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LÁSZLÓFFY ALADÁR

NEMZETEK, ORSZÁGOK, 
KIK RÚT KELEPCÉBEN...
"Valahol utat vesztettünk" —  

tűnődött, töprengett el, hökkent 
m eg, kiáltott fel, sóhajtott, dör- 
gött, őrjöngött némán Ady. N em  
tudni, m i lesz. Azóta békék, fegy
verszünetek, jóvátételek, paktu
m ok, döntések, újabb hadüze
netek, nagy munkálatok és má- 
lenkij robotok jöttek, fények, ár
nyak, piros, fehér, kék é s /v a g y  
zöld és sárga jelek a hadak útján, 
atom sorom pók és keresztutak, 
ahol pünkösdi rózsával illett vár
ni, szemaforok és vöröslámpás 
negyedek. Reflektorok. A  lámpa 
Jupiter tonans kezében izzó fehér
ré vált, vízözönné a tűzijáték... 
N em  tudni, mi lesz a gyakorlat
ban eg y  a lap szerződ és sorsa,

aprópénzre váltva, ott, ahol eleve  
tudható, ki hány pénzt ér, lebont
va víz, gáz, villanyszámlára, ház
b érre , fek b érre , ö s z tö n -  é s  
vérdíjra; m i lehet m ég a kihatása 
az élet alakulására, mikor egészé
ben, a maga teljessségében egy  
tatárjárás, egy törökvilág se tudta 
m egfékezni, leállítani, leépíteni, 
egyénenként viszont m indig elég  
v o lt eg y  k is arzén, eg y  rossz  
szom széd, egy  névtelen feljelen
tés, egy telefonlehallgatás, hogy  
elvigye az első hó, az első tüdő
fertőzés, az első marhavagon, a 
m ásodik gum ibot, a harmadik 
golyó. Á m  annyi biztos, h ogy  le
hetett volna és lehetne másképp  
» > »  folytatás a 4. oldalon

SZŐCS ISTVÁN

ALKOTÓ — 
VISSZAFEJLŐDÉS
A haladás olyan középfok, amely

nek nem határozták meg a felsó fokát... 
— mondotta volt Chesterton. Úgy 
tűnik, teljesen feleslegesen mon
dotta, mivel éppen azok, akik leg
többet beszéltek  haladásról és 
fejlődésről, revolúcióról és evolú
cióról, képtelenek voltak elgondol
kozni effajta kételyeken.

Haladás és fejlődés — de hon
nan hova?

Mi a fejlődés kiindulópontja — 
és kiváltképpen, mi az oka? —, és 
meddig fejlődés a fejlődés? Mikor 
kell neki megállania, és meddig tart 
a stagnálás, és honnét kezdődik a 
hanyatlás — különösen a társadal
mi fejlődés terén? No de akár a bi
ológiában is, hiszen akármennyire 
is sulykolták a marxisták az ember
mi volt társadalmias lényegét, egy
re inkább nyilvánvalóvá lett, hogy 
az ember a lét dilemmáira egyre 
biologikusabban reagál: túlszapo-

rodás egy fe lő l, túlfogyatkozás  
másfelől? És különösen, hol a fejlő
dés mértéke a kultúrában? Hiszen 
ma már egyre nyilvánvalóbb — 
hogy minden lelkendezésük, fon
toskodásuk és sznobizmusuk elle
nére — , Frobeniuséknak és 
Spengleréknek igazuk volt: az em
beriség élete kultúrákban fejlődik 
és nem társadalmakban.

A társadalom lényege — a bel
ső harc. A közösség harca az egyén 
ellen és fordítva; valamint kisebb- 
nagyobb közösségek — osztályok, 
rétegek harca fölfele és lefele irá
nyuló csapásokkal, tehát vertikáli
san. (—) A kultúra lényege — az 
együttműködés; az összhang. Össz
hang a világ és az emberiség kö
zött, a fent és a lent között, és 
együttműködés a termelésben, a 
szellemi konstrukciók fenntartásá
ban, az erkölcsben. (Annyira, hogy 
> » »  folytatás a 2., 3. oldalon
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ALKOTÓ — VISSZAFEJLŐDÉS
> » »  folytatás az 1. oldalról 
minden kultúrának szabályozott 
demográfiai programja is volt ere
detileg.) A  közös kultúra akár a ho
rizontálisan vetélkedő, egym ás 
kiszorítására törekvő etnikumok- 
nemzetek között is képes együtt
működést és közös platformokat 
létrehozni. Ha a társadalom vagy a 
nem zet m egtagadja a kultúrát, 
minden irányban kitör a létharc, 
vertikálisan és horizontálisan is.

A kultúrát mint létformát egya
ránt támadták — mindég is — a 
társadalmat vagy a nemzetet ab
szolutizáló mozgalmak. Mondván 
a kultúráról, hogy osztályproduk
tum, és mondván a kultúráról — az 
azonos kultúrán belül is! — hogy — 
idegen. (Ezt az utóbbi megkülön
böztetést — azonos stb. — meg kell 
tennünk, mivel a különböző kultú
rák között valóban fennállhat nem
csak pozitív, de adott esetben, sok 
vonatkozásban destruktív interfe
rencia is. Erről bizonykodik többek 
közt az úgynevezett természeti né
pek és az európai civilizácók egy
másra mért sok csapása, amely az 
előbbieket kiforgatva eredeti kultú
rájuk létszabályozó organizmusá
ból, "harmadik világgá" degradálta 
őket

A  haladás és a fejlődés abszolút 
eszméjével szemben megnyilvánu
ló kételyek maradéktalan felszá
molására két világnézeti irányzat 
között volt világméretű szövetség: 
a marxizmus és a darwinizmus. 
Különös érdekessége e szövetség
nek, hogy ezek a felfogások szélső
ségesen különböznek: a marxiz
mus elutasít minden "biologizáló" 
társadalom-történelem magyará
zatot és legalábbis osztályszinten 
egyetemes szolidaritást hirdet, a 
darwinizmus m eg az egyetemes 
létharcot, m indenki küzdelm ét 
mindenki ellen (ez utóbbit aztán si
került megvalósítani éppen a mar
xista pártokon belül), az egyik a 
természet legyőzését, a másik a ter
mészet uralmát.

Ám közös volt mindkettőjük 
módszertanában az a fogás, hogy 
ahol a gondolatmeneteket vagy a 
ténysorokat hézagok szakították 
meg, ott szemlesütés nélkül is ké
pesek voltak nagyokat ugrani. 
(Mint ahogy mondhatták volna tré
fásan a marxistáknak, ha merik, 
maga a természet teszi: hiszen az 
például az egysejtű lényektől a 
többsejtűekig mekkorát ugrik? 
Mert hiszen hol vannak a kétsejtű 
és a háromsejtű élőlények? Mint 
ahogy, mondogathatták volna a 
marxistáknak, a történelem nem az 
osztályantagonizm usok alapján 
fejlődött hiszen a rabszolgatartók
tól nem a rabszolgák vették át a 
hatalmat, nem belőlük lettek a feu
dális urak, s nem a jobbágyok győz
tek a földesurakon; miért követ
keztetik hát ebből, hogy a bérmun
kások fogják átvenni a hatalmat a 
kapitalistáktól?...?

Ebből szükségszerűen követke
zett az a helyzet, hogyha valaki az 
egyik vagy a másik "fejlődés-hala
dás központú" eszmerendszer ellen 
akart fellépni, szembekerült a má
sikkal is. A darwinizmust a marxis
ták védték a legkíméletlenebbül. 
Méghozzá a darwinizmus legvul- 
garizáltabb változatait: ha például 
valaki pártszemináriumon magya- 
rázgatni próbálta, hogy az azért 
nem úgy van, hogy "az ember a 
majomból lett", ezzel a legreakció- 
sabb minősítést vívhatta ki magá
nak. (A vulgerdarwinizmus és a 
vulgermarxizmus nászából szüle
tett az a micsurinista-liszenkóiz- 
mus, amelynek eredményeképpen 
majd éhen halt az egész béketábor.)

A magyar nyelvű olvasóközön
ség szélesebb körei először talán 
éppen Várkonyi Nándor műveiből 
értesülhettek, hogy az ember szár
mazásáról és az emberi történelem
ről léteznek más felfogások és más 
gondolatmenetek, mint a száza
dunkban egyedül tudományosnak 
szám ító evolucionista — prog- 
resszivista irányzatok, és hogy a 
kultúra, illetve a kultúrák története 
is más, mint ahogy még maga a 
kultúrtörténeti irányzat is állítja.

Vagyis: az emberiség nem az 
úgynevezett darwini fejlődéslép
cső legvégén jelent meg; azaz ar- 
chaikusabb, ősibb lény, eredetét 
tekintve, mint általában az emlő
sök; hogy az emberi művelődsétör- 
ténet utolsó belátható és tudo
mányosan bemért hatezeréves kor
szaka előtt sok-sok ezer évvel is ré
gebben, léteztek fejlett m űvelt
ségek, amelyek világkatasztrófák 
következeiében elpusztultak, de 
üzeneteket hagytak a későbbi ko
roknak, és hogy ezeket a világka
tasztrófákat az emberiség közös 
emlékezete megőrizte a mítoszok
ban (például az Özönvíz-legendák
ban stb.).

Kazancev, Danikén és társai óta, 
a mai magazin- és újságolvasó, mo
ziba járó és tévénéző előtt mindez 
már nem hogy újdonságnak nem 
hat, hanem lerágott és örökzöld, 
"kipaszírozott" témának számít. 
Csakhogy Várkonyi Nándor a Szí
riát oszlopai (elsüllyedt kultúrák) cí- 
mű kön yvéb en  m indezt már 
1940-ben megírta. Sajátságos, hogy 
ennek ellenére, éppen e témák ked
velői, nem nagyon hivatkoznak rá, 
esetleg ha említik, félreértik (mint 
Mandics György egyik "kicsizöl- 
demberkés" művében).

Ennek többek között az az oka, 
hogy a Szíriát oszlopainak megjele
nik 1972-ben egy három évvel aze
lőtt írt változata (amelynek azon
ban már hiányzik az alcíme), s ahol 
a szerző, gondos marxista szerzők 
tanácsára, lemond legizgalmasabb 
forrásai tárgyalásáról, elsősorban 
Hörbiger Világjégelméletéről és 
Dacqué antidarwinista biológiai tí
pustanáról. Nyilvánvaló, hogy ezt 
családja (jogutódjai) érdekében te
szi, hadd jussanak egy kis pénz
maghoz legalább ők. Különösen 
árulkodó körülmény a szerkesztői 
szempontokra, hogy amíg a Szíriát 
oszlopainak első kiadásaihoz a szer
ző kitűnő, alapos könyvészeti jegy
zetet csatolt, az az új kiadás végéről 
hiányzik. Igen, mert sok volt a né
met közöttük, s ki tudja, hogy azok 
közül sokan egyetemi katedráikon 
maradva még á harmincas években 
is, miket nyilatkozhattak, aláírhat
tak, s kiknek bájologhattak a hitle- 
ráj alatt? — Fáradságos és bizony
talan munka volna a káderezés, és 
könnyen kivasalhatni az egész  
ügyet egy ügyesen előhalászott po
litikusnak szánt hírlapi anyagocs- 
kával.

Pedig Hörbiger felfogásának 
alaptételei már 1913-ban megjelen
tek, amikor a Führer még őrvezető 
sem volt, s Dacqué is már a húszas 
évek végéig közzéteszi gondolatait. 
De hát — ki tudja, kiről mi deríthe
tő ki? (Hogy mennyire elterjedt 
szerkesztői óvatosság volt a forrá
sok elhagyása, a saját gyakorlatom
ból is tudom: amikor első szumi- 
rista cikkeimet írtam, az illetlensé
get is vállalva, nem írtam le odatar
tozó szerzők neveit, félvén, hogy ki 
tudja, milyen politikai kapcsola

tokba próbálnak majd miattuk be
lekeverni.)

Esetleg, az is számíthatott a bib
liográfia mellőzésekor, akkor még, 
hogy kevés volt közöttük az orosz 
név?

Viszont, oroszokhoz érve, két 
okból is érdemes említeni A. Gor- 
bovszkij Elsüllyedt legendák című, 
1971-ben írt, magyarra 1986-ban 
fordított könyvét. Először azért, 
mert sokszor az az érzése az ember
nek, hogy a szerző vagy Várkonyit, 
vagy fő forrásait olvasta, azonban 
nem említi őket. Másodszor, mert a 
m agyar fordítás utószavában, 
Kuczka Péter a népszerű fantaszti
kus regényíró nagyon méltányosan 
ír a Szíriát oszlopairól, bár némi mar
xista rem iniszcenciát felmutató 
m ódon m entegetni is próbálja, 
amennyiben Várkonyi őstörténeti 
érdeklődésének és német forrásai
nak egy elképzelt harm onikus 
"múltba való menekülés" szándé
kát hangsúlyozza a bukott forra
dalmak és antihumánus világhábo
rúk rémvalósága elől. Ugyanakkor 
azonban az orosz és amerikai szer
zőknél nem tudja ezt az érdeklő
dést hasonló okokból torzult tár
sadalmi tudattal magyarázni, d e— 
így is szép, hogy megérti őket. (A 
Hörbiger-tanítványoknak az a né
zete, hogy hajdani csillagászati ka
tasztrófák okozták a régi kultúrák 
pusztulását — mint például a Föld 
egy előzőleg létezett holdjának a 
lezuhanása, majd a jelenlegi Hold 
befogása — mindegyre felbukkan, 
újszülött ideaként is. A december 
1-2. Romániai Magyar Szóban olvas
tam egy, a Trud-ból átvett cikket, 
amelyben egy A. Gyeminova nevű 
habarovszki fizikus szerint egy üs
tökös és a ma már nem létező 10. 
bolygó, a Phaeton koccanása meg
változtatta a Föld tengelyének a 
helyzetét, az éghajlatot és még sok 
mindent okozott, mint Atlantisz el
süllyedése s hasonlók, és az ese
mény időpontját 11542 évvel ez
előttre helyezi, ami nagyjából egye
zik a Várkonyi "és forrásai" által 
megadott időpontnak a jelenlegi 
Hold befogására, illetve az ókori 
időszámítások egybeeső kiindulási 
pontjára vonatkozólag.

