendenciát. 
Ú gy is nézhetjük fáradt golgotái árnyékát, 
mint "a papok megcsúfolta Spartacust" vagy  
az anonym  forradalmárt vagy az abszolút 
hiányembert, hiányistent, akit kitaláltak az 
aktuális végtelen és a csonkolt idő közvetítő
jének. D e felnyerít a chestertoni szamár, pál- 
m aözön a lába alatt, és zúg a kórus: "Keresz
tények, sírjatok!"

Mert túl az intenzív osztály kegyetlen  
falétráin, a gyom orpöcök kínzó forgásán, az 
ism eretlen  szö v e tű  tum or tágulásán, én  
m égis látom  a Fölfeszített, Megtört és Föltá
m adt szem ét, m íg a Mester lassan térdre 
ereszkedik, és megsimogatja a műtét nyo
m án lezáruló sebszájat.

------------------------ HELIKON —

SÁRKÖZI MÁTYÁS

TÚLÉLŐK
Fél évszázada, hogy csontvázzá fagy

va és betegen felszabadultak a n ád  halál
táborok túlélő foglyai. Emlékeikből ismét 
megjelenik egy csokom yi, Angliában két 
m agyar vonatkozású könyv is. Franki 
Zoltán 1956 óta Londonban élő szájsebész 
professzor W hirlwind (Forgószél) d m ű  
könyvét m ég csak m ost kezdik szedni a 
nyom dászok, arról szól, hogyan maradt 
életben annak a pillanatnyi elhatározás
nak a következtében, hogy amikor elhur
colták, táskába dobálta és magával vitte a 
sebészeti műszereit. Kőszegen és Mautha- 
usenben sok száz operádót hajtott végre 
érzéstdenítés nélkül, embereket mentett 
meg, miközben naponta fenyegette őt is  a 
halál.

Január végétől kapható az angol köny
vesboltokban a visszaem lékezés, am dyet 
Hammer Miklós m ondott tollba Gerald 
Jacobsnak. A The Sunday Times több ol
dalon közöl részleteket ebből, ugyanis ez 
a budapesti zsid ó  fiatalember szintén  
gyors elhatározásának köszönheti a túlé
lést — egy mellette haldokló, elfogott brit 
titkosügynök adatait átvéve, a dachaui 
koncentrádós táborban az ő nevén diktál
ta be magát, tehát nem zsidóként, hanem  
angol fogolyként kezdték.

Nicholas Hammer, az immár 74 éves, 
jóm ódú londoni textil-kereskedő eddig  
k ev eset b eszé lt szörn yű  élm ényeirő l, 
igyekezett m in d  ritkábban felidézni a Bir- 
kenauban, Auschwitzban, Buchenwald- 
ban és Dachauban átélt hónapokat. A  
németektől nem kért kártérítést. Le akarta 
zárni a múltat. Amikor 1947-ben m egnő
sült, m enyasszonyának nem  m esdt sem 
mit a haláltáborokról, H am m em é később 
a háziorvosuktól tudta m eg, min m ent át 
a férje. A z orvosnak ugyanis indokolnia 
kellett, m i okozza, hogy a férfi éjszakán
ként álmában fel-felkiált. Amikor Ham
mer kisfia megkérdezte, miért van szám  
tetoválva a karjára, Hammer azt fdelte, 
hogy m indig elfdejti az irodai tdefonszá- 
mát és ezt találta Id megoldásként. Á m  a 
pszichiáterek szerint negyven év után ér
kezik el a sok viszontagságot m egélt em
ber a h h o z  a p o n th o z , a m ik or le lk i  
szükségét érzi, hogy m indent elmondjon 
—  és Hammer M iklóssal is ez történt. 1986 
óta az apró részletekre is kiterjedő pon
tosággal diktálta le élm ényeit Gerald Ja
cobsnak. A Murányi utcában kezdődik a 
történet, ahol Hammer Dávid rabbi a fele- 
ségévd  és három gyerm ekével d t. Miklós 
sebész szeretett volna lenni, de a numerus 
clausus miatt csak vendég-hallgató lehe
tett az orvosin, tehát olyan fizető diák, aki 
a gyakorlatokon nem vehet részt és diplo
mát nem kap. Közben a zsidókórházban 
volt irodista. Azután behívták munka- 
szolgálatra, táborba került, onnan hurcol
ták Birkenauba. N éhány hónappal később 
Auschwitzba hajtották át, ahol szerencsés 
beosztást kapott: a megöltek csomagjai
nak a tartalmát szortírozta. Hammer az 
olasz Primo Levihez hasonló őszinteség
gel írja meg, hogy a túléléshez kellett egy  
jó adag önzés is. Vasakarat a fennmara
dásra, számítás, ügyeskedés, az érzelmek

tompa elfojtása. Érzéketlennek kellett ma- 
radniok a tapasztalt szörn yű ségek k el 
szem b en , m ert aki m egrendült, érzé
kennyé vált —  az elveszett. N ehéz volt 
rezzenetlen arccal végignézni, amint a 
szom szédos barakkban idegösszeom lást 
kapott egy francia rabbi és torka szakad
tából üvölteni Jsezdett: "Nincs Isten az ég
ben!" —  fél óráig is eltartott, am íg az őrök 
agyonverték.

Körülbelül azzal egyidőben, hogy az 
orosz csapatok m egközelítették Budapes
tet, m egkezdődött a legyengült rabok át
terelése  A u sch w itzb ó l H irschbergbe, 
majd ném et koncentrációs táborokba. Ez
rek hullottak el az úton. A z amerikai had
sereg már majdnem elért Buchenwaldig 
—  1945 április elején járunk —, amikor 
H am m er M iklósékat ism ét vagonokba  
zsúfolták  és e lind ították  D achau felé. 
Több mint négyezer foglyot tuszkoltak fel 
a vonatra, s csak 432-en érkeztek m eg élve. 
A z is jelezte a n ád  gépezet felbomlásának 
kezdetét, hogy immár nem  a tetovált tábo
ri szám ok szerint lajstromozták az embe
reket, hanem névsort készítettek róluk. A  
marhavagonban Hammer egy  utolsó óráit 
élő, csontig soványodott angol m ellé ke
rült, aki elmondta neki, hogy hírszerző
ként fogták el és m esélt az életéről. A  
budapesti fiatalember szerencsére jól be
szélt angolul. A z út felénél elvesztette az 
eszm életét és mire m agához tért, új barát
ja, Peter Howard nem  volt sehol. A  dacha
ui sorakozónál Hammer önmagát mondta 
be Peter Howard néven. Tífuszos beteg
ként, mint zsidót, egyszerűen kivégezték  
volna. Angol fogolyként életben maradt. 
D achau felszabadulását önkívületben, 
negyven fokos lázzal élte át. Amerikai tá
bori kórházban tért m agához és az első 
percekben nem is  fogta fel, miért szólítják 
az ápolónők mister Howardnak. Affelől 
biztos volt, hogy  soha többé nem akar 
visszatérni Magyarországra. Június köze
pére erősödött m eg annyira, hogy repülő
re szálljon. A  gép  Angliába hozta, ahol 
tovább ápolták egy iskolából átalakított 
katonai szükségkórházban. Eljött a perc, 
m ikor m agához rendelte a kórházpa
rancsnok: "Azt már tudjuk,, hogy ön nem  
Peter Howard”, kezdte a katonatiszt. "Be
széljen!" Hammer három órán át számolt 
be arról, amit átélt. Részletesen le kellett 
írnia az auschw itzi tábort. A  tiszt ezzel 
zárta a kihallgatást: "Látom, ismeri Ausch- 
witzot. Csak az a kérdés, fogoly volt-e a 
táborban, vagy keretlegény?" Á  névvál
toztatás miatt gyanús volt az angoloknak, 
hogy a fiatalember talán a bőrét mentő  
nád . Eltartott egy  id d g , am íg tisztázta 
magát.

A zt hittük, hogy a n á d  haláltáborok
ról, a megjelent több száz em lékezésből 
már m indent tudunk. Természetesen nem  
így van, hiszen m inden élet külön regény. 
A század gyalázatának szigorú tanulsága
it pedig levonhatják a fiatalok is e köny
vek nyomán. Hiszen a jövő század építői 
lesznek.
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KUSZÁLIK PÉTER

A  R O M Á N IA I M A G Y A R  SA JTÓ  1990 U T Á N
"...időszaki sajtónk egészben  

véve az erdélyi magyarság szel
lemi életének számottevő kulturá
l is  tén yező je . N agyrészt rajta 
fordul meg, hogy ténykedéséről a 
jövő is kedvező ítéletet mondjon."

Dr. György Lajos1 
Ezerkilencszáznyolcvankilenc 

decem berének h u szonketted ik  
napjával Romániában lezárult egy 
korszak — egy sajtótörténeti kor
szak is. A hírlapok fejléceiből eltűn
tek a kommunista szimbólumok, 
maga az RKP neve is. Másnap új 
címekkel jelentek meg a lapok, el- 
parentálva egy rendszert, és újak 
bukkantak fel, szinte a semmiből, 
köszöntve a sajtószabadságot: 

ELTÖRÖLTÉK A CENZÚRÁT! 
Ám a kérdés ott lebeg: 
"Hányszor kell még eltörölni va

jon, hogy végleg történelmi relikviává 
váljék e cirkalmatos nyavalya?"2

Amíg e kérdés nyitott marad, 
addig kell tollat fogni.

Hass, alkoss, gyarapíts! 
író írj, szerkessz! Olvasó vá

lassz és olvass! Történész lajstro
mozz!

"A mai romániai magyar sajtó egy 
folyton változó, áttekinthetetlen, meg
foghatatlan valóság. Erről jut eszembe 
a bukaresti Valóság példája: megszűnt, 
de két hónap múlva újra porondra lé
pett Változó Valóság címen. Nagyvá
radon is megjelent az Erdélyi Napló 
mint napilap, aztán megszűnt, hogy 
pár hä múlva ismä feltűnjön, mint 
häi hírlap. A Cimbora kétszer elbúcsú
zott olvasóitól, de azért megjelenik, az 
Erdüyi Figyelő nem búcsúzott el, de 
nem jelenik meg. Déván az RMDSZ 
lapja eltűnik, és egyszer csak felébre
dünk helyäte egy magyar nyelvű ma
gazinnal, benne Michael Jackson 
szerelmeivel. Ki tudja mindezt nyomon 
követni?"3

Márpedig nyomon kell követni, 
mert eleink is nyomon követték a 
maguk korszakának könyv- és fo
lyóirattermését, György Lajos és 
Monoki István4 bibliográfiái nélkül 
ma k ép te len ség  lenne iroda
lomtörténetet és lexikont írni. A 
szakma mindmáig adós az 1940- 
1989 közötti korszak hasonló föl
mérésével — a munka azonban 
rendben halad, s ha minden jól 
megy, 1995 végére sikerül azt is az 
asztalra tennem.

Az 1989 óta eltelt négy év csu
pán kezdete egy kornak, tehát nem 
lehet róla teljes képet alkotni. Nincs 
is meg hozzá a szükséges távlat, 
ezért csupán szűk keresztmetszetét 
adom, a kívülálló szemszögéből; a 
műszaki rajzban ezt a "metszet né
zetéin ek  nevezik. Fölösleges lett 
volna a mai újságírásról tanul
mányt írni, ezt megírták az újságí
rók maguk; én csupán átrostáltam 
és kiválogattam a fölmutatni érde
mes mozzanatokat. (Elemző mélta
tások, összefoglalók jelentek meg 
pl. a Korunk 1992/7. és a Művelődés

1993/5. számában.) Mégis, milye
nek mai lapjaink? íme, hogy látja 
ezt egy induló lap:

"Senki — sem a rikkancs, sem az 
illetékes miniszter — nem tudná meg
mondani, hány napi- és häilap, újság
melléklet jelenik meg ma Romániában. 
Vajon mindközönségesen a minőség 
mennyiségbe való átcsapásának sajátos 
hazai jelenségével állunk szemben? — 
Talán nem. Noha a sajtó papírfaló, szer
telen gyarapodásában van valami inf- 
lációszerú, kétségtelen, hogy hangja 
összehasonlíthatatlanul sokfélébb, képe 
összäettebb, mint volt. "5

Ennyit bevezetőnek. Térjünk a 
tárgyra.

(Sz. m.: a dolgozat 1993-baníró
dott.)

E L SŐ  FEJEZET
sajtónk hivatása régen és ma

—  a hőskor —  azok a boldog  
h etvenes é v e k — a felism erés —  
tudjuk, de nem  csináljuk —  az 
örökség — fessü k  át a firmát —  
k ib ő l m i lett —  az új nem zedék  
oktatása

M ilyen a sajtónk? Egy véle
mény 1927-ből:

"Önök nem voltak rikkancsok, 
jó uraim, Önök nem jártak Ameri
kában, Önök nem voltak szedőgye
rekek, nem voltak reklámtervezők, 
nem voltak akvizitőrök, nem voltak 
riporterek — Önök ügyvédek vol
tak, hivatalnokok voltak, mechani
kusok voltak... Az újságkiadás a 
tökéletes szakmai tudásnak és a 
hírlapírói és írói legfőbb intelligen
ciának az az összetétele, amilyen
nel csak nagyon kevés ember ren
delkezik és amilyenről errefelé alig 
is tudunk. Önök például nem érte
nek a reklámhoz. Ezen az égen itt 
felettünk még nem futott végig egy 
olyan ötlet-üstökös, amelyet önök  
indítottak volna el. Itt még semmi
féle újságbomba nem robbant. 
Önöknek nincsenek reflektoraik. 
Önök csak le tudnak alkudni ötven 
egységet a honoráriumokból. Erdő
termelők, szeszfőzők, prókátorok 
vették át kultúréletünk irányítását
— szegény fejünk, soha itt fel nem 
virrad..."6

Egyáltalán mi a sajtó hivatása?
— 1941-ben erről így vélekedtek:

"A sajtó hivatása nem csupán 
abból áll, hogy a napi híranyagot 
regisztrálja, a közönség elé tálalja, 
hanem azt az olvasót bizonyos 
mértékben irányítsa is, jóra, szépre 
nevelje, esetleg ne keltse fel benne 
az elégedetlenség, a rosszakarat 
magvát. (...) Most nehéz időket é- 
lünk, az okos sajtónak ilyenkor 
nem tűzgyújtónak, hanem tűzol tó
nak kell lennie (...), mert jóakarattal,

szép szóval még a gyűlöletet is fé
kezhetjük. (...) A sajtó még abban is 
láthatja feladatát, hogy bizalmat 
tudjon önteni a lelkekbe, jobb idők 
felkerülésének reményében."7

"A sajtónak hivatása a népnek 
nevelése. Ennek sikere csak akkor 
van, ha a legteljesebb keresztényi, 
etikai igazságok alapján történik. 
(...) A ferdeségeket javítani kell, 
hogy abból úgy egyéni, mint társa
dalmi szempontból 'haszna' legyen 
a nemzetnek és az emberiségnek. 
(...) Az írás nem lehet ipar! Lelki és 
szellemi adottság (...) erős építő 
akarat és az anyanyelvnek imádsá- 
gos szeretete, történelmünk műve
lése adja kezünkbe a tollat. (...) 
Legyünk az írásnak apostolai. Ez 
küldetés és hivatás."8

A hivatáskép változásai: 1954 
— a "hőskor"

"A kommunista sajtó nagysze
rű hivatása

— A szovjet sajtó nagyszerű 
példamutatása felbecsülhetetlen  
értékű segítséget jelent hazánk saj
tója számára. A tömegekkel való 
szétbonthatatlan kapcsolat, a ma
gasfokú pártszerűség, Marx-En- 
gels-L en in -Sztá lin  halhatatlan  
eszméi képezik a szovjet sajtó alap
pilléreit. (...) A tőkés országok sajtó
ját nyugodtan nevezhetjük 'ha
zugsággyárnak'. A tömegek félre
vezetésével szolgálja ki az uralko
dó osztályok érdekeit és támogatja 
az egyre fokozódó kizsákmányo
lást. (...) A kommunista és munkás
pártok sajtója, a szovjet sajtóval az 
élen, szívvel-lélekkel a dolgozó nép 
érdekeit szolgálja. (...) A pártsajtó
nak szüntelenül fejlesztenie kell 
szervezői szerepét abban a harc
ban, amelyet pártunk a munkás- 
osztály és a dolgozó parasztság 
szövetségének megerősítéséért, a 

szocialista átalakí-

1972 — "azok a lázas hetvenes 
évek"

"A huszonnyolcadik életévébe 
lépő Vörös Lobogó hangsúlyozni 
kívánja, hogy első folyama — a Jö
vő — nemes hagyományait kívánja 
folytatni, azét az újságét, mely köz
vetlenül Románia első demokrati
kus kormányának megalakulása 
után vállalta Arad megyében az új 
rend megteremtése magyar nyelvű 
szócsövének szerepét. Az RKP 
Arad megyei bizottsága és a me
gyei néptanács lapjaként vallva- 
valljuk: elődünk, a hazai kommu
nista újságírás és a romániaiságot 
valló gaálgábori haladó hagyomá
nyok üzenetére építve, célunk a 
kommunista szó eszközeivel hoz
zájárulni a X. kongresszuson kidol-

mezőgazdasag 
tásért folytat.
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gozott program, a sokoldalúan fej
lett szocialista társadalom megte
remtéséhez."10

A m egfelelő történelmi távlat
ból már jól kivehető, miről volt
szó:

"Ekkor ugyanis (először 1971- 
ben, majd még erőteljesebben 1974- 
ben) már tapasztalhattuk (...) mi a 
szándéka velünk, kisebbségiekkel, 
a diktatúrának. Hosszabb távon — 
a teljes felszámolás. (...) Többek kö
zött az anyanyelvű oktatás és mű
velődés kereteinek beszűkítésével, 
az ideológiai agymosás felgyorsítá
sával. (...) Ilyen körülmények kö
zött a romániai magyar sajtó ön
védelmi reflexeit nem a létét bizto
sító központi hatalommal való 
szembefordulás határozta meg, ha
nem a túlélés alternatívája, a dikta
túra elnyom ó in tézkedéseinek  
kijátszása (persze, lapja és szer
kesztősége válogatja; sem az eré
nyeket, sem a bűnöket egybemosni 
nem szabad), az utasítások balkáni 
(késedelmeskedő és felemás) vég
rehajtása."11

N egyvenöt esztendőnek kel
lett eltelnie, hogy ésszerű dolgo
kat fö lism er jen ek  és — 
kimondhassanak!