Talán szándéka ellenére is né 
m ileg fullánkosnak hat Kuczka 
megjegyzése, hogy Gorbovszkij, 
mint még sokan mások, feltételez 
egy őskori atomháborút is, amit 
Várkonyinak (és forrásainak) sze
rinte még nem volt alkalmuk, meg
felelő élmények nélkül beledolgoz
ni múlt-látomásukba. Most azon-

A gizehi piramisok
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ban megjelent Várkonyi Nándor 
nagy összefoglaló művének az (ál
lítólag) teljes kiadása, Az elveszett 
Paradicsom, s eléggé meggyőzően 
kiderül, hogy Várkonyinál sem  
"múltba menekülésről" nincs szó, 
sem huszadik századi politikai-tu- 
dom ányos-háborús katasztrófák 
visszavetítéséről a hajdankorba.

Várkonyit valóban az érdekli, 
hogy honnan hova? Hogyha nincs 
is darwini értelemben vett fejlődés, 
mi az, ami annak látszik — bizo
nyos szemszögből nézve?*.. Ha rit
kán is, de megint csak felbukkan a 
hivatkozás Dacqué lét-típusaira; de 
sokkal meggyőzőbbek az elméleti 
hivatkozásnál a szemléltető idéze
tek természetrajzi leírásokból: a ter
mesz- vagy a hangya-állam olyan 
szuggesztív erejű bemutatása pél
dául, amelyből ha nem is látja meg- 
m agyarázottnak , de k iérzi az

ember, hogy nem egy más fejlődési 
fokról, hanem egy más lét-típusról 
van szó e lények esetében: "a legtö
kéletesebb állati társadalom és a 
legmagasabb nem-emberi művelt
ség állt előttünk." Mi az az értelem, 
amely, úgy tűnik, az embertől füg
getlenül működik és hat a termé
szetben, és mennyiben különbözik 
az emberi intelligencia a termé
szetben megnyilvánuló lét-intelli- 
genciától?

Az elveszett Paradicsom utósza
vának írója. Rajnai László érdekes 
összehasonlításokat tesz Várkonyi 
és "rokonai" között. "Várkonyi 
Nándor munkája, főleg a tárgyalt 
anyag tekintetében egyáltalán nem 
áll magában” — a tárgyalt anyagon 
itt az emberiség közös mítoszainak 
értelmezését, a világ teremtésének, 
az ember származásának, a világ- 
katasztrófáknak, például özönvíz, 
és a nemek szembenállásának mí
toszaiból k iolvasható, tudom á
nyosan hasznosítható anyagot kell 
érteni — "de ha a puszta tudomá
nyosságon túlmutató célját: ember
képét és történelem kritikáját 
vesszük elsősorban figyelembe, ak
kor mégis aránytalanul kevés roko
nával találkozunk"...

"Hamvas Bélát is az első ember 
érdekli, őt helyezi a csúcsra (d e)... 
módszere teljesen filozofikus, ezen 
belül is ontologikus. Várkonyi vi
szont, szöges ellentétben Hamvas
sa l, a történelm i szem lé le t  
elkötelezett híve... s még a legtávo
labbi, mitikus múltakban is igyek
sz ik  le tű zn i a v á ltozó  idők  
jelzőkaróit."

És itt kezdődnek a bonyodal
mak, mondja Rajnai Várkonyi

Nándor határtalan ismeretvágyá
val, de logikus gondolatmenetével 
is magyarázható, hogy nem érte be 
a legősibb eredetmítoszokból kiol
vasható képzetek egyszerű »lefor
dításával«, hanem természettudo
mányos megalapozottságukat is bi
zonyítani akarta. Sőt nemcsak az 
ember származását vizsgálja ilyen 
kettős módszerrel, egyfelől a mo
dem  természetbúvár, másfelől a 
mitográfus szemszögéből, hanem a 
földi élet keletkezésének a kérdését 
is fölveti, s a maga módján... vála
szol rá.”

Valóban, "menthetetlen" me
részség: megkísérelni tudományos 
választ adni a "végső kérdésekre”. 
Ilyenkor az ember kikerülhetetle
nül kénytelen feltárni összes sebez
hető  pontjait. M égis — néha  
szükség van nemcsak bártorságra, 
hanem vakmerőségre, sőt — "elru

gaszkodásra" is, ahhoz, hogy ráéb
redjen az olvasó: nem lehet, mintáz 
algebrában, az ismeretlennel úgy 
operálni, mintha az valójában is
mert volna. (Mint ahogy annyi tu
d ós tesz i.) Időnként m eg kell 
kísérelni a kényelmességre kapató 
x-ek behelyettesítését.

Várkonyi olvasóját nem fenye
geti az a veszély, hogy a szerző gon- 
dolatait kinyilatkoztatásokként 
fogja átvenni. Az olvasó ugyanis, 
módszere hatása alatt, megpróbál
kozik szinte minden tételénél vitat
kozni vele, s annál inkább teheti 
ezt, mert Várkonyi mindég keze 
ügyébe, látómezejébe helyezi a le
hetséges ellenérveket is.

Leginkább arra szoktat, hogy 
nyilvánvalónak tűnő, teljesen is
mertként és megszokottként kezelt 
tényekben és megállapításokban 
meglepő messzire vivő összefüggé
seket ismerjünk fel. Az őskori em
ber "kezdetlegessége", "ismerete
inek korlátozottsága", "tudásának 
fejletlensége" adja meg a fő vonása
it annak a képnek, amit a tudomány 
elődeinkről kötelező tantételként 
megrajzol. És elámulunk, amikor 
Várkonyi eszünkbe jutni paran
csolja, hogy például minden háziál
lat, minden fontosabb termesztett 
növény kialakítása, nemesítése, ki- 
tenyésztése már a történelem előtti 
időkben végbement! A "kezdetleges, 
naiv, hézagos tudású" ősember 
megszelídítette a háziállatokat, ku
tyát, lovat, tyúkot, disznót, és kite
nyésztette a búzát, árpát, rozsot s 
mind a többi gabonaneműt, viszont 
a fejlett, tudományos, írástudó me
zőgazdaság, amióta létezik, azóta 
sem tudott egyetlen új háziállatot,

vagy egyetlen új, a régiekhez mér
hető hasznú és jelentőségű ehető 
növényt "feltalálni". Hogy is van 
akkor ez a fejlett-fejletlen tudás 
próbakövével? A puding próbája 
az evés — a mezőgazdaság próbája 
a z .— ehetés. (Az egészen fejlett 
génsebészet egyelőre, hat-hétezer 
éves fejlődés-szünet után még csak 
új szörnyek teremtésével kecseg
tet.)

Az intelligencia — itt csatlako
zik az okkultistákhoz és metafizi
kusokhoz Várkonyi — régebbi, 
mint az emberiség. De maga az em
beri intelligencia is régebbi, mint a 
mai ember. Nemcsak hogy egy sok
kal erősebb parapszichikai adottsá
gokkal, az öt érzéken felüli ér
zékelési modalitásokkal bíró őse is 
volt a szerszámkészítő embernek, a 
homo fdbernek — a homo magicus, a 
mesék varázslója —, hanem már 
esetleg a hüllők "világuralmi" kor
szakában is léteztek emberi intelli
genciával, azaz a tudattal bíró 
lények, homo monstruosusok, a me
sék beszélő sárkányai.

Ám ezeket a gondolatokat már 
a Szíriát oszlopai is tartalmazták. 
Ami A z elveszett Paradicsom elején 
már megdöbbent, az a gyanú, hogy 
az evoludonizmus értelmében tu
lajdonképpen nem az ember, ha
nem a majom a "legfejlettebb" lény. 
Hiszen az ember és a majom emb
riója kialakulása során végigjátssza 
az egész úgynevezett fejlődési sort, 
amint ezt annyira eszünkbe vésték. 
Viszont, állítja Várkonyi, a majom 
embriójának eggyel több stációja 
van: ő a magzati állapotában az em
ber-fokozaton is áthalad! Túllép.

Ezért oly iszonytató a majom
mítosz. A majmos származási el
mélet ugyanis kimutatta, azonosí
totta az emberben az állatot. És vé
letlen-e, hogy éppen a majom-mí
tosz kialakulása után, a huszadik 
században igyekezett az emberiség 
történeti cselekvésekkel is bizony
gatni, hogy valóban az állatot hor
dozza magában?

"... éppen ezeket a törvényeket 
értették félre; megmagyarázván, 
hogy az ember csak tehetséges ál
lat, valójában azokat az ösztönöket 
szabadították fel benne, amiket ál
latinak szokás nevezni — méltatla
nul... Az emberi fejlődés gondo
latából kivetették az ember-elv, az 
etikum törvényét, a gyeplőt, amely 
saját pályáján irányítja és megóvja, 
hogy bűnös és tökéletlen állattá vál
jék. Megteremtették az emberállat 
mítoszát, s minthogy a mítosz sűrí
tett történelem, ez sem történt vé
letlenül."

J>

"Kétségtelen, hogy a XIX. szá
zad folyamán elméletben és gya
korlatban egyaránt az anyag elve 
vált az ezerarcú élet egyetemes ve
zető elvévé. Az anyagnak azonban 
szelleme nincs, csupán törvényei 
vannak.

... Ez a szellem szüli a század 
vezető elméleteit s gyakorlatát. Fi
lozófia nincs, helyébe a tudomány 
vagy a »tudományos világnézet« 
lép; feladata, hogy az anyag mivol
tát elemezze, leírja, folyamatait fi
gyelje... A legfőbb titok: az élet tana 
az anyag szerveződését s a maga
sabb szerveződések, a fajok harcát 
tárja elénk. A  történetírás az emberi 
faj létharcának okait és fordulatait 
kutatja, módszere a történelmi ma
terializmus, elve a dialektika, azaz 
a tevékeny ellentét, a szakadatlan 
harc; tárgya az osztályharc..."

"Korántsem állítjuk, hogy a tör
ténelem elfajulását a fejlődéstan vi
lágnézeti és politikai harccá fajítása 
okozta, de állítjuk, hogy az egyete
mes elfajulásnak szerves és tevé
keny tünete, egy ik  tudatalatti 
hajtóereje volt. Az élettani fejlődés 
tudománya azóta lemondott jogo
sulatlan igényeiről, s visszavonult 
saját területére..."

Vigasztaló hát, hogy a majom
mítosz megdőlt; legalábbis megdő
lőben van. Visszatalál-e az ember 
ezek után megint az ember-mítosz
hoz, sőt az isten-mítoszhoz? Vissza 
tud-e az ember fejlődni megint em
berré?

Várkonyi válaszai talán sok ol
vasót fognak kielégítetlenül hagyni 
— de mindazok, akik valaha is 
nyögtek a vulgáris darwinizmus 
szellemi terrorja alatt, nagy élvezet
tel és elégtétellel fogják olvasni e 
könyv első fejezeteit és függelékét, 
amelyek a darwinizmusnak szám
talan humoros, sőt komikus színe
zetű érvét hengeigetik meg, mint 
macska az egeret.

Nem tudom, felajánlhatom-e a 
darwinistáknak azt a mentő érvet, 
hogy mindazon városokban, ahol 
rendszeressé válik a hamburgere
vés, az emberek szája rendkívül 
megnő, amint ezt számtalan ameri
kai magazinfotóval lehetne szem
lé ltetn i?  L étezik  tehát ma is 
fejlődés! Vagy ez is a majomszerű
ség irányába mutat? Eszünkbe kell 
hogy jusson Bajor Andornak egy 
cikke az ötvenes évek elejéről: Á 
(kultúr)munka szerepe az ember 
majommá válásában.

Van még egy olyan fejezete Vár
konyi könyvének, amely szintén 
tárgyalható anélkül, hogy az ember 
"magasabb dolgokba" túlságosan is 
belekeveredne: A férfi és a nő viszo
nya a társadalomtörténet során. Er 
ről érdemes lesz külön vitatkozni, a 
mai lunarista, nyúédzses, boszor
kányista mozgalmak összefüggé
sében  — Várkonyi szem év el. 
Miután időszerűvé vált szerinte is 
"A nő tudományos magyarázata

Várkonyi Nándor Az rlreszeti 
Paradicsom, Széphalom •• n i w  
műhely, 1994.
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EGYED EMESE 
Hebe pajzsa
Szivárvány, kagyló, legyező, 
karvalyok, súlyos pillantások, 
galambkék béke volna, szürke 
kalitka mindent körbefogna -

nem halhatnak meg régi bölcsek: 
csak pikkelyesebb az olaj, 
csak töröttebb a vászon, arcuk 
nem kíváncsi, csuklójuk fáradt —

üdv gondnak, Akadémiának.
Szél gubbaszt a platánokon. 
Vakkeretek, sosemvolt várak.