"Válasszuk szét egyszer s min
denkorra az ideológiát és a szakmai 
tudást, a politikai gyakorlatot és a 
minőségi munkát!"1

Az 1989-es adventi fordulat 
nem fordította föl a világot, de a 
változás biztos jelei már megmu
tatkoztak, s Bányai Péter megfo
galmazta a sajtó szerepét is:

"A demokrácia nem azt jelenti, 
hogy a nép — vagy annak hango
sabb része — hirtelen indulatában 
lényeges kérdésekben önkényesen 
dönt. A döntések előtt (szavazás, 
referendum stb.) a mass médiának 
tudatosítania kell a tömegekben vá
lasztási lehetőségeit: a vitatott kér
dés alapját képező tényeket, s a 
döntés lehetséges következménye
it."13

Nem rajta múlt, hogy ez nem 
történt meg:

"A romániai magyar sajtó elmu
lasztotta, hogy (esetleg szakem
berek bevonásával, ahogy ez 'jobb' 
helyeken szokás) okfejtően, tétele
sen, kellő didaktikával magyarázza 
a pluralizálódás jelenségét a közvé
leménynek. (...) Ezzel az újságírók 
kiengedték kezükből a tömegtájé
koztatás irányítását."14

Még olyan fontos rovatra sincs 
tér, mint a V. András Jánosé: Ta
nuljunk magyarul (Fiatal Fórum, 
1990. márc. 3. és márc 10.), helyet
te: horoszkóp, sztárok élete, testé
pítő suli, tanuljunk szexül (Fiatal 
Fórum), és még fölsorolhatnék tíz 
"hézagpótló" rovatot és lapot!

Négy év után végre sikerül pa-

> > > > >  folytatás a 20., 21. oldalon
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A kiadvány címe 
1989-ben

Helység Ilyen 
címmel 
in d u lt..

A jogutód címe 
1990-ben

.-ben

1. Bányavidéki Fáklya Nagybánya 1958 Bánya vidéki Új Szó
2  Brassói Lapok Brassó 1969 Barssói Lapok
3. Dolgozó Nő Kolozsvár 1945 Családi Tükör
4. Echinox Kolozsvár 1969 Echinox
5. Előre Bukarest 1953 Romániai Magyar Szó
6. Falvak Dolgozó Népe Bukarest 1952 Falvak Népe
7. Fáklya Nagyvárad 1946 Bihari Napló
8. Gyülekezeti Melléklet Kvár 1969 — megszűnt —
9. Hargita Csíkszereda 1968 Hargita Népe
10. A Haza Sólymai Kvár—Bük. 1980 Szivárvány
11. A Hét Bukarest 1970 A Hét
ÍZ Ifjúmunkás Bukarest 1948 Fiatal Fórum
13. Igaz Szó Marosvásárhely 1953 Látó
14. Igazság Kolozsvár 1945 Szabadság
15. Jóbarát Bukarest 1967 Cimbora
16. Keresztény Magvető Kvár 1971 (1861) Keresztény Magvető
17. Korunk Kolozsvár 1957 (1926) Korunk
18. Matematikai Lapok Kolozsvár 1964 Matematikai Lapok
19. Megyei Tükör Sepsiszentgyörgy 1968 Háromszék
20. Munkásélet Bukarest 1957 Valóság
21. Napsugár Kvár—Bük. 1957 Napsugár
22. NylrK Kolozsvár 1957 NylrK
23. Református Szemle Kolozsvár 1908 Református Szemle
24. Szabad Szó Temesvár 1944 Temesvári Új Szó
25. Szatmári Hírlap Szatmárnémeti 1968 Szatmári Friss Újság
26. Tanügyi Újság Bukarest 1950 Közoktatás
27. Tett Bukarest 1977 Tett
28. Új Élet Marosvásárhely 1959 Erdélyi Figyelő
29. Utunk Kolozsvár 1946 Helikon
30. Vörös Lobogó Arad 1951 Jelen
31. Vörös Zászló Marosvásárhely 1952 Népújság

> > > > >  folytatás a 19. oldalról 
pírra tenni a lényeget, pártosság és 
ideológiai sallang nélkül.

"Az újságírói hivatás alapvető 
követelménye a szakmai tisztesség, 
az etikus és felelős magatartás, a 
gyors, tartalmas és hiteles tájékoz
tatás."15

Tehát: mi az 1990 utáni kisebb
ségi sajtó szerepe?

”A szerekesztők (jó) szándéká
tól és (üzleti) számításaitól függet
len ü l — és ezze l együ tt — a 
romániai magyarságnak olyan saj
tóhálózatra van manapság szüksé
ge, am elyik az új helyzetben őt 
hitelesen tájékoztatja > szélsőséges 
többségi sajtó félretan xoztatásait 
itthon és külföldön azonnal és haté
konyan cáfolja; amelyik az irány- 
v e sz te ttség  állapotában lévő  
kisebbségi tömegek önértéktudatát 
erősíti, helyzetfelismerését elősegí
ti; amelyik nemcsak a mindennapi 
élet gyakorlati kérdéseinek megol
dásában szegődik társául az olva
són ak , hanem  (az egyén i és 
közösségi) létkérdések távlati meg
oldásának a kimunkálásában is; 
amelyik értékteremtő törekvései
hez közvetíteni tudja ugyanakkor a 
nélkülözhetetlen szellemi impul
zusokat is."16

Kell azonban egy kis lazítás is:
"Az újságok induláskor rend

szerint sok mindent akarnak. Ezzel 
szem ben a Bagoly sok mindent 
nem akar (...), nem akarja például 
önt kiképezni, fejét kiművelni, a- 
gyát megvilágosítani, nem akarja 
az ön szakmai, vagy netán politikai 
színvonalát emelni, tökéletesíteni 
vagy fokozni; nem akar önből filo- 
zoptert, irodalmárt, forradalmárt, 
aktivistát vagy intimpistát faragni. 
— A Bagoly programja akár egyet
len szóval is kifejezhető: szórakoz
tatás."17

Új időkhöz új sajtó illik  — de 
ki az, aki ismeri az új módit? Mi
vel kezdjük a megújulást? Van
nak-e b űn ösök , s ha igen , mi 
legyen büntetésük — megteszi-e 
az 1945-ös "purifikáló bizottság", 
vagy bakóért kiáltsunk? N e le
gyünk bosszúállóak, nem méltó a 
demokráciához!

"Minél több olyan embert kell 
megtartani a szakirányításban, 
akik egy demokratikusan működő 
pluralista társadalomban képesek 
felelősen dolgozni. Akik levonják a 
szükséges tanulságokat, belátják 
tévedéseiket, azok hadd gyakorol
hassák szakmájukat. Elég büntetés 
lesz számukra naponta kollégáik 
szemébe nézni, napról napra látni, 
hogy az általuk szajkózott tételek 
egyszer s mindenkorra megbuktak, 
nemcsak nálunk, hanem szerte Eu
rópában is."18

"... m indenféle szervezkedés 
helyett (vagy előtt!) az újságíró tár
sadalomnak el kellene végeznie e- 
lőbb az ön v izsg á la to t, am ivel 
adósok maradtunk. Elsősorban ön
magunknak. (...) meg kellene végre 
valahára szabadulni ettől a tehertől 
ahhoz, hogy a betűvel szolgáló em

ber szájában egyszer már ne kese
redjen meg minden szó, amit 'e- 
lőbb' is használt, egy ántivilág 
tébolyában. Magad is tudod, de 
azért kimondom: nincs felmentés. 
(...) lelkiismereti ügyekben intéz
ményesített bűnbocsánat nem le
hetséges. Ezt mindahányunknak 
önmagunkban, önmagunkkal kell 
elintéznünk, s valószínű, nem lesz 
rá elég egy élet. — (...) azt is ki 
m erik jelen ten i, hogy nyolc
vankilenc előtt ez a szakma nem 
létezett, pedig ugyancsak létezett, 
megmocskoltan, ahogyan művel
tük. Hazugsággyár, am elyet mi 
üzemeltettünk ember ellen való jel
szavakkal, egy erkölcsromboló, sőt 
gyilkos álhumanizmus felmagasz- 
talásával. Vezércikkel, ünnepkö
szöntő  verssel és táviratokkal 
felcicomázott első oldalakon. És 
igenis létezett a Stefan Gheoighiu 
újságíróiskola, amit elvégeztünk 
(...) — mindez volt és még sok min
den, amit csak azok tagadnak, akik 
tovább akarnak hazudni! (...) attól 
tartok, nekünk már sehogyan sem 
jó és semmitől sem lesz könnyebb a 
még hátralevő életünk. Sem nyu- 
godtabb az álmunk."19

"... ideje lenne tisztább vizet ön
teni az elmúlt negyven évben cin
kosan összekoccintott poharakba, 
ehelyt, a romániai magyar sajtó bo
szorkánykonyhája táján. Nyilván 
azokhoz szól az intés, akik ott vol
tak, a tűzhöz közel a propaganda- 
időkben."20

"Attól még aligha juthatunk e- 
lőbbre, ha a diktatúra leghűbb ki
szolgálói vagy sajtóhiénái most 
'tiszta lappal' indulnak; attól sem, 
hogy a lapindításhoz elegendő tő
két összeügyeskedő amatőrök arra 
használják fel vállalkozásukat, 
hogy maguknak 'neveti szerezze
nek."21

A megoldást természetesen az 
idő  múlása hozza meg, "mert az 
mustnak forrása után következ
nék az ő  tisztulása". 1989 kará
csonyán felhőtlen naivság volt azt 
gondolni, hogy a Kisded igaz em
bereket és karakán sajtót, jobb er
kölcsöket tesz a karácsonyfa alá:

"Alulírott Adonyi Nagy Mária, 
1979-től A Hét munkatársa, ezennel 
benyújtom lemondásomat, mivel 
nem értek egyet azzal, hogy első 
szabadon és átgondoltan összeállí
tott lapszámunkban Gaál Gábor, a 
dogmatizmus szellemének megtes
tesítője okítson demokráciára, szó
lítson fel újjászervezésre (...) és 
hogy ő — most! — vetítse elénk 
'egy új foganású világ pompázó ké
péti, amelynek rémképét még sem 
testben, sem lélekben nem hever
tük ki. Személyes véleményem: ha 
akkor, sajnos, sikerült 'beledaloltat- 
nia' a szellemet e rendszer nyomo
rító sematizmusába, most legalább 
ne az ő szájával hirdessük meg az 
újabb demokráciát."22

Hagyjuk egyelőre a szellemi 
hagyatékot, nézzük inkább a valót 
— ezzel a tárgyi örökséggel indul
tunk 1989. dec. 23-án:

Vannak lapok, amelyek több
ször változtattak nevet, ilyen eset
ben csak az egyik név szerepel;

30-ból 20 új nevet választott,
1 megszűnt (helyette viszont 

újak indultak).

Az új kor szellemét a választott 
lapcímek is jellemzik. Két Szabad
ság indult, de a Katona Ádámé nem 
volt életképes. A három újszülött 
Remény még él és éltet.

Idők változván változtassunk-e 
címet, avagy még jó lesz a régi?

'Indokolatlannak véltük meg
változtatni az elnevezést, (...) mert 
lapunk nem a megdöntött diktatú
rának köszönheti létét, hanem  
azoknak a haladó szellemű embe
reknek, akik 69 évvel ezelőtt a ro
mániai magyar ifjúságot a sza
badság, egyenlőség és testvériség 
szellemében kívánták nevelni. Az 
évek hosszú során át egymást kö
vető szerkesztő-nemzedékek a na- 
zai magyar fiatalok érdekképvi
seletét tekintették az Ifjúmunkás 
legfőbb feladatának; ezt a hagyo
mányt ápolták, őrizték — olykor 
kimondatlanul, titkon reményked
ve. Ezért úgy véljük, jogunkban áll, 
kötelességünk újrakezdeni, vissza
állítani azt a folytonosságot, sőt 
amelyet egy erőszakos hatalomnak 
sikerült részben megszakítania.'23

...négy nap múlva mégis vál
toztatnak — legalább címet:

"A Fiatal Fórum néven induló, 
új központi ifjúsági hetilap az Ifjú
munkásjogutódja. Teljes megújulá
sunk szükségességének hitében 
két, egymástól független kezdemé
nyezés erősített meg. A Csíkszere

dái Demokrata Magyar Ifjúsági 
Szövetség Szervező Bizottsága és a 
Romániai Magyar Demokrata Szö
vetség Ideiglenes Intéző Bizottsá
gának ifjúsági munkacsoportja  
javasolta szerkesztőségünknek, 
hogy — új névvel, új tartalommal 
— a volt Ifjúmunkás maradjon az 
összes romániai magyar fiatal köz
ponti hetilapja, függetlenül azoktól 
a saját kiadványoktól, amelyeket a 
helyi magyar ifjúsági szervezetek 
alapítanak"24

Tizenöt hónap után követke
zik az újabb változás...

"A jövő héttől ne keressétek a 
Fiatal Fórumot. Mielőtt az állami 
terjesztőhálózat teljesen elásta vol
na, a Csíkszeredái Novos kft. nyúlt 
a lap hóna alá, saját nyomdájában 
biztosítva kiadását, Ifi Fórum cím
mel. — Nem fogtok ráismerni! Öt
száz éves technikáról váltunk át 
számítógépes tördelésre. Meglehet, 
sőt biztos, hogy az első lapszám 
nem lesz remekmű. Kérünk, nézzé
tek el nekünk, nem könnyű az átál
lás."25

Az útmutató Vörös Fáklya ki
hunyni készül:

'Napilapunk, a Fáklya — sze
retnénk hinni — e led d ig  nem  
kompromittálta olyannyira magát, 
miszerint túlságosan szégyellnie 
kellene nevét. Hogy most az eszten
dő fordultával mégis címet változ
tatunk, annak a hagyomány-meg
keresésen kívül egyetlen oka van: a 
valódi minőség-tartalmi megújulás 
vágya. 1990 januárjától kezdve na
pilapunk új neve: Bihari Napló. A 
névbeli, grafikai és természetesen 
tartalmi változás mellett — hisszük
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— rövidesen új mellékletekkel is 
gazdagíthatjuk olvasóinkat, akiket 
változatlanul szeretettel várunk. A 
szerkesztőség."26

Új címhez új alcímet kell fo
galm azni, de az is időbe telik, 
amíg a m egfelelőt megtalálják. A 
Jelen hét nap alatt véglegesít:

1. évf. 1. sz., 1989. dec. 23.: Az 
aradi Román Demokrata Front lap
ja. — 2. sz., d ec  24.: A  Nemzetmen
tési Front Arad Megyei Tanácsának 
lapja. — 3.sz., dec. 25.: A Nemzet
mentő Front Arad Megyei Tanácsá
nak lapja. 5. sz., d ec  27.: Független 
politikai napilap. — 7. sz., d ec  29.: 
Aradi független napilap.

A szerk esztőségek  d o lg o z
nak, s fokozatosan frissítenek.

"A szakmai átállás sokkal nehe
zebb volt, mint az eszmei. Nagyon 
sok kollégának évtizedes beidegző
désekkel, rutinnal kellett leszámol
nia, meg kellett értenie, hogy a 
témát magának kell észrevennie, 
megírnia és bekövetelnie a lapba. E 
tekintetben jó hatással volt a kon
kurencia, az Erdélyi Napló megje
len ése  nap ilap k én t a piacon. 
Összekapták magukat az emberek, 
hiszen érezték, a teljesítmény mér
hetővé és összemérhetővé vált. (...) 
Abban az időben többen távoztak a 
laptól. Jól jött ez, hiszen frissíteni 
tudtunk, lehetőség nyílt több fiatal 
alkalmazására. (...) Persze, sok volt 
a vita, vezetőségválasztást is hár
mat tartottunk."22

A kormány is segíti a m unkát
"A kormány 413-as sz. határo

zata szerint a St. Gheorghiu Politi- 
kai T ársadalom tudom ányi 
Akadémia végzőseit úgy tekintik, 
mint az állami felsőfokú oktatás ab- 
szolvenseit, ám csak olyan tisztsé
geket tölthetnek be, amelyeknél 
nem szükséges a felsőfokú képzett
ség. Kivételt képeznek az újságírói 
fakultás végzettjei (...)" — akik 
megmaradhatnak állásukban és 
tisztségükben.28

Az olvasó — mi mást tehetne
— elhiszi a fogadkozást,...

"Az igazat mindörökké!"29
"Ezentúl — csakis az igazsá

got!"30
... csak azt furcsállja, hogy az 

újszülött negyvenhat éves.
"Úgy véljük, hogy számunkra is 

eljött a gyökeres megújulás ideje 
(...). Ezért kezdjük negyvenhatodik 
évfolyamunkat új cím alatt, s sze
retnénk, ha olvasóink elhinnék, 
hogy nem csak címlapunkat akar
juk megújítani"31

Ki volt 1990 előtt is a pályán és 
ki maradt meg azon?

"...a mintegy 150 ezer példány
ban megjelenő Előre, a Magyar 
Nemzetiségű Dogozók Tanácsát is 
magába foglaló Szocialista Demok
rácia és Egység Frontjának az orgá
numa (...) (főszerkesztő: Szilágyi 
Dezső, helyettesei: Lakatos András, 
Fülöp Ernő, felelős titkár: Antal 
András), belső munkatársai között 
olyan nevek szerepelnek, mint Ba
rabás István, Bogdán Tibor, dr. Csa

pó József, Cseke Gábor, Csire Gab
riella, Gáspár Tibor, Gyarmath Já
nos, Györffy Kálmán, Jakab Márta, 
Kiss Zsuzsa, Lányi Gábor, Lász- 
lóffy Aladár, Lázár Edit, Majtényi 
Erik, Marosi Barna, Miklós László, 
P. Nagy Erzsébet, Román Győző, 
Sike Lajos, Szász János, Székely 
László, Szőcs István, Szűcs Olga, 
Váradi Ferenc. A nagy alakú terje
delmét tekintve is legjelentősebb, 
nagy átfogású napilap a felszaba
dulás után, 1947-ben jelent meg a 
MADOSZ, ill. a Magyar Népi Szö
vetség lapjaként (Sz. m.: 1947-1953 
között Romániai Magyar Szó cím
mel.) (...). Az Előre munkásságának 
elismeréséül megkapta a Munka 
Érdemrend, valam int az RSZK 
Csillaga Érdemrend első fokoza
tát.”32

Ide kívánkozik egy kiegészí
tés, ami az "orgánum" (értsd: szó
cső) jelleget erősíti meg:

"Az Előre négy-négy és fél mil
lió lejes állami (párt) támogatással 
tartotta fenn magát."33

A volt főszerkesztő és helyet
tesei sorsáról nincs tudomásom.