Kalendárium
1

ívelt bronzkorsó fénye 
csöndre vetül, a kéve, 
a rozskalász, a szem 
kibomlik észrevétlen.
Szél szunnyad, észrevétlen 
ringatja békéjét a füst: 
kit kell űznöm, elérnem, 
kire nem gondolok, a hús 
folyosókon ki téved el — 
s békül meg félelmeivel

2
Félénk a februári fény.
Félénk, sugara sincs, csak halvány 
színe, sejthető peremén 
felsejló melege. Ha hagynám, 
erőm elvenné, mint a bor 
régi pincék tölgyasztalánál — 
emlékezz rám is, amikor

Engel Tevan István: Kalendárium (részlet)

BOGDÁN LÁSZLÓ

ÁTIRATOK M ÚZEUMA
A z orosz vonat
Az orosz vonat, az orosz vonat.
Itt volt, megállt, azután elhaladt.
Várták jövendők, Szibériák.
Ásító hodály. Pár törött fapad.
Dünnyögő rongy csomók. S a szag! a szag! 
Ablakon olvadó jégvirág.
Waggon közepén vereslő kályha.
Néhány koldus, baka körülállja.
Ha változik is, ugyanaz a táj.
Sülő döblecek kályha platniján. 
Sárguló-fogyó holdak. Talány, 
hogy miért? de a kép szíven talál.
Egy muzsik. Kezében Iljics képe. 
Vodkásüvegét rejtegeti félve, 
s a tiszta észről motyog valamit.
A sarokban anasa-árusok, 
lányok, tatárok, részeg vámosok.
A htt maradt— így az öreg—> a hit.
Orálisan? Análisan? Te csalsz!
Hívjam Tányátis? Kettőnket akarsz? 
Sodor a hit. Maradt? Vagy nem maradt?
Vigyorra szalad fogatlan szája. 
Tajga nyel el, éjszakák homálya, 
elvtsz a vonat, az orosz vonat...
1994. október 13.

Szuzdáli
harangok

K.-nak
A levelek, a levelek.
Suttogó levéláriák.
A hangod, vagy a szél susog? 
Hogyan is lehetne tovább?
Szuzdáli harangok szava 
kiáltja át az éjszakát. 
Seregeinek vendégeid. 
Hogyan ne lehetne tovább?
1994. november 1.

Erdélyi faló
hazug erdélyi faló 
le is leplezünk téged 
egykor sürgetőn kérted 
te vádalávaló
hősi gesztusnak vélted 
idült magyarjaid 
hazug erdélyi faló 
le is leplezünk téged
néhány kijelentésed 
néhány tétova nem 
vagy visszanyelt igen 
hitelesíti képed 
hazug erdélyi faló
1994. június 23.

NEMZETEK, ORSZÁGOK, KIK RÚT KELEPCÉBEN..
» » > / b / y t a í á s  a 3. oldalról

is. Csak az tudható, hogy voltak, 
tehát lehetnek m ég korok, közál
lapotok, közhangulatok, hozzá
á llá so k , m e ly e k  ú g y , o ly a n  
m eredeken  k ü lön b özn ek  egy
m ástól, m int az évi középhőm ér
séklettől a kánikula és a fagy
halál. "Vénült s kihalt a szolganem
zedék"... valahol mégis utat vesztet
tünk. Annak ellenére, hogy a m ű
vészek lehetőleg megtették a tő
lük telhetőt a lelkiismeret ihletett 
Isonzóinál, véres Verdunjeinél, 
szerencsétlen Sztálingrádjainál, 
döbbent Don-kanyaraiban. A zt 
írja a Vasárnapi Újság 1860. au
gusztus 5-iki számában az Erdélyi 
híradó, h ogy  Rem ényi Ede hang
versenyén a színházban szokat
lan  —  "még Reményinél is szo
katlan szám ú közönség sereglett 
össze. S midőn megszólaltak a fájó, 
merengő, olvadó hangok, melyek 
szomorú zengzetében egy ezred tör
ténete hallik, a sokaság harsányan és

őszintén »éljen a román nemzet!« 
felkiáltásban tört ki, mely megszűn
ni nem akart, s csak a jelenvolt romá
nok »szetreászke ungur-«ja által lón 
megszakítva. Közben a karzatról 
száz meg száz példányban következő 
versezet hullott a nézők közé: 

Művész, kinek bűvös vonóján 
Nagy érzések világa él:
Te két rokon nemzet szívében 
Egy drága húrt megpenditél.

Két nép, kiket közös veszáyben 
Tíz századév meghordozott:
A korszellem hívó szavára 
Testvérüeg kezet fogott.

Művész, kinek merész rxmója 
Keresztül jár velőt, kebelt: 
Testvérülésük szent szavában 
Dalod legszebb visszhangra lelt"

Színház után a közönség nagy 
része s a jelen nem voltak közül is 
számosán Kolozsvár leglátogatot
tabb vendéglőjébe, a »komlókért« 
szabad ég alatti helyiségeibe díszes 
lakomára gyűlt össze. A z összes aris- 
tokrátia, a lóverseny-társulat tagjai, 
irodalom, magyar és román értelmi

ség a legtetemesebben voltak képvi
selve, úgy hogy a zsúfolt udvarban 
helyre nem vergődhetett vendégek 
száma pár száznyira ment, s a gyü
lekezet mégis éjfél utáni 1 óráig teljes 
számmal együtt maradt. A z ez alka
lommal történt lelkes és ildomos nyi- 
latkozványokról, mondom, itt érte
sítésre sem tér, sem hely n incsen; elég 
legyen megjegyezni, hogy az áldo
mások sorát Idkes ifjú hazánk fia, 
Papp Miklós nyitotta meg, ki Hu
nyadi János dicső és boldog korára 
hivatkozva, a magyar és román nem
zetet, a közös múlt és közös érdekek 
nyomán testvériségre szólította. 
Pappnak ügyvéd Rácz János román 
nyelven meleg szavakkal, becsületes 
szándékot tanúsító okos belátással 
felelt s a közönségtől szakadatlan él
jenzéssel üdvözöl tetett. Rácz később 
még két ízben ugyanígy beszélt. A z
tán Kőváry M M ly , Sipo tár (derék 
román jogtudor, parlamentáris ma
gyar beszéddel), gr. Bethlen Gábor, 
Mikes Benedek, gr. Vay Béla, b. Pod- 
maniczkyFigyes, Tisza Kálmán, De

meter (román ifjú magyar és román 
nyelven), gr. Bethlen Farkas, Lázár 
Mór... szónokoltak, mindnyájan az 
egyetértés, ősi intézmények és ho- 
négy ség értelmében, míglen a fényes 
gyülekezet a Szózat hangjai mellett 
szétéloszlott..." Vénült s kihalt a 
szolganem zedék, mondja, üzeni, 
kiáltja tenyeréből tölcsért csinál
va élete legkiábrándultabb nya
rán, az első szabad bel-magyar 
választás és a m ég el se kezdődött 
jó k is etn ikai tisztoga- tások, 
asszimilációk, hom ogenizálások, 
irredenták és vendették egy má
sik, régebbi fordulója idején sér
tett, szom orú , m orgó, vátesz i 
víziója, A z apostol utolsó soraiban 
Petőé. Lehet, nincs is m ás m egol
dás. Persze ha utána nem  ugyan
olyan nem zedékek következnek. 
Egyszer csak m eg kell állnia a 
folyamatnak, a húzd-meg-ereszd- 
megeknek, a hidegháborúknak és 
enyhüléseknek; a veszettség Pas
teurére talál, s a nyájak pásztora
ikra. E gyszer ez  le sz  a v ég e , 
holtbiztos. Jó, jó, d e addig m i 
lesz?...
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LÁSZLÓFFY CSABA

MEGHITT KETTESBEN
.— Befogadsz?
Úgy nézett ki, mint egy ágrólsza- 

kadt, amint szétterpesztett lábbal ki
hívóan megállt az egyetlen várakozó 
lény előtt a néptelen peronon. A nő 
rögtön tudta, hogy nem idevalósi. El
ső gondolata az volt, hogy szó nélkül 
faképnél hagyja, de a jövevény pima
szul folytatta:

— Valakit vártál... — Ez inkább 
volt állítás, mint kérdés. A nő, mint 
akit megbabonáztak, kész lett volna 
már engedelmesen kimondani az 
igent; ám csak most jött a kegyelem
döfés: — De nem jött meg.

A nő tanácstalanul nézett körül. 
Már nem volt fiatal, szép tartása azon
ban valamelyes méltóságot kölcsön
zött néki Oegalábbis azt hitte eddig; 
pávás, büszke járását dicsérték vala
mikor). Igaz, kissé vidékiesen öltöz
ködött, s egy idő óta a szarkalábak 
birtokba vették szeme alatt a bőrt. 
Szüleit régen eltemette, a bárpincér
től, aki elhagyta, több hónapja nem 
kapott levelet

— Bízhatok-e benned? — súgta 
oda neki bandzsalítva az ismeretlen 
férfi, mikor megindultak a kijárat felé, 
s a nő riadtan a lába elé nézett, mint 
akinek szégyenkeznie kell, amiért te
hetetlenül tűri, hogy a másik úgy ha
ladjon mellette, mintha a cinkosa 
lenne.

— Az igazság kés, ezt jól jegyezd 
m eg— mondta kétértelműen, gonosz 
vigyorral a jövevény. — Egy meggon
dolatlan pillanat, és átvágja a torko
dat.

Az asszony együgyűen, kissé szó
rakozottan bólintott a szokatlan kije
lentésre, mint aki nem tulajdonít 
jelentőséget a szavaknak, vagy egyál
talán oda se figyel olyasmire, ami rajta 
kívül esik, történik; éppúgy nem törő
dik az elhangzott figyelmeztetéssel, 
akár a vaktában elhajított kővel.

A kopasz dombháton kapaszkod
tak szótlanul. A férfi vissza-visszapü- 
lantott, olykor morgott is valamit, de 
azért ment tovább. A település szélén 
jártak már, a cigánysoron is túl vala
hol, mikor a nő végül lassított, majd 
megállt egy rozoga kapu előtt, amelyi
ket, nemhogy kulcsra zártak volna, de 
be se volt akasztva. A jövevény ezen 
egy kicsit megütközni látszott, majd 
leszegett fejjel követte az asszonyt. A 
félhomályban fejével beleütközött egy 
zsinegen lógó kalitkába.

— A papagáj meglógott, mi?! — 
jegyezte meg némi elégtétellel. A ka
litka üres volt, benne émelygős szagú 
madáreledel.

Beljebb ódon, nagy asztal, egy 
szúette komód, bolyhos plüssel leta
kart hátas ágy. A falon megsárgult go
belinek. Egeken egy csíkos szőrű 
macska; a szoba akármelyik sarkában 
is légy, zöld szivárványos szemét 
egyenesen rádmereszti, követ

A konyhában éhség fogta el a be
tolakodót.

— Száraz a kenyér — szólalt meg 
rekedt hangon a nő.

— Nem baj — mondta a férfi.— A 
legelfogadhatóbb személy vagy, akit 
csak ismerek. — S a tőle megszokott, 
idétlen vigyorral asztalhoz ülve rákö
nyökölt a pecsétes abroszra. — Azért 
nem muszáj, hogy elbízd magad — 
pislantott mohón az ételmaradékot 
rejtő lábasba.

— Van egy kis juhsajtom, meg ez 
a falatnyi gombapaprikás — mondta 
a nő a tornyosuló mosatlan felé hátrál
va.

— Kár volt begyújtani a gázrezsót, 
jó lett volna hidegen is—jegyezte meg 
a férfi később, miután már a hűtőszek
rényből előkerült három tehéntúrós 
gombócot is befalta, jól megcukrozva, 
tejfölözve. Közben teleszájjal ismétel
te meg a kérdést, hogy: "Bízhatok-e 
benned?"

Lábát felrakta a másik székre, s 
miközben az asszony, aki végig állva 
maradt, ugyanolyan közönyös arcki
fejezéssel bólintott a kérdésre, mint 
korábban, ő könnyed hangvétellel 
próbálta uralni a helyzetet:

— Azt gondolod biztosan: ez a 
minden lében kanál pali még az asz
talnál sem lazít! — Majd fakóbb han
gon: — Nem fogod megtudni soha, 
hogy mibe került nekem ez a derű. — 
Kiszólását azonban már meg is bánva, 
nyersen rámordult a nőre: — Folyton 
bámulsz az emberre. Ne merj lenézni. 
Azt gondolni rólam, hogy bolond 
lyukból származik, vagy nem is volt 
családja!... Egyszerűen nem bírom a 
kényelmet! — Ezt már rikácsolta. — 
Azért nem terpeszkedem hátra, mint 
Pató Pál, a karosszékedben. Inkább 
kuporgok, mint valami nyomorék!...

— Italom nincs, csak eperszörp — 
mondta halkan az asszony.

— Az elég baj — nyögte a férfi, az 
asztaltól felállva. Csak most látszott 
rajta, hogy mennyire csont és bőr. Inas 
kiírja, nyaka, minden aszott.

— Kicsomagolnék, ha volna mit 
— sétált végig könnyű léptekkel a szo
bán. S csak úgy mellékesen hozzátet
te: — Mindent elszedtek tőlem, 
nemcsak a könyveimet.

— Mikor?— nézett rá csodálkoz
va a nő; de nem kapott választ.

Amíg a látóhatárt megnövelő he
gyek bevilágítottak az ablakon, min
den olyan barátságosnak tetszett. 
Aztán egyszeriből...

— Ez itt egy meghitt otthon?! — 
Az asszonyt hirtelen ijedtség fogta el 
a rámeredő sza tír arctól. 'Lehet, hogy 
képzelődöm?”, gondolta. A vendég 
arcára különös árnyékok vetültek: ál- 
lán, füle tövén, mintha mindenütt bőr- 
keményedések képződtek volna rajta.

— A boldogság a legrohadtabb ér
zés a világon — folytatta a férfi. — 
Nézz körül! Csupa önző pofa, egytől 
egyig azért tülekszik, hogy boldog le
gyen!

A nő válla fölött pillantott a repedt 
falitükörbe; nem a képmásukra fi
gyelt, hanem a tükör mélyén látszott 
keresni valamit vagy valakit

— Menjünk a kocsmába — aján
lotta. — Ott biztonságban van az em
ber. — S élethű grimasszal kísérte 
szayait.

— Nincs kedvem — mondta fá
radt hangon a nő.

— Miért?
— Késő van... Különben is: hogy 

jön az, hogy egy vadidegen férfival 
beállítsak oda; ráadásul... — Hirtelen 
elhallgatott

— Ráadásul fiatalabbnak néz ki, 
mint te. Ezt akartad mondani, ugye?!
— S mert fürkésző tekintete elakadt a 
sűrűsödő homályban, zsémbesen fa
kadt ki:— A magadfajták azért szület
nek, hogy mindent elrontsanak, ami 
még tűrhető ebben a ganéságban! — 
Megjátszva a fölényest: — Ismerem a 
céget!

Sokáig a falat támasztotta a sötét
ben, majd a padlón kuporgott. A nő 
közben kiment a konyhába, villanyt 
gyújtott. Amikor visszajött, a férfi fe
szült tartásban járt körben a szobában, 
kerülgette a szőnyeget, vigyázott, 
hogy lehetőleg rá ne lépjen. A nő a 
konyhából besütő fényben látta, hogy 
mindenik konnektorból ki van tépve 
a dugó.

— Lehallgatnak— suttogta a férfi, 
és szájára tette mutatóujját. — Előbb- 
utóbb rád állítanak valakit — Nyug
talanul kezdett ide-oda járkálni, 
furcsán nézett a nőre, aki nem tudta, 
hogy komolyan vegye-e az ijedt vi- 
gyort.

— A bizalom illékony valami — 
motyogta a férfi, s szemérmesen elfor
dította fejét. — Jobb, ha nem olvasod 
ki a tekintetemből... — Nem mondta 
ki, hogy mit; a hangsúly a levegőben 
maradt.

A nő, mint akit megbántottak, si
etve, gépies mozdulatokkal vetett 
ágyat, s köszönés nélkül kivonult a 
konyhába. Mielőtt betette volna a köz
ajtót, neheztelő hangon még beszólt:
— Nem ártana, ha megmosdana le
fekvés előtt

A férfi az ajtóhoz sietett, megállt a 
fényben.

— Van, amit a félelem vagy a 
szükség sem képes összebékíteni. — 
Talán magyarázkodásnak szánta, de 
valahogy fölényesen mondta ezt is, 
mint korábbi megjegyzését, amikor ci
pőjét lehúzva dagadt bokáját, talpát 
kezdte masszírozni: "A tudás ronda 
dolog".

— Hol voltál árvízkor? — szólt ki 
valamivel barátságosabb hangon a sö
tétből. — Engem üldözőbe vett a Sza

mos. A szennyes barna árban oltárt 
képek tűntek elém. Addig bámultam 
a zavaros hullámokat, míg úgy érez
tem, megzavarodik az elmém is. Egy 
gyékényen egy ázott kis egeret láttam 
összebújni egy dög cirmossal. — Ide
gesen felkacagott.— Azért ez túlzás!... 
Ha azt mondanám neked, hogy nya- 
lakodtak, el tudnád képzelni?

Kivörösödött szemmel, kitágult 
pupillával lopakodott a konyhában 
majszoló nő mögé, a fénybe Bevallot
ta, hogy a morfium miatt néz ki így. 
Mezítláb járkált, lábujjhegyen, egy 
szál gatyában.

— Meddig idétlenkedsz még itt?
— kérdezte az asszony.

— Nem tudok elaludni.. Nyikor
gó, öreg faágy. A deszkák szinte sza
ladgálnak alattam, ahogy forgo
lódom.

Körülkémlelt a polcokon, a mo- 
satlanok közt: — Indítékszegény kör
nyezet. — Ez úgy hangzott, mint egy 
diagnózis.

— Nem felel meg neked?
A nő először tegezte vissza.
— Azt nem mondtam. Éppenség

gel megfelel. Ez az áporodott csend. 
Már-már extrém szitu. Persze metafo
rikusán értve. Anyám, ha élne, holt
biztos, hogy a kendőjébe temetné az 
arcát. Ettől az agyalágyulásra ingerlő, 
foszlós, fehér nyugalomtól.

-— Ezt vehetem bóknak is — 
mondta színtelen arckifejezéssel a nő.

— Ezért jó, hogy elkopott ez a kü- 
szöbb— állapította meg később békü- 
lékenyen a férfi. Lepillantott, s akárha 
szálka ért volna a szeméhez, gyorsan 
lehunyta, mint aki többé ki sem akarja 
nyitni. — Ez szokta elválasztani egy
mástól az embereket — tapintotta ki 
lábujjaival vaktában a küszöböt.— Az 
egylejes itt már simán, magától gurul
— tette hozzá látszólag megnyugod
va.

Reggel szólt a csengő. A postás:
— Levele van, Karola! A feladó 

neve nincs feltüntetve a borítékon. La
jos küldte vajon?

Ekkor lépett ki az ajtón női parkét 
pongyolában a hórihorgas férfi.

— A nővérem— vigyorgott a pos
tásra, és a pongyolaövet szorosabbra 
kötötte derekán.

"Ez a gethes alak? Karolának nincs 
is testvére — ámuldozott magában a 
postás. — Honnét került elő egyből 
egy ekkora tróger, mikor sose járt ide 
rokonság vagy efféle?!"

A nő lesütötte szemét, nem ha
zudtolta meg a mögötte álló férfit, aki 
kéretlenül belekotyogott a felhőtlen 
reggelbe, nem csupán egy párbeszéd
be.

'Két szőrös lábszár, egy csepp hús 
vagy izom sincs rajta— gondolta még 
a postás. — Női pongyolában, mint 
egy fataró! Nem lehet elkapni a tekin
tetét.. A megkontyolt tyúk rázza így a 
fejét köszönés helyett..."

Af érfi otthonosan helyet foglalt az 
üres asztalnál, várta, hogy reggelizze
nek.

— A megpróbáltatások kínjai, a 
nyűt "tüzérségi belövések" után ide, a 
rekeszizmok alá — kezdte, s mutatta 
is élénken^ —> szóval késik az elfoga- 
tásom.

A nő szégyenkezve, szipogva állt 
a gázrezsó előtt. Hallgatott.

— A tojás, ha lehet, másfél perces 
1 egyen— mondta kis idő múlva, kellő 
alázattal a férfi. Majd anélkül, hogy 
szünetet tartott volna: — A szégyen
nel lehet élni meghitt kettesben. A be
vágással nem.
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Ezt a szonettkoszorút, melyet egy 
József Attila-motívumra épít, Ritoók 
János még abban az időben írta, (1957. 
XII. 3.) mikor a Bolyai Egyetem diák
ja volt. A K oru n k  szerkesztőjeként 
hunyt el 1981 tavaszán. A művet most 
József Attila születésének 90. évfor
dulója alkalmából a H elikon  közli 
először.

RITOÓK JÁNOS

ÚJ KOR KÜSZÖBÉN
Szonettkoszorú 
József A ttila  sírjára
14. K o m o r  b o ly g ó m  a legszebben  lobog, 
m e r t nem  zú g a t f é n y t  sen k i sza b a d a b b a n  
a sü k e tsé g  éjébe...

(József Attila: A K ozm osz éneke)

I. Prológus
Egy új kor tiszta küszöbére lépve 
AFöldfelölti legszebb köntösét, 
és sutba dobva, ami rút, sötét, 
hamvas menyasszony-könny szökik szemébe,
mert gondolván az új nász reggelére 
forróság rázza tékozló ölét, 
s előreküldi sajgó hírnökét, 
a költőt, hajdan-álmodott jövőbe.

M ost itten áll. Mindentől elhagyottan; 
nincs útirány, nincs támasz, nincs vezér, 
csak Ő maga; aztán a fény kilobban —
ágyába tér a kormos arcú éj...
De indulnak a zúgó, szent sorok: 
a költő szive gyorsabban dobog.

CT
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Töredék

n.
A költő szíve gyorsabban dobog, 
s az éj-pillérek rendre leomolnak, 
mert fölzeng benne minden, ami holnap: 
kis tiszta vágyú villanymotorok
szikrát sziszegve — lelke fellobog, 
s a vércseppek testében már loholnak 
hirdetni szét az újonnan csiholtat, 
a Fényt, melyet a mélyből felhozott.

Mert kell a fény, talán mint még soha,, 
kell védő pajzsnak, villámröptű nyílnak, 
hogy vesszen minden, ami ostoba.
Előtte majd poros kapuk kinyílnak, 
és nem lesznek pusztába fú tt homok 
a tarsoláyban izzó dallamok.

m .
A tarsolyában izzó dallamok: 
ez mindene. Nincs kincse s pénze sem; 
házában otthon nincs díszes terem 
(sokszor, bizony, más ágyában lakott),

és mégis milyen dús vagyont adott, 
ha egy-egy tantaluszi éjfelen 
fehér papírra szórta csöndesen 
hő sejtjeit — sok apró, szép magot.
Azóta egyre-egyre osztogat 
(erén nyüzsögnek a mohó piócák), 
jóságos Krőzusként kincsét kimérte,

nem tudva tüskeágú gondokat: 
s a magvak, melyek vágyait hajózzák, 
vajúdnak rejtett tájakat remélve.
IV.
Vajúdnak rejtett tájakat remélve 
vastalpú érvek, villogó okok; 
a bűnös játékot: ha adsz— adok, 
szemet-szemért, fogat-fogért cserébe —
hevébe oldja szédült szenvedélye, 
mint naptűzést a tajtékzó habok, 
s alól a kalmárlélek csak dadog 
gyáván, mert érzi, i t t  a földi vége.

Nagy Krisztus-álmok versbe állanak: 
megannyi állig vértezett csapat, 
már készen vár jövendő ütközésre.
A rég-világ vert ebként felvonít 
s az örvényből fölküldi átkait, 
most, hogy belép a tágas messzeségbe.

V.
Most, hogy belép a tágas messzeségbe, 
a gazda büszkén nézi birtokát; 
tekintete párásán csillog át 
önnön-világa legtúlsó felére,
a bércekre, melyek havas-fehérbe 
takarták gránitmellük zord falát, 
s a sok jellegre, mely mint bősz naszád 
suhan fölöttük kővállukra lépve.

A z Ő világa ez. Övé a lég 
a hó, a kő — a forgó messzeség 
hozsannát néki boldogan kiált;
Ő hallgatja, mint üdvös, szép im át— 
s a tarsolyból kiszabadulva o tt 
harsogva szól a sok kis rím-torok.
VI.
Harsogva szól a sok kis rím-torok 
zsoltárszavát tátongó űrbe zengve, 
s az eddig árva, Isten-hagyta csendbe 
iramlanak dörgő hangbalzsamok:

— A Teremtő ezentúl én vagyok!
A Kezdet és a Vég. — Belül-remegve 
cikáznak szét a ködös végtelenbe 
az igazlátó, káromló sorok:
— Ma Én vagyok, csak Én, és semmi más. 
Mi eddig volt, letűnt a szenny vizében:
a ferde ajkú álnok ámítás.

Én újra felállítom it t  az Édenti —
S mi néma volt (lefogták múlt korok), 
lantjának kinzott húrja felzokog.
VII.
Lantjának kínzott húrja felzokog, 
kitör belőle sok-sok könnyes ének, 
melyet tagadtak századhosszú évek 
s véresre csíptek éles ostorok:

a vér, a Vér az, mely bennük lobog 
fia a költő láncra vert szívének, 
s most, hogy lehullt a lánc, a szörnyű vétek, 
virágba szöknek fojto tt sóhajok.

Felszínre ju t a süppedt gejzíremlék, 
magasba dobva habos-önmagát, 
s amíg szilaj, sistergő lelke fenn ég
fokozza poklokból hozott zaját — 
s e zajban szivárványos ívbe érve 
nem gondol arra, mennyi lesz a bére.

EGY SAJÁTOS FILOZÓFIA
JÓZSEF ATTILA: SZABAD ÖTLETEK JEGYZÉKE KÉT ÜLÉSBEN

1990-ben jelent meg József Attilának e sokáig 
rejtegetett írása, melynek közzététele heves vitát 
váltott ki irodalmáraink körében. A vita jellegéből 
arra következtethetünk, hogy a Szabad ötletekkel 
kapcsolatos kutatás még a megdöbbenés szakaszá
ban van. ’Pszichoanalitikus önvallomás? Napló? 
Szürrealista szabadvers? Vagy páncélszekrény mé
lyére való kóranyag?" — utal Stoll Béla a kötet 
ajánlásában a vitatott kérdésekre.