— Antal András: az Együtt — 
Impreuna szerkesztőségi főtitkára.

— Barabás István: 1983-1989 
között A Hét főszerkesztő-helyette
se; 1990 után főleg A Hét és a Való
ság, Változó Valóság, ill. Orient 
Expressz közli írásait.

— Bogdán Tibor: 1990-1992: a 
Valóság ill. Változó Valóság főszer
kesztője, 1993: a Magyar Rádió bu
karesti tudósítója.

— Csapó József: 1990 után po
litikai pályára lépett, az RMDSZ 
szenátora.

— Cseke Gábor 1990 után a 
Romániai Magyar Szó olvasószer
kesztője.

— Csire Gabriella: 1990 után a 
Cimbora főszerkesztője.

— Gáspár Tibor: nyugdíjas, 
nem közöl.

— Gyarmath János: 1990 után a 
Romániai Magyar Szó főszerkesz
tője.

— Györffy Kálmán: kivándo
rolt Magyarországra, 1990 után 
visszatért, Gyergyószentmiklóson 
tanár.

— Jakab Márta: a Családi Tü
kör szerkesztője, 1993. júl.-tól fő- 
szerkesztője.

— Kiss Zsuzsa: a Romániai Ma
gyar Szó szerkesztőségi titkára, el
hunyt 1993. ápr. 26-án.

— Lányi Gábor: elhunyt.
— Lászlóffy Aladár: a Helikon 

szerkesztője.
— Lázár Edit: 1983-1989 között

A Hét főszerkesztője, bukaresti la
pokban közöl.

— Majtényi Erik: elhunyt.
— Marosi Barna: 1990 után a 

Romániai Magyar Szó szerkesztője, 
ritkábban közöl.

— Miklós László: a Romániai 
Magyar Szó munkatársa.

— P. Nagy Erzsébet: ?
— Román Győző: 1992: a Vál

tozó Valóság, majd az Orient Exp
ressz főszerkesztője.

— Sike Lajos: a Romániai Ma
gyar Szó szatmári munkatársa.

— Szász János: A Hét főmunka
társa, a Romániai Magyar Szóban 
rovata van, a bukaresti rádió ma
gyar adásának munkatársa.

— Székely László: a Romániai 
Magyar Szó főszerkesztő-helyette
se.

— Szőcs István: nyugdíjas, 
több lapban is közöl.

— Szőcs Olga: ?
— Váradi Ferenc: az Együtt — 

Impreuna rovatvezetője.
A fölsorolt huszonnyolc újsá

gíró döntő többsége a pályán van, 
nem is akármilyen posztban — de 
ez csupán mintavétel volt a hazai, 
közel ötszázas csapatból.

Próbáljunk új szakembereket 
képezni — önerőből...

"Alapfokú újságíróképző tanfo
lyam, Székelyudvarhely, 1993. júni
us 7-19. — Az Udvarhelyi Híradó a 
Magyar Újságírók Romániai Egye
sületének szakmai irányítása mel
lett INGYENES alapfokú újság
íróképző tanfolyamot szervez. Je
lentkezhetnek: Hargita megyéből, 
ill. Marosvásárhelyről, Kolozsvár
ról, Nagyváradról, Temesvárról, 
Aradról, Szatmárnémetiből, Bras
sóból, Sepsiszentgyörgyről és Bu
karestből; felsőfokú végzettséggel 
vagy érettségivel, jó írás- és fogal
mazáskészséggel rendelkezők; 18 
és 35 év közöttiek. — A jelentkezők 
kizáró jellegű képességvizsgán  
vesznek részt. Akik sikeresen teszik 
le a tanfolyamvégi vizsgát, meg
kapják a tanfolyam elvégzését iga
zoló okmányt, ezenkívül 6-8 sze
mély munkaszerződési ajánlatot, 5- 
10 személy munkatársi szerződés- 
ajánlatot kaphat."34

... vagy állami pénzen.
"A Magyar Újságírók Romániai 

Egyesületének szakmai bizottsága 
értesíti az érdeklődőket, hogy köz
benjárására ősztől magyar tagozat 
indul a Babes-Bolyai Tudomány- 
egyetem történelem karán működő 
újságíró szakon."35

Két kiegészítés a fenti hírhez:
A kolozsvári tudományegye

tem bölcsészkarán a 1990/9l-es

tanévtől létesült újságíró mellék
szak , a fő szak os k ép zés csak  
1993/94-ben indult. Az 1993 őszén  
induló évfolyam 40 helyére a mint
egy 80 jelentkezőből a felvételi vizs
gán huszonhat személy írt magyar 
nyelvű írásbeli dolgozatot.36

— "Kolozsváron tizenegy első
éves diák magyarul tanulja az új
ságírást.”37

1A romániai magyar időszaki sajtó 
öt esztendeje 1919-1923. Erdélyi Iro
dalmi Szemle 1924,7. sz. p. 239.

Szilágyi István: Vezércikk. Utunk 
1989J51 /5 2  — utolsó szám.

^Barabás István: Lapszemle — 
madártávlatból. Székely Útkereső 
1992,1/3. sz.p. 8.

*Monoki István: Magyar könyv
termelés a román uralom alatt (1919- 
1940). II. kötet. Hírlapok és 
folyóiratok. Bp., 1941.

5Bevezetés egy kísérletbe. Média 
1992. márc. 31. (1. évf. l.sz.) Sz. m.: az 
idézeteket, a jelölt kihagyásokon kí
vül, az új szövegkörnyezet kedvéért, 
olykor-olykor módosítottam. Ezek az 
apróbb módosítások az eredeti szö
veg értelmét nem változtatják meg.

^Ben Ami (Benamy Sándor):Nyílt 
levél a lapkiadókhoz. Erről Van Szó, 
Kolozsvár, 1927. p. 14.

7Kis Újság, Arad, 1941. febr. 20. p.
2.

8Gyergyó és Vidéke, 1941, dec. 5.
Vörös Lobogó, 1954. szept. 10.
10Vörös Lobogó, Arad, 1972. jan. 4.
nCseke Péter: Egyetlen hatal

munk a (sajtó)nyilvánosság. Korunk 
1992, 7. sz. p. 33-40.

120 . Bogáthy Zoltán: Ki vezessen? 
A Hét, 1990. febr. 1.

13Bányai Péter: Demokráciát tanu
lunk. Fiatal Fórum, 1990. jan. 20.

14Magyari Tivadar: Közszolgálat. 
Média, 1993. ápr. 29.

,5Á MŰRE becsületbírósági sza
bályzata. Tervezet. 1993. szept.

16Cseke Péter: Egyetlen hatal
munk a (sajtó)nyüvánosság. Korunk 
1992, 7. sz. p. 33-40.

’'Bagoly, 1990.1. évf. l.sz.
180 . Bogáthy Zoltán: Ki vezessen? 

A Hét, 1990. febr. 1.
19Orbán Ferenc Felmentés pedig 

nincs. RMSz, 1993. márc. 13.
20Dénes László: Valami mozdulni 

látszik. Média, 1993. ápr. 15.
21Cseke Péter: Egyetlen hatal

munk a (sajtó)nyüvánosság. Korunk,
1992, 7. sz. p. 33-40.

ÖA Hét, 1990. jan. 4. p. 10.
^júmunkás, 1989. dec. 26.
24Fiatal Fórum, 1989. dec. 30.
f ia ta l  Fórum, 1992. ápr. 11.
fá k ly a , 1989. dec. 31.
^Gyarmath János a Romániai Ma

gyar Szóról. Média, 1992. ápr. 16.
^Velen, 1993. szept. 9. p. 2.
Vezércikk dme, Valóság, 1989. 

dec. 29.
30Ifjúmunkás, 1989. dec. 26.
31Családi Tükör, 1990. január.
32Bodor Pál: A romániai magyar 

sajtóélet. In: A romániai magyar nem
zetiség. Bukarest, Kriterion 1981. p. 
449-461.

^Gyarmath János a Romániai Ma
gyar Szóról. Média, 199Z ápr. 16.

^Udvarhelyi Híradó, 1993. máj. 
27.

^Orient Expressz, 1993, máj. 21.
P én tek  János szóbeli közlése.

1993. szept. 21.
^Média, 1993. okt. 21.