Úgy vélem, a Szabad ötletekben nem azt kell 
kutatnunk, hogy jogos-e a teljes kiadás, hogy iro
dalminak tekinthető-e vagy sem, és nem sérti-e a 
jóízlés határát — ezek olyan részkérdések, melyek 
nem viszik előre az irodalomtudományt. Fel kelle
ne ismernünk, hogy a Szabad ötleteknek hatalmas 
dokumentáris ereje van, mely motívumait a teljes 
József Attíla-költészetből meríti, s melynek megér
tése visszautal a költő verseire, személyiségére.

Megírásának indítóokai körül is vitatkoznak a 
szöveg közzétevői. Németh Andor szerint a Szabad 
ötleteknek feltétlen köze van Rapaport módszeré
hez. Ez valószínűnek tűnik, mert Rapaport Samu, 
aki József Attilát és Németh Andort is kezelte, írá
sos anyagokkal is foglalkozott. Ennek rend
szerezésével és dzellálásával bízta meg József 
Attilát1, s a költő munkával fizetett kezeléséért. 
Valószínű, hogy ez a módszer hatott József Attilára 
a Szabad ötletek megírásakor. Ezt támasztja alá az az 
1934. május 11-én Rapaporthoz írt levele, melyben 
így ír: "Megpróbálok magának úgy írni, és szaba
don asszociálni. Ezentúl tehát, ha írok, nem törek

szem arra, hogy logikus összefüggésben beszéljek". 
Németh Andor tudott a Rapaport-anyag feldolgo
zásáról, mint ahogy arról is, hogy József Attila a 
Szabad ötletek megírásakor Gyömrői Edit kezelése 
alatt állt. Ebből következtethette talán ki, hogy a 
Szabad ötletek Gyömrői kérésére íródott. így a Sza
bad ötletek tökéletesen megfelelt volna annak a kon
cepciónak, mely szerint az írás közlésre nem 
alkalmas kóranyag. Ezt az álláspontot — érthető 
okokmiatt —József Jolán is támogatja. Atévedések 
sora mindmáig tényként elfogadott. Jó példa erre 
az 1988-ban megjelent József Attila-monográfia2 
szövege is: "Egy pszichoanalitikusnő, Gyömrői 
Edit javaslatára kezdi teleróni a füzetet, melynek 
Szabad ötletek jegyzéke két ülésben címet adta." A 
Sárga hajúak szövetsége kapcsán Szőke György3 le
szögezi, hogy sem ez, sem a Szabad ötletek nem 
keletkezett külső ösztönzésre, és így ír. ’Ezt az 
önkényes feltevést semmi sem támasztja alá, s ma
ga Gyömrői is cáfolta Vezér Erzsébetnek adott in
terjújában: Nemcsak hogy nem én írattam, de nem 
is tudtam róla, soha nem is láttam — mondta.

Valószínűbbnek tűnik az, hogy a megírás célja 
autoterápia. "Mért nem beszélhetem minden buta
ságomat egyszerre" — úja József Attila. Ez olyan 
véleményekhez vezetett, melyek egyértelműen au- 
toterápiának tekintik az írást. Németh Andor arról 
emlékezik, hogy József Attila "a fejébe vette, hogy 
testileg-lelkileg rendbehozatja magát"4. Csatlako
zik a véleményhez Gyertyán Ervin is: "egy vaskos 
füzetet út tele, hogy a szabad asszociációk módsze

rével megkíséreljen könnyíteni állapotán". És ezen 
a véleményen vannak a téma pszichológiai oldalát 
kutató szerzők6 is: "benne dúló, a múlttal való lé
lektani leszámolás kényszerétől hajtva rögzíti élete 
történéseit". A megúás szándéka körüli vita nem 
öncélú fejtegetés, hiszen ha sikerül bebizonyítani, 
hogy a Szabad ötletek a pszichoanalitikus kezelés 
egyik kelléke, akkor üyen átminősítésben a szöveg 
az úodalom számára tabu lesz.

A műfaji meghatározás talán emiatt is olyan 
bizonytalan. Lényeges felfigyelni arra, hogy az 
egyes szerzők véleményüket etikai és nem úodalmi 
szempontból fogalmazzák meg.

Fehér Erzsébet és Szabolcsi Müós7 szerint a 
Szabad ötletek "Legnagyobb része ... csak kórlelet 
értékű, egyes vonatkozásai miatt a nyilvánosság 
elé nem tartozó". Aszerzőpáros előbb8 "napló’-nak, 
majd "a költő asszodádói"-nak nevezi, Bókay-Jádi- 
Stark9 és Szabolcsi Miklós10 "pszichoanalitikus ön- 
vallomás"-nak

Mások úodalmi műnek tekintik a Szabad ötlete
ket. Sárközy Péter11 "döbbenetes erejű szabadvers
nek", Bori Imre12 szürrealista alkotásnak nevezi.

Maga a költő sem az egyik, sem a másik véle
ménynek nem ad igazat. Szabad ötleteknek nevezi 
írását, mintegy arra utalva, hogy ez pszichoanaliti
kus jegyzet. Ete:"— a ló meghal a madarak kirepül
nek — stílusa, Kassák", vagy "ez a hangulata volt 
szabadverseimnek" — tehát azt a lehetőséget is 
fenntartja, hogy a Szabad ötletek rokonítható a sza
badversekkel, és ez így igaz. Csakhogy megcáfolja 
ezt is: "Rubin azt mondta: téged mindenki szeret, 
hiszen a verseid te vagy/ a verseim nem én vagyok 
az vagyok én, amit itt úok"—vagyis a Szabad ötletek 
nem vers.

Szabolcsi Miklós véleménye13 szerint "a Zöld
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VIII.
Nem gondol arra, mennyi lesz a bére, 
a lant csak sír,jajong, sikolt, nevet, 
s míg szertehullat igazgyöngyöket, 
kigyúlva tobzódó mámor hevére,
csak azt teszi, mit meg kell tenni érte, 
a hangért, mely árnyék-kínzója lett, 
mióta földünk szült mesterkezet, 
hogy lelket oltson minden hangszerébe —

ó, nem, nem ér rá mostan eltűnődni, 
elbűvölik mind újabb új csodák
— a kéz cikázva mind több húrt fog á t—>
s hol eddig nyirkos ágyú dudva nőtt ki, 
az égre buggyan sok hő lángszirom 
egy feldübörgő láva-hajnalon.

IX.
Egy feldübörgő láva-hajnalon, 
im, megtörtént az áhított csoda, 
s mit ősök nem remélhettek soha, 
hogy eljön majd a tiszta alkalom,
mikor már nem lesz vér-emlékű rom, 
s az idő kíméletlen vasfoga 
célját veszítve kotródik tova 
(zománca vásik gyémántormokon) —
most létrejön az őzhitű valóság, 
s az emberek elébe földre szórják 
kis éltük sápadt gyöngyvirágait.

Most lesz anyaggá minden földi hit, 
s ki eddig lopva járt, esőbe, sárba, 
a szegény nép rálel szegény fiára.

X.
A szegény nép rálel szegény fiára, 
s reá mint elveszettre, úgy tekint.
A kunyhóablak örvendezve int:
— De jó, hogy i t t  vagy végre-valahára!

S mikor már étel gőzölög a tálba 
és tessékelik is szokás szerint, 
tudják, hogy kedves gyermekük megint 
megtért erőt szerezni új csatára.

Egyre kínálják szép, szelíd szavakkal, 
míg elpihen a szürke-szárnyú nappal, 
és szíves szóval mindent megköszön.
Még arcukon ragyog a friss öröm, 
még marasztalják nyugodt éjszakára — 
s ő látja, hogy a dal nem volt hiába.

XI.
Ő látja, hogy a dal nem volt hiába: 
jó  földbe hullott minden búzamag; 
a termés (duzzadó kenyérszavak) 
áldást vetít a magvető apára —
s felbomlik most saját külön világa, 
magába szívja millió alak, 
s ki eddig törten, társtalan haladt, 
most veszi észre, mennyi volt a társa,

hány dolgozó kéz volt az ő keze, 
hogy gondjainak mennyi volt a párja 
(előtte nyugszanak csokorba zárva)

az arcokra emlékük róva be — 
mert gonddal ápolta a sok rokon, 
m it szétültetett itten egykoron.

XII.
M it szétültetett itten egykoron, 
már hívja nemsoká bőség-szüretre, 
s ha támad egyet koccintani kedve 
a mámorontó, dombos oldalon —
a pohár gyorsan markába oson, 
s a pillanat lángihletére lelve 
új dalba fog, s az édesízű este 
is véle szólal kristályhangokon.
O tt áll majd form a csúcson, győztesen, 
a Lét kalásza mind neki terem, 
körébe gyűl sok régi-új barát;

szemét merengő űrhomályba fúrva 
kiosztja dús szerelmét újra, újra — 
s kitárja magas, szűzi homlokát

XIII.
Kitárja magas, szűzi homlokát— 
és megpihen. A hombár telve van...
De lám! — agyában gondolat fogan 
s kilép, távolra űzve önmagát.
Nem vonzzák őt hűsaljú pálmafák, 
megindul s befogadják parttalan, 
kopár vidékek, hallgatják sokan 
(mint tanítót a szorgos kisdiák) —
s míg élte van, csak egyre, egyre jár, 
mint kit elért a végső gondhatár: 
áldott rögeszme hajtja szüntelen.

S a legutolsó, gyászos éjjelen 
még dúdolja legkedvesebb dalát, 
melyre az új kor véste rá: Vivátí

XIV.
Melyre az új kor véste rá: Vivátí —
A Dal, a szent, örökre élni fog.
S ha régen nem volt más, csak szép titok, 
ma minden élő hallhatja szavát.
A költő megtalálta otthonát, 
nevét nem érheti többé piszok.
Megőrzik őt, ki annyi fényt adott, 
gyújtson továbbra századokon át.
S ha egyszer majd a sírját megkeresve, 
mikor leszállt az ámyéklombú este, 
utódja egy virágot helyez el,

s a halk, síri zenére fölneszei: 
megérti tán, hogy mit adhat cserébe 
egy új kor tiszta küszöbére lépve.

XV. Epilógus
Egy új kor tiszta küszöbére lépve 
a költő szíve gyorsabban dobog — 
a tarsolyában izzó dallamok 
vajúdnak rejtett tájakat remélve,
s most, hogy kilép a tágas messzeségbe, 
harsogva zúg a sok kis rím-torok, 
lantjának kinzott húrja felzokog — 
s nem gondol arra, mennyi lesz a bére.

Egy feldübörgő láva-hajnalon 
a szegény nép rálel szegény fiára, 
s Ő látja, hogy a dal nem volt hiába,
mit szétültetett itten egykoron, — 
s kitárja magas, szűzi homlokát, 
melyre az új kor véste rá: Vivátí

füzet szigorúan csak beteg és orvos ügye, ilyen 
dokumentumot egyetlen országban sem szokás 
széles olvasóközönség rendelkezésére bocsátani. 
Az a szemlélet, mely az ilyen kórleletek nyilvános
ságra hozását követeli, közlését sürgeti, maga is a 
legnagyobb fokú illetlenség. A költő és a beteg em
ber, méltóságának tisztelése sem engedi meg ezt a 
kíváncsiskodást.” Beney Zsuzsa véleménye viszont 
már a felháborodásé: "Sokan vetik fel azt a kérdést, 
megengedhető-e ezeknek a nehezen értelmezhető 
és nehezen kommentálható szövegeknek egy pszi
chológiai-szakmai védelem alá eső részleges vizs
gálati jegyzőkönyvnek közreadása; nem sérti-e 
olyan mértékben az ember személyi jogait, hogy 
precedensnek is tekinthető, s ugyan ki merné meg
vonni a határt, hogy hol van a költői nagyságnak a 
szintje, ami felett az üyen dokumentumok már ki
adhattak, s ez a szint, egyéni megítélések szerint, 
meddig süllyeszthető? Nem teremt-e példát arra, 
hogy — különféle szempontok alapján — minden 
esetben semmibe vétessék az orvosi-pszichológiai 
titoktartás kötelessége? S ennél is konkrétabban: 
megendhető-e kultúránk egyik legnagyobb alakjá
nak, századunk égjük legnagyobb európai költőjé
nek ilyetén kiszolgáltatása — s ha nem az erkölcs, 
legalább az ízlés jogait nem sérti-e ez a könyv?"14

Annak bizonyossága, hogy a Szabad ötletek iro
dalmi mű éppen itt inog meg, ahol a szöveg az 
erkölcs és etika oldaláról is támadható. A Szabad 
ötletek eddig is ismert részleteiről bátran állíthatjuk, 
hogy irodalmiak. A probléma az, hogy a jó ízlés, 
illetve az orvosi etika által támadott részletekről is 
állíthatjuk-e ugyanezt. Egyértelmű, hogy klasszi
kus szemléletben nem. Csakhogy a költőiség és 
pszichoanalízis olyan összefonódásáról van itt szó, 
mely lehetetlenné teszi, hogy a Szabad ötleteket ha

gyományos módon kezeljük. Meg kell teremteni 
számára egy olyan új koordinátarendszert, mely
ben egy egész más —József Attila-i, freudi- filozófia 
érvényesülhet. Ezzel a filozófiával magyarázható, 
hogy az ízlés által nem tolerált trivialitás — legyen 
az tartalmi vagy nyelvi — hangsúlytalanná válik. 
Álláspontomat megalapozandó József Attilát idéz
hetem: 'baszni/ úgy írom le a szót, mintha merném 
leírni/ Gyömrőinél nincsen súlya, neki az is mind
egy, hogy mit teszek, majd beszámolok róla". A 
dolgoknak — mint mindennek a pszichoanalízis
ben — elméleti alapja is van. József Attila valószí
nűleg ennek alapján mereng el: "mindezt... a lehető 
legtermészetesebb képpel el lehet mondani olya
nok társaságában, akik nem tehetnek ellene sem
m it/ érdekes, én a cselekvésbeli motorikus 
levezetést tudtam bele e szavakba s azért nem hasz
náltam őket, mert szavakkal nem elégülhet ki az 
ember."

Hogy József Attila számára a freudizmus olyan 
filozófiát is jelent, mely mögé könnyűszerrel elrej
tőzhet, azt nem kell különösebben bizonyítani. Kü
lönben is: minden adottsága megvolt ahhoz, hogy 
jó alanya legyen a pszichoanalízisnek. Adottságaira 
építi rá azt az élményréteget, melyet talán a nemlé
tező "elfojtott”-ból emel ki. Magára húzza a freudiz
must, és ahol nem takarja el, ott igyekszik 
fantáziával, fikcióval vagy túlzással kifoltozni. Tu
data olyannyira telítődött a tudatalattiból eredő 
élményekkel, hogy az már terhessé válik számára: 
'borzasztó, hogy az ember egyedül van/ borzasztó, 
hogy van tudata csak azért van egyedül vagy csak 
azt hiszi hogy egyedül van."

Kibújva a freudizmus kínálta álarcból egy egé
szen más, meglehetősen sötét világot alkot. A Sza
bad ötletek ennek valóságos szöveggyűjteménye.

Szó sincs róla, hogy a Szabad ötletekben az igazat 
mondaná. Ez nem az igazság, csupán egy igazság, 
de mindenképpen az igazságnak olyan része, amit 
nem szabad modortalansága miatt elhanyagol
nunk.

VÁRADI IZABELLA

JEGYZETEK
1 Ami pszichológusok szerint végzetes tévedés 

volt, mert annak számára, aki ismeri a pszichoana
lízis módszerét, a kezelés már nem jelenthet gyó
gyulást.

2Balogh László: József Attila. Nagy magyar írók. 
Gondolat. Bp., 1988,149-150 L

^zőke György: "Sírás a mamának" József Attüa 
ismeretlen kézirata. Kortárs. 1987. 12. sz. 124-127. 
1.

"Újság. 1938. február 20.
5Gyertyán Ervin: "Tisztán meglátni csúcsainkat". 

Bp„ 1985.241. L
^Bókay Antal — Jádi Ferenc — Stark András: 

"Köztetek lettem én bolond". Bp. 198Z
7József Attüa összes művei. IV: S. a. rend. Fehér 

Erzsébet és Szabolcsi Miklós. Bp., 1967.
Ĵózsef Attila összes művei. HI. S. a. rend. Szabol

csi Miklós. Bp., 1958. «
9Bókay-Jádi-Stark: i. m.
10Sza bölcs i: i. m.
nSárközy Péter József Attila útjain. Szerk. Sza

bolcsi Miklós és Erdődy Edit. Bp., 1980.
12Bori Imre: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970.
13Szabolcsi: i. m.
14Beney Zsuzsa: Miért fáj mais? Az ismeretlen 

József Attila, Kortárs. 1992,10. sz.
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(»0 majd minden rabszolga nép szerkeszti: /n  -
jármát megunva olajra lép Fekete Vince yD

SEM-interjú
Ki vagy te,
Papp Sándor Zsigmond?
- Lassan hét éve kérdem énekelve (néha 

ordítva) ugyanezt Hobóval. Eddig m ég sem 
mire sem  jutottam, legfeljebb a kudarcokat 
—  a válaszok m agatehetetlenségét —  sorol
hatnám. Ezek a szövegeim .

- A z "önazonosság" keresésének tárgyát (hú 
de körülményeskedó!), azt a személyt, akinek a 
személyijével rendelkezel, hogyan írnád le?

- Ha most cinikus lennék, csak annyit 
mondanék: 178 centis, állandóan borostás, 
már nem tárgy, még nem személy. Vonzó
dom a megfoghatatlan, megnevezhetetlen 
"jelenségekhez". Ilyen a blues. Egyszerre me- 
lankólikus, agresszív és behatárolhatatlan. 
Életemben akkor voltam igazán kibékülve 
magammal, amikor két hónapig egy zene
karban doboltam. Most is ugyanezt teszem, 
csak az írógép lett a hangszer. Ennél több 
már nagyképűség lenne.

- Ez még szülővárosodban történt, és még 
"fiatal" korodban ?

A  szülőváros fogalma nekem szigorúan  
földrajzi vonatkozásban létezik, bár legtöbb
ször ebben is kételkedem. Radauti-on szület
tem, ez egy  város valahol Suceava m egyé
ben. Talán két hónapot töltöttem ott el, ebből 
a felét inkubátorban. Számomra m indig is 
száraz adat marad, ahogy szem benéz velem  
a szem élyi m egfelelő rovatából. N incs érzel
m i kötődés. Aztán három esztendő Kolozs
váron, eg y  N agykárolyban, majd évekig  
Szatmár. M áig nem  tudtam eldönteni, hol 
lehet, hová vár vissza a "szülővárosom".

- Újságírószakos hallgató vagy Nagyvára
don, rendezőire készülsz. Mielőtt Váradra kerül
tél, mivel foglalkoztál?

- Tudtam, hogy előhozakodsz majd egy  
igazán prózai kérdéssel. A  válasz is prózai: 
három évig  vergődtem  fogtechnikán Ara
don. A  zsákutca arra volt elég, hogy halom 
számra falhattam a könyveket (néha válo
gatás nélkül) és összeütöttem  első prózái
mat. Előadásokra félévenként egyszer szé
dültem  be. De itt voltam  szerelmes, feltétel 
nélkül, am i nagyban befolyásolta a szövegek  
m ilyen ségét Közelebb vitt valamihez, talán 
a jó értelemben vett alázathoz. Ez a "vörös" 
korszak, ide szám olom  a jobbnak vélt novel
lákat.

- Hol jelentkeztél ezekkel először? Ki(k)nek 
mutattad meg, és hogyan fogadták?

-  Láng Zsoltnak (neki nagyon sokat kö
szönhetek) küldtem  el három irományt, egy  
rögtön megjelent: "az utolsó idián". Történt 
m indez a Látóban '92 októberében. Ide szok
ták beszúrni azt a túlgyötört félmondatot: 
"és ettől kezdve majdnem rendszeresen je
lentkeztem". Valami ilyesmi. Állandó harc
ban vagyok a szövegek  belső m egítélésével. 
A  fogadtatás egy-két, számomra fontosabb 
ember vélem ényében csapódik le. Egyelőre 
nem vették el a kedvem et.

- Úgy tudom, versírással is kacérkodtál. M i
ért választottad mégis a prózát?

- Inaséveimben történt, de Pilinszkyt és 
Radnótit böngészve rájöttem, versben csu
pán huszadrangú lehetnék, s akkor már nem  
érdemes, ha már EN IS tudom. A  próza új 
lehetőség volt, vadabb és merészebb kihívás. 
A  választás m indezek ellenére m égsem  tu
datosan zajlott, hirtelen fogalm azódott m eg, 
de hónapok teltek el az "előzményekkel". 
Amikor itt is bekövetkezik majd a szembe
sülés (talán a negyedrangúság tudata), abba 
fogom  hagyni. Talán a színház lesz a követ
kező...

- Gonosz leszek. Amikor a prózát választot
tad, nem gondoltál például Ottlikra, Mészölyre, 
Nádasra, Esterházyra? Vagy itt hasonló dolgok 
fel sem vetődtek?

- M észöly és Ottlik a csúcs, ez nálam nem  
képezi vita tárgyát. Prózában m égis otthono
sabban érzem magam, szeretem a távfutást; 
azt, hogy fél évig alakul, m orzsolódik egy  
szöveg vagy akár egy bekezdés. Persze a 
belső mérce m ost is  rögtönítélő bizottság
ként működik. Sok a halálos ítélet, kevés az 
életfogytiglan.

- írásaidat hova sorolnád be a mai prózai 
törekvések közé? Kiket tartasz rokonaidnak, eset
leg mesterednek, példaképednek?

- M indig is  az volt a vélem ényem , hogy  
a jó írások viszonylag hamar megtalálják a 
helyüket; a rosszabbaknak besegítaek a kri
tikusok, az irodalomtörténészek. Én hangu
latprózát m ű velek  ném i eg z isz ten c iá lis  
felhangokkal, ha már mindenáron ki akarok 
sajtolni magamból egy áltudom ányos m eg
határozást. Számomra az esem ények hangu
lat-térképe a fontos, az érzelmek üledéke, és 
a cselekvés alapvető hiánya vagy esetleges 
kényszerpályája. Erről szólnak.

M indenki a mesterem, akinek egy igazán  
jó mondata is volt, vagy lesz.

- A z, hogy Erdélyben születő, erdélyi iro
dalom, erdélyiség, mit mondanak Neked?

- Nem  jellemző, d e képtelenség kitérni ez 
elől, hiszen minden nap megtörténik, létre
jön a kötődés. A  példakép m égis Bodor

K U N  Á R P Á D  

B A N K Ó
Lám, ez a pénz. Egyetlen, árva bankó, 
amelyik soha nem fogy el.
Még az elején elhagyták az ördögfiak, 
csak az ostoron, a bocskoron és a paláston 
marakodtak. Maga Csongor sem 
vette észre, de még Balga se.
De ha észre is veszi, nem hitt ■volna

a szemének:
hogy a visszáján akan tuszkoszorúban 
Tünde van. Ehelyett a nulláktól való 
undorában ezer darabra szakítja.

Azóta Isten kegyelmesen felszippantotta 
az Úrbe, és ott lebeg — már súlytalanul —, 
ameddig a legsúlyosabb sóhaj se száll.

Én a földről bámulok fölfelé 
egy hosszú távcsöoön keresztül.
Boltív alatt állók, egyik oldalamnál 
nagy cserépben citromfa zöld gyümölccsel, 
a viaszos, tömör labdákon déli fény.
A hasas bankó szédítóen fölöttem 
kavarja a semmit, a többi isteni állat, 
meteorok és üstökösök között.

Aztán felhő jön. Másik oldalamnál 
Zita láegzetvisszafojtva várja, 
hogy történjen valami.

Messze hátul, hegyes farkavége oldalt 
belóg, sárkány fújja teli tüdőből 
a lángot, ami itt az előtérben 
egyszerre boldog, szomorú lehelet.

Ádám  "körzete" marad, ami kizárólag csak 
itt, ebben a körn yezetb en  gyökerezhet, 
ugyanakkor m ás népek nyelvén, kultúrájá
ban is  m eg tudja teremteni a m aga könyör
te le n  ö n tö r v é n y ű s é g é t . M in d e n e se tr e  
állandó jelleggel incselkedik velem , eseten
ként kicsúfol ez a kettősség.

- Nem tehetem, meg hogy "vissza ne dobjam " 
az általad nemrégiben nekem feltett kérdést. Te
hát: elszigeteltnek érzed magad (a magyarországi 
irodalomtól, az olvasótól)?

- M ég nem kopogtattam a magyarországi 
kiadványok ajtóin( egyetlenegy esettől elte
kintve. A z bejött. Ú gy érzem, először itt kel
lene valam elyest "megvetnem" a lábam. Sok 
esetben nem  is passzol rám az ottani lapok  
ízlésvilága. Az olvasótól való eltávolodás —  
ezt leginkább irodalmi körökön érzem —  
annál inkább érint. Természetesen nem egy  
populáris, az o lvasó  igén yeih ez  m inden  
áron idom ulni akaró irodalomban látom  a 
m egoldást. Arajongói levelek egyenest m eg
ijesztenének; de jó volna leszoktatni az em; 
bereket az akciófilmekről és a Hárlekin kiadó 
zöldségeiről.

- Terveidről, készülő kötetedről?
- A  kötet "72-es blues" fedőnévvel a Men

tor kiadó dzsungelében rejtőzködik. M egje
le n é s e  eb b en  az é v e z r e d b e n  várh ató . 
Terveim között egyetlen kitétel szerepel: írni. 
Kurtát, furcsát, elhanyagoltat, de írni. Aztán 
legfeljebb kitagadom, elárulom vagy m egfe
nyítem, bár a m egbízható m ondatok olya
nok (József A ttilát parafrazálva), m int a 
visszatérő szeretők. Kopogtatás nélkül jön
nek.

- AM úmiák közé "belépve " beköszöntő beszé
dednek mi lenne a kulcsmondata?

- Fiúk, ti gitározzatok, én majd m egpró
bálom tartani a ritmust.