(folytatjuk)
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HELIKON

OKTÓBERI ÉVFORDULÓK
1 - 1 6 0  éve  született Júlio César M achado portugál író
2 - 90 éve halt m eg Jósé—Maria Hérédia francia költő
3 - 100 éve született Giovanni Comisso olasz író

- 100 éve született Szergej Alekszandrovics Jeszenyin 
orosz költő

- 70 éve született Gore Vidal amerikai író
4 - 425 éve született Pázmány Péter 
5 - 7 0  éve született Jósé D onoso chüei író
6 —  100 éve született Ion Pás román író

- 200 éve halt m eg Szentjóbi Szabó László
7 - 70 éve született Margarita Joszifovna Aliger

orosz költőnő
8 - 50 éve halt m eg Felix Salten osztrák író
9 - 70 éve halt m eg Dékány Kálmán író

- 25 éve halt m eg Jean Giono francia író
10 - 100 éve született Lin Jü-tang kinai író
11 —  320 éve született Samuel Clarke angol filozófus

— 170 éve született Conrad Ferdinand Meyer svájci író
12 - 75 éve született N agy  Péter kritikus

- 80 éve halt m eg Wilhelm Windelband német filozófus
13 - 390 éve halt m eg Théodore de Béze francia író

- 90 éve született Debreczeni József költő
- 280 éve halt m eg Nicolas Malebranche francia filozófus

14 - 530 éve született Konrad Peutinger ném et tudós
- 75 éve született Sombori Sándor romániai magyar író

15 - 30 éve halt m eg Kristóf György irodalomtörténész
- 2050 éve halt m eg Titus Lucretius C am s római költő
- 90 éve halt m eg Szász Károly költő

16 - 270 éve született Gvadányi József író
17 - 1 2 5  éve született Alekszej Pavlovics Csapigin orosz író

- 80 éve született Arthur Miller amerikai drámaíró
18 - 40 éve halt m eg Jósé Ortega y Gasset spanyol író

- 210 éve született Thomas Love Peacock angol író
- 590 éve született Aeneas Silvius Piccolomini 

olasz humanista
1 9 - 90 éve halt m eg Bartha M iklós publicista

- 250 éve halt m eg Jonathan Swift angol író
20 - 350 éve született Jakob Gronovius ném et filológus

- 100 éve született Alexandru Rosetti román filológus
- 520 éve született Giovanni Rucellai olasz költő

21 - 150 éve halt m eg N ikolosz Baratasvili grúz költő
22 —  125 éve született Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író
23 - 120 éve született Stefan Octavian Iosif román költő

- 190 éve született Adalbert Stifter osztrák író
24 - 340 éve halt m eg Pierre Gassendi francia filozófus
25 - 200 éve született John Pendleton Kennedy

amerikai író
26 - 110 éve született Mihail Sorbul román drámaíró

- 25 éve halt m eg Vladimir Streinu román kritikus
27 - 510 éve halt m eg Rudolf Agricola ném et humanista

- 510 éve született Francisco Sá de Miranda 
portugál költő

28 - 500 éve született Luigi Alam anni olasz költő
- 530 éve született Desiderius Erasmus 

holland humanista
- 410 éve született Cornelius Jansen holland gondolkodó

29 - 10 éve halt m eg Fendrik Ferenc író
- 200 éve született John Keats angol költő

30 - 1125 éve halt m eg Gottschalk szász krónikás
- 40 éve halt m eg Dimitrie Gusü román szociológus
- 25 éve halt m eg Herepei János történész
- 110 éve született Ezra Pound amerikai költő

31 - 510 éve született Jan Dantyszek lengyel költő
- 25 éve halt m eg Szabó Pál író

/REMENY/
/ÜZENET/
/ÁLLÓ/
/ÓRÁI/
"Képíró. Összetett főnév. Álta

lán személy, ki képeket rajzol, fest. 
Különösen oly személy, ki a tárgya
kat saját színeikkel lefesteni és elő
adni érti. Máskép: festész, népiesen 
általában: festő.” 1865-ből származik 
ez a szómagyarázat két akadémiai 
rendes tagtól, Czuczor Geigely és 
Fogarasi János nyelvész professzor 
uraktól. Elavult szó, legföljebb rejt
vényekben fordul elő, de ott is csak 
akkor, ha az egyiptomi képírásra 
kérdeznek rá, ahol rajzolatok he
lyettesítettek  b izonyos betűket 
vagy fogalmakat. Azt, hogy mi is a 
festészet, furcsa módon mégis innét 
lehet megközelíteni: aki a világot 
vászonra képzeli — tehát leképezi —, 
voltaképpen ugyanúgy ír le vala
mit, mint egy literátor. Magyarán: 
érzelmeket és gondolatokat ad át, 
olyan módon, hogy művészetet ké
pez. Azaz képzőművészetet teremt 
valamiből, amit általában valóság
nak szoktunk nevezni, s csak akkor 
döbbenünk meg, amikor kiderül, 
hogy saját realitásunk is olykor csak 
látszat. Ezért, hogy ezen az ezredvé
gen igen nehéz a fetészetről és an
nak egy jelentős alkotójáról valamit 
is megfogalmazni: a művek olykor 
önmagukba néznek, máskor pedig 
ők látnak minket, s nem úgy, ahogy 
a klasszikus korokban, amikor azt 
képzelte az egyszerű m űélvező, 
hogy vizualitásának csupán meg
vásárolható tárgya a kép: a rajz, a 
festmény csak valamilyen értelmez
hető válasz mindennapi vagy örök 
kérdéseinkre. Finta Edit alkotásai 
azonban, amelyeket most és itt lát
hatunk, ép p en séggel azt b izo
nyítják, hogy tépelődéses, állan
dósultán pszichoanalízises korunk
ban maga a valóság a kérdés, amely 
gondolatok által és vászonra, ecset 
segítségével íródik képpé. Különö
sen fontos ezt tudni, amikor minden 
kép és minden képzet, hiszen sze
münket általában már nem az olva
sás érdekli, hanem maga az, amire 
való: a látvány. A film, a televízió, a 
videó, és már nem is a fotó, amely 
valamiféle állandóságot sugallna. 
Pantha rei — minden mozgásban 
van, akár ez a Közép-Európának ne
vezett konglomerátum is, mióta 
megszűntek diktatórikus kötelmei. 
Csak nézzük ezt a nehány évvel eze
lőtt még idillinek tűnő videoklip- 
pet, mígnem maga a véráztatta tér
kép is másképp gyúródik, s kitűnik 
mindaz alóla, ami Finta Edit ma
gántörténelmét is meghatározta fél
századon át.

Műkritikusaink sokat firtatták: 
miért hagyja üresen az arcokat, 
hogy ne lehessen ráismerni senkire, 
holott grafikusként az egyik leg

szorgosabb portrézója volt a Ko
lozsvári Képzőművészeti Akadé
miának, ahová — a származása 
miatt — hihetetlen nehézségek árán 
juthatott csak be. S miként van az, 
hogy alakjai olykor inkább hátat 
fordítanak nekünk? M iért kell 
kagylókká és tojásokká táigyiasíta- 
ni egy világot, látszólag elemberte- 
len ítve azt? Miért csak egy e l
csúsztatott rámán belül látható a 
ház és a kert, mely szívszoritóan 
szeretett öröksége? Csupa kérdés, 
és azoknak is egyik legabszurdabb- 
ja lehetne, hogy miért olyan időmé
rők Finta Edit órái — ugyanúgy, 
mint budai otthonának megannyi- 
an hasonló darabja—, melyek mint
ha valóságosan is elfeledték volna 
tudatni velünk: hány is az óra? Va
lószínűleg azért, mert szerkezetük 
ennek a föntebb emlegetett történe
lemnek porával van teli, mely nem 
csupán a szélhordta homokból va
ló, de az ősökéből is. A tankok föl
verte porból, a kitelepítettek sze
kere fölverte porból, az "Idegen" 
csizmái fölverte porból, a lebontott 
házak robbanásnyi porából. Egy 
népnek a porából. Szemben a Salva
dor Dali-féle vízióval, Finta Edit 
óráiból nem szétfolyt az idő, hanem 
— beléjük sűrűit.

Az expresszionizmus nagy elő
futárának, Edward Munchnak van 
egy képe, melynek a címe: The Cry. 
"A kiáltás." Egy nőt látni a hídon, 
azaz nem is őt abban a lenti és fönti, 
a szecessziót idéző hullámzásban, 
hanem egy  sikollyá  vált arcot, 
amely olyan, mintha a száj az egészt 
befalná végül. Ez a sikolyos valóság 
az, amely— úgy vélem — Finta Edit 
arcait ilyenné formálja: arctalanná. 
Közös magányuk gondolatai ezek, 
amelyekkel vásznai teli vannak ír
va. Talán ezért is, hogy vagy egye
düllétben vagy hármasságokban 
gondolkodik. Triptichonokban. Re
ményüzenet ez: vágyódás az iránt, 
hogy az egyént olyan emberi egy
ség részévé teszi, amely ismét csak 
ősi: ahogy az Mária, József és Jézus 
a Bibliában, de az isteni egységben 
is. Ha — ez megint abszurd — kö
zépkori festőnek születik, akkor bi
zonyosan számyasoltárokat alkot, 
de nem csupán azért, mert azzal 
bízták meg, hanem azért is, mert így 
véli kikutatni a titkot, amely mindig 
ott van a dolgokban és a dologiasult 
tárgyakban is, elrejtve. Olyan rea
lisztikus, hogy csak transzcendenci
ákban képes gondolkodni ezért. 
Talán éppen ezért értik meg a köl
tők, ahogy ő a poétákat. Képei közt 
ődöngvén tehát joggal juthat az em
ber eszébe egy Berzsenyi-vers: Apo- 
ézis hajdan és most.