Kérdezett FEKETE VINCE
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PAPP SÁNDOR ZSIGMOND

AKVARELL
... ég a sötétség...

dagadt szemekkel ébredtek a kira
katok is. véreres íriszük mögött lassan 
éleződnek a bábuk kontúrjai sóhajuk, 
mint az erőtlen páragőz, láthatatlan 
nyomokat hagy az üvegen, a gondo
latok színesedő foltjai foltok a fák tör
zsein, a varjúkárogásban. a hajnal 
szeplői a jelzőlámpák tövén, és a neo
nok fénykeringői maradékként a 
flaszteren, melyeket még a reggel arc
talan erőlködése sem tüntethet el tel
jesen. az utca: álmosképű kamasz, 
szerteszórt jegenyéi kikezelhetetlen 
pattanások zsíros bőrén, a fény (ez a 
jámbor lélek) másnaposán tántorog és 
zihál a folyóparti bokrok közi csene- 
vész ébredésbe öltözik a város, magá
ra teríti ezt a kitapinthatatlan leplet, a 
fény érzékfeletti átszellemüléseL bár 
az is lehet, hogy csak a Nap incselke
dett percekig, s mindenkinek ugyan
olyan puffadt az arca az álmok 
emészthetetlen foszlányaitól, mint ne
künk. puffadt a tér, ahogy elsistereg
nek az autók a matt kövezeten, a 
napfénnyel felszántott táj, a csontszá
raz pari a méregzöld pálmafák vastag 
poiTéteg alatt sínylődnek a német 
busz oldalán, ez is segély, mint min
den elvágyakozás. á tér sarkán álldo
gálva, amint a toronyóra elüti a hűvös 
nyolcat, már nincs céL csak a csend 
lassú izzása, és a tehetetlenség konok 
foltjai

most besüvít a szél az ajtó alatt 
megkerüli a nehézkes asztalokat, 
majd odacsapódik a műmárvány 
pulthoz, hideg pászmája színtelenül 
lebeg a fejek felett az árnyékok lom
hán belepik a sarkokat, megkapasz
kodnak a falak hajszálnyi repedé
seiben. hajlékony csíkokban, akár az 
ökömyáL amolyan háztetőkről lepat- 
togzó alkony a város, mint egy ijesztő 
megtorpanás a szürkeség lábai előtt 
ez a város nem változik, ugyanolyan, 
még akkor is, amikor ágyába készül, 
homályba kényeskedő, közömbösen 
ölelő, ahogy beoldalazik a hirtelen tá
madt nyüáson, egy valódinak tűnő 
szerelmespár mögött, a csókok szélein 
figurázva, mint az unalmas hószállin- 
gózás a lámpaoszlop fénygyarmatá
ból. valamikori ragyogásból eresz
kedve alá elpuhult szárnyakkal, öre
gesen, sorvadt izmokkal (mint a fel- 
hőntúli madarak elpusztult kecses
sége) betakarva a csöndet, ami mellet
te nyújtózik, nyálas szivarvég társasá
gában a bársonnyal kezelt széken, 
dicstelen eszmél és ben még körülnéz, 
aztán visszasüpped a tárgyak egysze
rű alázatába, s a pincémő hosszú-vé
kony lába a fekete harisnyába simítva, 
ahogy átlobog a tűzszínű szőnyegen, 
karcsúbban, mint a kávé kígyósima 
aromája, az asztalok szúrós tekintete, 
ahogy karjait behúzva lavírozik kö
zöttük az elszabadult gondolat, néha 
szavakat formál, mondatokba gyúró
dik a füstben, de így is alázuhan, vagy 
visszaverődik hangtalanul, ezerszere
sen tompítva ebben a fülledt, csonkí
tott térben, amibe az előbb belemart a 
tél ereje aztán alvadni kezd a pillanat, 
a vitrinek mögött kedvetlenül á csorog 
a pincémő, a torták átlátszó rekeszei 
előtt a tejszínhab ártatlan fényével át
világítja a testét édeskéssé puhítja a 
csípőt megsimogatja a vállak vonalát

csontos térdet mint az égetett cukor 
fogai völgyében ropognak, már ritkul 
a forgalom, a szerelmespárt (még 
mindig valódinak látszik) a csapott 
fenekű szőke veszi át. fantáziátlanul, 
izzadt kézfogásba menekülnek az asz
tal alatt, majd az ujjak kóborlásai a 
szoknya redői közt. mindent össze- 
maszatol a 'let it be" émelygős dalla
ma (talán a fáradtság teszi) ahogy ki
bújik a zongora ébenfekete gyomrá
ból, s diszkréten vetkőzni kezd a ká
véház közepén, a nő, a nyújtott uj
jaival melléüt a volt titkárnő, de ez 
benne van a számlában, a hely áren
gedményében. talán megszokta már 
ezt a közönséges hajladozást a klavia
túra sovány előterében, hiszen törzs
vendég. évtizede már.

fásultan bedöcög a narancssárga 
kilences, a CAMEL kék púpostevéje 
árválkodik rajta ismeretlen ka cárság
gal. a felirat itt-ott már hámlik, de még 
így is barátságosabb, mint a vad, pi
ros-fehér MARLBORO, a kopott cow- 
boy-al. végü l is a csehszlovák  
importból ittragadt hármasra kapasz
kodik fel, mely a Régi Nagy Barátsá
gok utózöreje, elhelyezkedik a for
matervezett, műanyag ülésen, s meg
próbálja visszahozni azt az akkori, va
lószínűtlen lelkesedést, amely már 
beleivódott e roggyant szerkezet min
den pórusába, talán, de a kerekek 
szétrázzák ezt az elcsendesülést, az 
ajtó kíméletlenül csapódik ki a megál
lóban, a gumiszalag undorodottan fi
tyeg a peremén, s az éles délelőtti 
levegő örvényt kavar a padló fölött, a 
város lehelete. két cigányasszony, töp
rengő férfi csomagnélkül, akár ellenőr 
is lehet, két kéményseprő fekete bár
sonyruhában (ami egyenruhának tű
nik) párfhű rézgombokkal, melyeken 
idétlenül megcsillannak a sarlók és 
kalapácsok a szikár hegyek savanyú 
büszkeségében, ministránsgyerekek 
az elzuhanó forgatagban, nagy fake
reszttel az oldalukon baktatnak a köz
vécé felé. arckifejezésük leírhatatlan, a 
kisebbik kint marad ügyelni a meg
szentelt tárgyakra, míg a másik leszé- 
deleg a bűzmarta lépcsőkön, arca 
mintha fénylene a kereszt bizarr ár
nyékában. a lányokat bámulja, valami 
felébredt már a levegőben, nagyokat 
nyújtózik talán a tavasz mossa ki a tél 
erjedt szagát a házak komor homlok
zatából semmi sem ugyanolyan, mint 
tegnap volt mégis minden, a döccené- 
sek önkényesen váltakoznak az ajtó 
mégsem csapódik újra, de a festék 
ugyanúgy pattogzik a cigányasszony 
énekel, aztán dél lesz, s az emberek 
elözönlik a járdákat, az autók olyan 
metszőn sikoltanak a fák esőre figyel
nek összehúzott szemöldökkel, mint 
te meg én az ereszek alatt, a por kes
keny sávokban rakódik ránk az érzé
kenyebb részeken köröket mintáz, 
csípőringató táncok a sűrűsödő leve
gőben. a púpostevés villamos rohan a 
síneken, mint végső nekirugaszkodás, 
(nézd, ezt az elmúlást!) aztán elhal
kulnak a macskakövek

egyszer, évekkel korábban, 
Gershwint kért az ex-titkámőtőL még 
emlékszik erre. vénülő magabiztos
sággal a mellei fölé hajolt, s megleste 
a bimbók rezdüléseit, de nem ismerte.

pedig abban volt még valami feltáma
dásszerű, valami avítt merészség, úgy 
emlékszik de az is lehet, hogy az Mo
zart elkenődnek az igazságok a nő 
csakpötyögteti tovább a "Yesterday"-t 
s az "Imagine"-t, kínosan hajlongva 
vastag derekával. így ma már csak ül, 
reformok nélkül, a kávéval szemközt, 
azt az akvarellt nézegeti, amit a tulaj 
amúgy botkezű fia festett egyszeri fe
lülemelkedésében, mint egy neuroti
kus láz álmot, aztán felmászott Freud 
priccsére s kiprédikálta magából a fa
natizmust. néha beesik felismerhetet- 
lenül eltorzulva a könnyeitől, inkább 
részegen, s leokádja a kidobóember 
kínosan kivasalt nadrágját, aki szintén 
szegény, de összefolytak már a színek 
is, mintha valaki csak úgy odalöttyin- 
tett volna egy kancsó vizet, az alakok 
(akik eddig berendezték a kávéház 
utánozhatatlan hangulatát) lila-kék 
pecsétekké aljasodtak. ars longa vita 
brevis, ködlik fel valahonnan ez az 
ősrégi szentencia, mikor még eredeti
ben böngészte Cicerót is talán (dum 
spiro spero). lila-kék foltok a holt 
nyelvek édesített elmúlás-jellege, ami 
visszafelesel a halottak nekropoliszá- 
ból mindazoknak akik már érzik a 
megsemmisülés lehelletét aztán egy 
ugyanilyen alkonyaiban törzsven
dégnek minősült, véglegesen, ül na
pokkal, hetekkel a háta mögött a do
hos sarokasztallal diskurálva az egy
szeri felülemelkedésről, itt szedegeti 
magában, gyűjtögeti a bátorságot, 
hogy elkérje a festményt mielőtt má- 
zoknánnyá kiáltanák ki a tulaj fiának 
még megmaradt lelkét, aki kiszórta 
magából az üdvösséget, lila-kék fol
tok a felhólyagzott képkeretben.

aztán átcsoszog a sikátoron, ami 
összehúzza (mint egy nadrágszíj) a 
színháztól párhuzamosan futó utcá
kat inkább két összeölelkező kapualj 
az egész az utcáról beszivárgó porfüg
gönnyel, ami csak vibrál a pocsolyák 
felett, egy öreg, hajlott derekú kísértet 
kérges havat lapátol, sárral keveredő 
fehérség a mélyben és a lapát, ahogy 
felhorzsolja a csend érzékeny testét 
kipárolgás-szellemek az arcához csat
tanó huzatban. örvények és zátonyok 
porolómagány, hamvaszöld, érezhe- 
tetlen fűcsomók az aszfalt repedései
ben. lépcsőhomály a.folyosók torká
ból elő-előgomolyogva, emlékszik a 
butikoslány combjaira, ahogy égett, 
szinte fehéren izzott a vágy frivol 
szemtelenségével, csak a szemek nem 
találkoztak, nem találkoztak a sze
mek az övé ellebegett valahová a háta

mögé; ásító erőterek unalmában pat
tan el s szétmállik, akár egy befejezet
len illúzió, gyenge, akár a főtérről 
idekúszó zsivaly. mormogó hangokká 
olvad össze, a lélegzet: kibogozhatat
lan kiáltás, ahogy feltör a melléből, 
fut. át a járdaszigeten, átugorva a göd
röket. helykeresés konoksága a sápadt 
homlokon, az elkövetkezendő ráncok 
helyein. Cicero és Gershwin látomá
sai. valamüyen hiábavalóság ázik a 
szélben, ahogy átbújik az anorák ujja- 
in, a drótkerítés rozsdás négyszögein, 
bőrébe eszi magát, az izmokig rág. 
felszántja a széles izzadtságfoltokat 
miniszoknyás csitrik, lábközükben 
éretlen szerelemvirág, férfiak kedvet
lenül botorkálva a napfoltos utcákon, 
borostásképű belenyugvás a moso
lyok mögött lépte egykedvű koppa- 
násai. magassarkúak. sportcipők sur- 
ranása. igazából semmi sem folytató
dik. hiányjelek kezdet s vég között, 
örök hiányjelek, a mozgások harmó
niája megrendezett, cseöő-botló igye
kezet a telhetetlen rohanásban, a 
menekülés ordításai a szemekben, né
ha lassítva, mint az amatőrfilmek élet
lensége. visszatérő üresség úszik a 
város kövein, és nem hunyja be zöld 
szemét, csak pislog az emberekre, el
rendezi magán a felhőket, s aludni tér. 
a meglopott lelkek ezeréves templo
mában.

* még vár. a szőke a záróra-felelős, 
a csapott fenekű szőke, megigazítja az 
elszenderült térítőkét, kiüríti a ciga
rettabűzös hamutartókat, az akvaréll 
lila-kék foltjai beisszák a szomorú 
fényt, még várja azt a kamaszt, aki 
délelőttönként szóüanul kering a vá
ros szemetes szalonjaiban, pihenőt ke
resve. és akkor végleg megtér önma
gához. szelíd lesz, mint a csend, mint 
a félbemaradt hóhúllás. "sepregetnek 
a mennyországban, fiam" - suttogta az 
anyja megmásíthatatlan áhítattal, 
amire ő sosem lesz képes, s angyal
szárnyakat látott lebegni az ég pere
mén. ez tartotta életben, még halá
lában is. magával vitte az orfeumok 
műsor utáni csendjét azokat a moz
dulatokat és ruhákat, egy egész kor
szakot. "beszélgetnek az angyalok" — 
mondta s leült a kályha mellé hollófe
kete kötényével, melyre fényerezet
ként ülepedett a liszt finom patakok, 
és kankalinszirmok csillogtak a sze
mében. vagy csak úgy éreztem a rossz 
világításban, megbékél az idősíkok 
zavarával, szenilis érzések bódulatá
ban sétál ügyefogyottan. az emlékek 
visszalépnek önmagukba, elkevered
nek a pislákoló értelem sáncaiban, sár
ral és virágporral, a kamasz majd 
belép, száját bizonytalan mosolyra 
húzza, s leül a kijelölt helyre, szemben 
az elmosódott akvarellel, amit talán 
elkér a tulajtól, addig eldúdolják a kék 
rapszódiát kották nélkül, csak úgy 
emlékezetből, megnyugvásképp. Ci
cero most költözik az elmúlás fényes 
helyeire, itt csak a törődött test moc
can még. a kis szőke előveszi búcsúz
tató mosolyát, s rápattintja az ajtóra, 
akár a vaskos lakatot a város fehéren 
lélegzik talpuk alatt, felemelő a sugár
utak elhagyatott, elcsúfított némasá
ga. a kamasz védtelen sziluettje a sar
kon, talán egy hqfalmas árnyék, nem 
más, 
ben.
szegsége és mámora, ropog a hó. a 
csillagok, mint megannyi sikoly az éj 
mosolyán, töprengő és várakozó ez a 
mosoly, olyan ómenszerű, ahogy ro
pog a hó. hidegen a visszakérezkedő 
télben, de hazafelé a felejtés ösvénye
in. mint a sötétség.

ahogy imbolyog az erősödő szél
emlékek és gondolatok kialvó ré-



HELIKON

FEKETE VINCE

SPANYOLCSIZMA
A zon az éjjelen Bubafej sokáig nem tu

dott elaludni, pedig korán lefeküdt, szundi
kált egy kiadósat —  legalábbis ú g y  érezte —■, 
s csak amikor felpattant a szem e, és a sötét
ben m otoszkálva előkereste az elemlámpát, 
csak akkor lepődött m eg, nem akart hinni a 
szemének: alig m últ m ég tizenegy.