"Halljuk, miket mond e lekötött 
kalóz:

Tündér változatok műhelye a 
világ."

Finta Editnek a mi világunk a 
műhelye. A székelyföldi Kézdial- 
mástól Vajáiglan is. Ám egyszerre 
kisebb és hatalmasabb is: akkora, 
mint az öklünknyi szív.

VERESS MIKLÓS
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%ÓDTX—  H & EX
1984.10.3.
Fölmerül a számítógépes zene problémája. A perspektíva: az 

ember fölöslegessé válik. Miközben nyilvánvalóan zeneileg impo
tens emberek manipulálnak vele, akik az ún. konkrét zenével igye
keznek leplezni tehetségtelenségük pőreségét. Azzal a jelszóval, 
hogy mindén hang zene.

1984.10.8.
A német költő, Caesar Fleischlen írta egyszer: "Habt Sonne im 

Herzen" ("Legyen nap a szívetekben.") Aki azt magába akkumulálta, 
annak nem árthat az élet őt érő alsóbbrendűsége sem. Az anyag, 
valamint a lélek és az erkölcs világában a mocsok ellen a tisztaság 
az egyetlen fegyver. Abban az időszakban, amikor minden okom 
megvolt a gyűlöletre, a szeretet útjára léptem. És az egész élet 
számomra téma con variazioni.

1984.10.12.
Még a legkevésbé szembeötlő és kirobbanó személyiségnek is 

megvan a maga jelentősége, feladata a világ építésében. Es nemcsak 
a hiperaktívak, de az öregek, betegek és gyengék is rendelkeznek 
azzal a belső erővel, amellyel alátámasztják a világot, mégha csak a 
legkisebb, legérzékelhetetlenebb pontján is. És betöltenek néhány 
üres helyet a szellem egyre növő mindenségében.

1984.10.13.
Szerencsés érzés, hogy senki és semmi nincs az életen kívül. A 

lélek hatalmas ritmusa ez, mellyel egyesül minden kis hullám, min
den felvillanás és visszfény elnyelődik, és nem válhatnak szét. A  
lélek világában nincsenek sem amputációk, sem teljes kilökődések. 
Minden létezik, még ha látszólag nincs is.

1984.10.14.
A  szépség törvényeitől fáradtan a legegyszerűbbet keresem. Mi

vel viszont tudom, hogy a legnagyobb egyszerűség mögött is a 
fenoménok roppant szövevénye húzódik meg, mindent el kell fo
gadni. A  csodálat és a hódolat az egyetlen méltó alapállás minden 
létező és lehetséges iránt.

1984.10.15.
Minden nappal újrakezdődik a küzdelem létezésünk értelméért. 

Amikor minden mikrobának megvan a létjogosultsága, az ember is 
leszögezheti önmaga számára: aminek nem kell lennie, nincsen. 
Tehát vagyunk, mert lennünk kell. Nincs határ a lét és a nemlét 
között, mert a nemlét is a létezés formája. A különbség csak abban 
áll, miként tudjuk bepréselni magunkat az elkerülhetetlenség erővo
nalaiba. Valakinek és valaminek mindig szüksége van ránk, akár a 
két kezünkre, akár az értelmünkre, akár a betegségünkre, akár a 
jóindulatunkra.

1984.10.16.
Fogy a papír, fogy az idő, fogy az élet- és munkakedv, tűnik a 

csodálat, a türelem a világ létezésének elfogadása iránt. A nap 
időnként elhajol bensőnk irányából. A hiba talán nem a napban van, 
hanem a beesés szögében.

1984.10.17.
Az ember nem önmaga. Eszméi megszemélyesítője. Ezért olyan 

felelősségteljes dolog élni. S lelki áteresztő-képességünk mértéke 
szerint él az is, aminek bennünk kellene és lehetne lennie, amennyi
ben a fény képes volna felragyogni bennünk, és átragyogni minket. 
Saját lehetőségeink médiumai vagyunk.

1984.10.19.
Amikor meghal egy értékes, tiszta és jó ember, a világ sem meg 

nem változik, sem szegényebb nem lesz, mert rajta marad annak 
személyes lenyomata. Ez a halhatatlanság szubjektív bizonyítéka.

1984.10.25.
Hallgatással is lehet dicsekedni. És ünneplés a dicséret. A benső 

legátütőbb dinamikája az adoráció. A csendben minden megnő, a 
fájdalom is, a csodálat is, valamint a fájdalom és a csodálat tárgyához 
fűződő kapcsolatunk.

1984.10.26.
Megtudtam, hogy megbélyegzett ember vagyok, mert valamit 

publikáltam külföldön. Bárcsak odakint minden megjelent volna. 
1984.10.28.
A virágok többségének napfényre van szüksége. Vannak azon

ban olyan növények is, amelyeknek árnyék kell, hogy létezhessenek. 
Mint az embereknek. Ám vannak olyan emberek is, akik maguk 
vetnek maguknak árnyékot. Szlovákia olyan, mint a szeretett nő, aki 
arra kérte kedvesét, mérsékelje, vagy oltsa ki szerelmét. Szerencsét
len Szlovákia, aki színleg többre tartod rosszakaróidat.

Higgyük, mindnyájan a Gondviselés hitelére élünk.
Á brahám  Barna fo rd ítá sa : R ész le tek  PAVOL ST R A U SS (1912-1994) 

sz lo v á k  k ö ltő , író, e szé ista , s e b é sz  nap ló jáb ó l (P ozsony, 1994).

SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 9. 
VAJON MIT HOZ A JÖVŐ?

K özeleg  szep tem b er 26-a, 
Bartók halálának 50-ik évfordu
lója. Nekem  m inden évben fon
tos nap , em lék ező  nap. 1945 
szeptem ber 26-án az Amerika 
Hangja adásából értesültem Bar
tók haláláról. Tízéves voltam. A  
hír nagyon megdöbbentett: erős 
szálakkal kötődtem Bartók zené
jéhez és emberi m ivoltához is. 
Rádióra tapadó füllel hallgattam  
a temetéséről szóló közvetítést. 
Ez az emlék ma is élő számomra. 
Közben fél évszázad telt el, jó
ban, rosszban. A  háborúk egy  
pillanatig sem  szüneteltek, vala
hol m indig volt egy  tűzfészek. 
Valahol minden pillanatban em
bereket mészároltak le értelmet
len, sehova sem  vezető célokért. 
Valahol m indig volt jólét, béke. 
És mint kiderült, ott is csak hábo
rú volt. Az idegek háborúja, a 
lelkeké. Elözönlötte a Világot a 
DROG, a m in d en fé le  fajtájú  
drog. N e  áltassuk magunkat: vi
lágméretű katasztrófába sodorja 
magát az emberiség. Ha ez így  
alakult, akkor m in d en  hiába  
volt? Hiába volt a tudomány, a 
m űvészet m inden erőfeszítése? 
Hiába rajongtunk Bartókkal egy  
tiszta világba vetett gondolat 
m űvészi felmutatásáért? És hiá
ba lett volna a "tiszta forrás" m eg
keresése? Minden hiába volt?

Ebbe a gondolatba nem lehet, 
nem  tudok beletörődni!

A második világháború vérzi
vataros éveiben Bartók sem tudott 
beletörődni a "minden elveszett" 
kétségbeesésébe. A  zenekari Con- 
certóban m ég eg y szer  v ég ig á l
modta egész életét. A z erdélyi 
falvakat, hegyeket, tiszta forráso
kat. Egy helyét a világnak, ahol 
otthon volt, boldog volt. Színeket 
és vonalakat idézett fel emlékeze
téből, leikéből. Minden szépséget 
belevitt m űvének csodaváró vilá
gába. NINCS SEMMI ELVESZVE 
—  hirdeti ez a fenséges mű. Mert 
m indig újrakezdünk mindent: VI
LÁGOT, ÉLETET, ZENÉT. Maga 
a halál az ÚJRAKEZDŐ. Az örök 
nagy megújító.

1945-ben a semmiből indul
tunk, de csodálatos, nagy remé
nyekkel. Zenei utunkon Bartók 
volt a vezetőnk. Hatása alól sen

ki sem  térhetett ki. Később, am i
kor lassan új utakra tértünk, ott 
volt velünk Bartók kibontatlan 
poggyásza. Halálos ágyán m on
dotta: csak azt sajnálom, hogy  
tele bőrönddel kell távoznom . 
N em  tettem idézőjelbe szavait, 
mert emlékezetemben őrzöm, ta
lán nem is pontosan, csak a lé
nyegre összpontosítva. Lassacs
kán a mi nem zedékünk is csom a
gol. Vajon; a m i bőröndjeink is  
tartalmaznak soha ki nem csoma
golt dolgokat? Vajon: a m i nemze
dékünk kibontott magából min
dent, amire képesnek mutatko
zott a világháborút követő évek
ben? Megtettünk-e mindent, amit 
m eg kellett hogy tegyünk?

A  Világ számadásra készüL És 
nekünk Vde együtt kell elszámol
nunk életünkről, küldetésünk telje
sítéséről. Mit tékozoltunk el és mit 
őriztünk m eg féltő gonddal. Meny
nyire vesztünk bele az új színek 
keresésébe? Mennyire tértünk el az 
Élet energia-vonalainak elektroni
kus pályáiról? Mennyire lopózott 
belénk a FELELŐTLENSEG —  
minden iránt és önmagunk iránt? 
Mennyire hódoltunk be a különféle 
álcákban jelentkező MŰVÉSZIET- 
LENSÉGNEK? Amanipuládó esz
közéül hasznosított újdonság
vadászatba? A  művészet egészét 
felőrlő hatalmi harcokba?

H asonló korban, mint a mi
énk, Bartók távol tudott maradni 
m indezektől, megmaradt a m a
ga kijelölte, nyílegyenes úton. 
Vállalva ennek m inden ódiumát. 
M erészelt zenéjével tájhoz és 
emberhez kötődni. Soha nem  fe
lejtette el a m agyar népzene és 
Délkelet-Európa zenéjének ott
hont adó m elegét. Mindkettőnek 
az üzenetét acéltűvel rajzolta be 
partitúráiba. Mert gyönyörű raj
zok is  egyb en  ezek  a kották. 
Rendkívül gondos, tiszta hang
jegyképei vizuális m űvészi él
m ény forrásai is  —  nem csak  
kéziratban, d e nyomtatásban is. 
M indössze egyszer folyam odott 
rajzos partitúrához: egy  kis, sze
m élyes érdekű zongoradarabját 
"írta le” zenei grafikaként. Egy 
spirálvonalat rajzolt és a közép
pontból kiindulva kottázta le da- 
rabját: G A L A X IS H A N G JE 
GYEKKEL. Különös rajzolat egy  
olyan darab számára, am ely Bar
tók első házasságkötésének nap
ját és óráját idézi. Labirintusnak 
is felfogható, de ahonnan már 
tudja a kivezető utat a labirintus- 
járó. Sokatm ondó szim bólum ! 
Vajon MI TUDJUK E A  KIVEZE
TŐ UTAT? Vagy végkép beleve
szünk  a körénk "font" LABI
RINTUSBA?!

TÉRÉ NY I EDE
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HOL-
Életének 64. évében elhunyt Cseres

n yés Gyula színész, rendező, a nagybá
nyai, majd a szatmári Északi Színház alapító 
tagja, a Temesvári Magyar Színház örökös 
tagja.

A Dacia Könyvkiadónál nem régiben  
m egjelent Sigm ond István Ugassak magá
nak, Rezső? cím ű novelláskötete.

A Látó augusztusi számában verset ol
vashatunk Jánk Károlytól, Páll Lajostól, 
Farkas Wellmann Endrétől, Dénes László
tól és Gál Éva Emesétől. Prózai írást, esszét,

színm űvet közöl Mártonffy Marcell (Temér
dek név alatt), Sebestyén Mihály (Szerelmes 
novella), Lakatos M ihály (Átváltozások), Al- 
fonzo Zurro (Játék a Pöttyről és a Halálról), 
Antonio Onetti (A Tőrös szúz —  Jánosházy 
György fordításai) és Lászlóffy Csaba (De 
ki a nyertes? —  I. rész). A Fórumban Selyem  
Zsuzsa A sötétség rései, a Dokumentumban 
Albert Zsuzsa Legenda Csanádi Imréről d m ű  
írásai. A Kis lírai antológiában Bogdán Lász
ló előszavazza Rainer Maria Rilke Magány, 
A z idegen, A második elégia és Napsütötte 
országúton d m ű  verseit (Nem es N agy Á g
nes, Radnóti Miklós és Rónay György for
dításai). A  szám  képzőm űvésze Páll Lajos. 
Hadikikötő: Káli István.

A  Kortárs 7-es számában Kovács A nd
rás Ferenc "teszi közzé" Lázáry René Sán
dor verseit. A szám közli Lászlóffy Csaba 
Különleges vonzerő d m ű  novelláját. M éliusz 
József Jitgadal elégia és Egyed Emese Madár- 
csontú versek d m ű  könyvét Szakolczay lajos 
récén zá ja.

A  Forrás augusztusi számában Kántor 
Lajos Volt egyszer egy Egyetem d m ű  írása 
olvasható. Alapban A román Mikes d m  alatt 
Beke György búcsúzik Gelu Pateanutól.

A  Hitel 8. számában olvasható egyebek  
mellett Kocsis István A trianoni pszichózisok 
d m ű  írása.

Pongrácz Antónia fémdomborításai

A  Tiszatáj 7-es számában olvasható töb
bek között Borcsa János A z önismeret ébren
tartása d m ű  esszéje.

A  Forrás 7. számában olvasható egye
bek mellett Kányádi Sándor Hallucináció, 
Elektronikus bumeráng és Úrpajzs, valamint 
Kovács András Ferenc Alekszej Asztrov ver
sei cím ű ciklusa.

A ugusztus 25-én Kolozsváron elhunyt 
Pongrácz Antónia ötvösm űvész.

-MI

ŐSZ FELÉ
Ady Endre verséből idézünk a vízs:dntes

1., függőleges 62., vízszintes 37. és függőleges 
1. számú sorban

VÍZSZINTES. 2. Az idézet első sora (zárt 
betűk: R, L, R). 15. Kövérség. 16. Udvaria
san hivatják. 17. Kisbaba. 18. ÁIA. 20. Ló
láb igéje lehet. 22. Ékes ipari növény! 23. 
Éneklő szócska. 24. Félig mentek! 26. Ká
posztafajta. 27. Máramarosi folyó. 29. Kal
cium vegyjele. 30. ... László (1813-1864), 
magyar történész, a centralisták tagja volt 
(elöl személynevének kezdőbetűjével). 33. 
Paradicsomi felvétel. 35. Földviasz, a ke
nőcsök, a gyertyaféleségek alapanyaga. 
37. A z idézet harmadik sora (zárt betűk: H, 
L, F, A). 39. Magyarországi város Szeged 
közelében. 40. Franda búcsúszó. 42. Zu
hogni kezd! 43. Üzemi. 45. Az illető tárgy
tól eltakarva. 48. In ... veritas, borban az 
igazság. 49. Verset adott elő. 50. Feszítő 
eszközt használ. 52. Vajon bakmacska? 53. 
Becézett Anna. 54. Észék közepe! 56. 
Vissza: idős hölgyek. 57. Hasonmás. 62. 
Valamit elméletben, rajzban, számításban 
előkészítő személy. 63. Pénzérméket ké
szíttetsz. 64. Régi római pénz. 65. Vétlen 
véna! 66. Kémkedő összefüggő betűi. 68. 
Bakkecske. 69. Skálahang. 70. Dolog, lati
nul. 72. A Gül Baba női főszereplője. 74. 
Kovácsolni kezd! 75. Báli kevert betűi. 77. 
... Mihály (1888-1962), magyar filmrende
ző (Ma és holnap). 79. Falná.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet utolsó sora 
(zárt betűk: N, A, É). 2. Az ülőideg zsábája. 
3. Út, latinul. 4. Cipészszerszám. 5. Szemé
lyes névmás. 6. Vissza: vágóeszköz. 7. Zű
rök. 8. Télen üdült vala. 9. Zavartan tolj!
10. ÓIG. 11. Saját kezűleg. 12. Szibériai 
folyam. 13. Kalapács, fejsze része. 14. Be
tűrend ez (két szó). 19. Híres téka Maros- 
vásárhelyen. 21. ... szeggel, Shakespea- 
re-színmű (1604). 24. Pléd. 25. Vékony 
rúd. 27. Erre a helyre és ezen a helyen. 28. 
Becézett szülő. 31. Fényes, kemény máz. 
32. Ittrium és jód vegyjele. 33. Tény páros 
betűi. 34. Kiló és liter. 36. Ostromolná. 38. 
A világ első űrhajósa. 41. Dőlt vala. 44. 
Mint a 32. számú sor. 45. Aki az előadás 
résztvevője (két szó). 46. ÖVU. 47. Hivata
los okmány. 49. Esélye. 50.... madár, Tamá
si-színmű. 51. Európa Kupa. 52. Nyu
galmi helyzetéből lengve kimozdul. 53. 
Szándékozom. 55. Jobban vág. 56.... der
med a rémülettől. 57. Európai nép tagjai.
58. Török gépkocsik nemzetközi jelzése.
59. A jóízlést sértően élénk színű. 60. Vene
zuelai gépjárművek betűjelzése. 61. Vasúti 
állomás részé. 62. Az idézet második sora 
(zárt betűk: Ó, F, A). 66. Legyen hozzá 
bátorságod. 67. Nem kell több. 71. Ma
gyarországi folyó. 72. Román pénznem. 
73. ASÁ. 74. Kinéző egynemű hangzói. 76. 
Hamis. 77. Q. 78. Zloty rövidítése. 79. Fo
netikus mássalhangzó.

SALLÓ LÁSZLÓ

A  HELIKON 17. számában közölt, Szeptem ber  d m ű  
rejtvény megfejtése: A kert fölött már leng a szürke szál,/hö
rögve gördül már a szomjú hordó,/A kőfalnál lecsüggedt fejjel 
áll/s sziromtalan borzong a napraforgó.
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