Visszaalszom  —  mondta magának, majd 
rántott egyet a paplanon s a fal felé, felesége  
hátába bújt. A z asszony első álmában lehe
tett, jólesően, halk nyöszörgéssel fogadta a 
közeledést, a testéhez sim uló férfitestet s az 
átnyúló balkezet, am ely az egyenletes rit
m usban em elkedő-süllyedő hason állapo
dott m eg.

Vajon a fehér pam uthálóinge van rajta? 
—  jutott eszébe teljesen váraüanul Bubafej
nek, de kezét m eg sem  mozdította. N em  
akart félreértést kelteni. Inkább kinyitotta a 
szem ét —  m aga sem  értette, miért is olyan 
fontos ez m ost — , de ezzel sem  ment sokra, 
mert a hold  enyhe derengésében alig-alig 
lehetett a sötét szobában valam it is kivenni, 
nem hogy a hálóing színét.

Egy biztos: világos szí
n ű  —  rögzítette azonnal a 
végeredm ényt, s  eszébe ju
tott, h o g y  n ek i tulajdon
képpen m ost aludni kéne.

K ü lö n b en  h ü ly e  va 
gy o k , m it szám ít a szín , 
m ind lehet izgató, a szem 
nek tetszetős, ha azt egy  öt- 
venen felüli, jó húsban levő, 
orra alatt finom  kis bajusz
kát v iselő némber ölti ma
gára —  gon d olta , s  óva
tosan b efelé sandított — , 
akinek m ég ráadásul a ter
m észet ízetlen tréfájaként, 
h ogy  n e csak a szájat koro
názza hajzat, a szem e fölött 
is  enyhén, alig észrevehető
en a két szem öldök egym ás 
felé indult.

Na d e elég! Máris túl so
kat vesződtem  a dologgal, s 
ha nem  fogok tudni elalud
ni, nehéz lesz  reggel korán 
felkelni, s  munkába menni.

Szám olni fogok — határozta el hirtelen 
— , csak előbb m egnézem  az órát. Mindjárt 
éjfél —  dörm ögte maga elé.

A z asszony észre sem vette a m otozást, 
sem  az óvatos botorkálást a sötétben.

A z óra, mintha csak m egállni készülődött 
volna, alig ketyegett, s  mikor a hold is  behú
zódott egy  sötétebb felhő m ögé, Bubafej már 
az udvaron találta magát.

Eh! —  gondolta —■, elm ent az eszem , hi
szen a sétálás sem  sokat segít. S így  mezítláb? 
Legalább egy papucsot felhúzhattam volna. 
Ismét ok az asszonynak, hogy kiabáljon. Az 
ilyen m érges szájúaknak főképpen.

Észre sem  vette, s már a fásszín közelében  
járt A  harmatos fűszálak apró nyilacskák- 
ként fúrták be magukat lábujjai közé. Kigom
bolta elől a pizsamáját, majd —  nem tudta, 
miért —  le  is taszította.

M eghibbantam, úgy leh et— kapott észbe 
— , hiszen ha a szárát feltűröm, akkor sem  
spriccelem fel.

Becsapta a hóna alá, s a ganédom b szélén  
állva jókora sugárban m egcélozott egy ott 
árválkodó csalánt. A z egy ideig állta a m eleg  
habzó sugarat, de aztán lassan hajladozni 
kezdett, betöm i, mint egy ló, előbb csak a 
derekát adta be a rázúduló erőnek, de aztán, 
mielőtt m ég kifogyott volna a "másik végén" 
a szussz, teljesen ledőlt, be a kikandikáló 
szalmaszálak közé.

Hehehehehehehehehehehehehehehe - kaca
gott fel furcsán, kísértetiesen Bubafej, s maga 
is m eglepődött a torkán kigurgulázó neve
téstől, s mintha csak valahol valakik erre 
vártak volna, messziről, talán a föld m élyé
ből visszhangzott rá a válasz:

Hihihihihihihihihihihihihihihihihil
M egrettenve, saját hangjától megijedve 

kapta magán össze a pizsamát, s m egiram o
dott a ház irányába. Sokáig loholt, az volt az 
érzése, hogy már legalább félórája szalad, 
szíve a torkában dobogott. Háta m ögül pe- 
d ig — jól k ivehetően— valakinek a zihálását 
is hallani vélte.

Csupa egy verejték volt.

Bátor egy fickó vagyok —  lihegte maga 
elé, szaggatottan kapkodva a levegőt. Ezt 
kellene valaki meglássa.

D e az ajtóhoz— a nagy igyekezet ellenére 
—  csak nem közeledett. Ellenkezőleg, úgy  
tűnt, mintha nem  is jó irányba szaladna. Hir
telen ötlete támadt: egyszeriben, teljesen vá
ratlanul balra kanyarodott. Hallotta, amint 
valaki —  a hirtelen manővertől m egtéveszt
ve —  elsuhan mellette. Ruhájának susogása  
a széna zizegésére emlékeztette. De akkor 
lába valami puhába ütközött, elvágódott, s 
úgy maradt ott, kapkodva levegő után, akár 
egy többezer kilométeren végighajszolt pari
pa. S így fekve érezte, hogy valald véknyán 
szorongatja, s hallotta, hogy azt kiabálják: 
"Csihányra pesel téli, Csihdnyra peseltéll”. Esze
veszetten igyekezett kezein-lábain tovább 
haladni, de csak keserves kaparászás lett az 
egészből.

Lesz, ami lesz —  mondta magának, s las
san leeresztette csatakos testét a földre; ke- 
zei-lábai mintha az utolsókat rúgták volna,

rángtak m ég egyet-kettőt, s  tehetetlenül te
rültek el gazdájuk teste mellett.

Jó ideig pihenhetett így, tán m ég szundí
tott is egyet, amikor zenét hallott s lábak 
finom  dobogását.

M egnézem , ha addig élek is — döntötte 
el a kíváncsiságtól csiklandozva. Óvatosan  
megfordult, és kinyitotta a szem ét.

A  rusnya d ögé i!— hagyta volna el száját 
a kiáltás, amikor a körülötte táncolókat m eg
pillantotta, de egy hangot sem  tudott kieről
tetni a torkán. Földszínű arcú, fonnyadt, 
petyhüdt felsőtestű, zilált hajú "fehémépek" 
ropták körülötte; fehér felsőruhájuk szegé
lyét időnként arcába csapták, és tánc közben 
piros, dagadt szem ükkel könnyek nélkül zo
kogtak. Ú gy tűnt Bubafejnek, mintha m ég  
bajuszkájuk és bozontos szem öldökük is lett 
volna, bár ezen m ost —  érthető m ódon —  
nem  szívesen elmélkedett, annál is kevésbé, 
mert vizslató szem ét újabb, m egdöbbentőbb  
felfedezés kötötte le. A  rikácsolva daloló-tán- 
coló nőknek csodálatos, a m aguk eredeti ál
lapotában feltárulkozó altestük volt. S ahogy  
ennyi év tapasztalatával m aga m ögött kivet
te m ozgásukból, a bőr ham vasságából, a csí
p ő  já ték osságáb ól, a len ti fertály  játszi 
kedvéből és hajlandóságából ítélve: az él
m ény ifjúkorán sík ham vas bőrű, pipihusikáit 

idézte emlékezetébe. N em  is 
bírta sokáig a szem lélődést —  
am úgy m indig is a mulatást 
kedvelő ember volt —  azon
nal talpra pattant, s  ú gy  pizsa- 
m á sa n , f é l ig  m e z te le n e n  
belevetette m agát a forgatag
ba.

Ezt látná m eg Boris —  vil
lant agyába, m iközben ropta 
m egállás nélkül, s  kezével —  
ú g y  csak a tánc hevében —  
lefelé kapkodott. Ezek nem  
fáradnak el soha —  lihegte —, 
egym ásnak adnak, m int a sta
fétabotot, s honnan, honnan 
nem , egyre többen és többen 
lesznek.

A z előbb m ég csírázó haj
landóság is lelohadt benne. A  
szédült forgatásban nagy k ö
rökben folytak össze szem é
b en  a fé n y e k . A z t h it te ,  
m egszakad a fáradtságtól, s 
akkor m inden  erejét össze
sz e d v e , torkán iszo n y a to s  

hangot bocsátott ki!

Egyszeriben m inden és m indenki eltűnt 
a szem e elöl, már a zenét sem  hallotta, s 
valam i puha valamiben találta magát. M eg
próbált visszaem lékezni a történtekre, de hi
ába erőlködött, sem m i nem  jutott eszébe.

M eglehet, hogy halluánálok —  futott át 
az agyán —  s sehogy sem tudta eldönteni, 
hogy homokbucka, vagy —  isten m ents —  
gané az, amiben ő m ost leledzik. Bokájába 
isz o n y ú  fájdalom  nyü allo tt, ú g y  érezte, 
m intha valahova beszorult, beszorították  
volna.

S ekkor felnézett.
Feje fölött, valahol fenn, Boris ördögi vi- 

gyorát látta, amint lábát odaköti a csigakötél
hez, felhúzza, majd leengedi, aztán rátesz 
bokájára valamit, csavar egyet rajta, majd 
kérdezi. Vallatja egy  számára teljesen ism e
retlen nyelven.

S neíd ismét egy  hang nem jön ki a torkán.
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szerk eszti:  K. JAKAB A N TA L

MOLIÉRE
Moliére, eredeti nevén Jean-Baptiste Poquelin 

(Párizs, 1622, 1. 15. — Uo„ 1673. 2. 17.) francia 
drámaíró, színész; hazája irodalomtörténetének 
legkevésbé vitatott nagysága; ő teremti meg a pró
zában írt modem jellem vígjáték műfaját; noha 
munkássága az "örök emberit" többnyire mitoló
giai közegből kibontó klasszicizmus virágkorára 
esik, vígjátékaiban mindenekelőtt kortársait figu
rázza ki; klasszicizmusa főleg abban nyilvánul 
meg, hogy tiszteletben tartja — legalábbis művészi 
hitvallásaiban — a természetutánzás elvét. Apja 
kárpitos, anyját korán elveszti. Gyermekéveiről ke
veset tudunk. Jogot végez Orléans-ban, húszéves 
fővel kész ügyvéd, de sem a taláros pálya, sem apja 
mestersége nem csábítja. Hátat fordít a szülői ház
nak, az irodalom- és színházkedvelő Béjart család
hoz költözik. Beleszeret a nála idősebb Madeleine 
Béjart-ba— aki már színésznő —, felveszi a Moliére 
nevet, s a Béjart testvérekkel együtt társulatot ala
pít, ez az Dlustre Théátre. Hamarosan megbuknak; 
Moliére mint a társulat igazgatója kétszer is az 
adósok börtönébe kerül. Kiszabadulása után ván
dorszínészetre adja fejét. 1659-ben visszatérnek Pá
rizsba, s egyre növekvő sikerrel játszanak a 
Petit-Bourbon, majd a Palais-Royal termében. Mo- 
liére-t már nem hitelezők, hanem féltékeny vetély- 
társak üldözik. Ünnepelt szerző, rendező és színész 
lesz, kedvence az áskálódásokat elhárító Napki
rálynak. A rágalmak főként magánéletét kezdik ki. 
1662-ben feleségül veszi Armande Béjart-t, régi szí
nésztársának és barátnőjének, Madeleine-nek a le
ányát, aki rossz nyelvek szerint tulajdon lánya is. 
Házasságuk mindenesetre lármás. Ellenségei szét- 
kürtölik, hogy a N6k iskolájában (1662), a nevelt 
leányába szerelmes, okkal féltékenykedő, koros 
Amolf történetében a maga megcsalattatását tárja 
világ elé az újházas Moliére. Ezt a gonoszkodást 
lenyeli, annál dühösebben válaszol a mű stílusát és 
erkölcsi tanulságát támadó gúnyiratokra és ellen
darabokra: két vitadrámát szegez szembe velük. 
XIV. Lajos úgy foglal állást a polémiában, hogy 
vállalja Moliére első kislányának keresztapaságát, 
Moliére pedig szerzőként rója le háláját: eleget téve 
a király rendelésének, több zenés darabot és balett
komédiát ír, együttműködésben a kiváló olasz ze
neszerzővel, LullyveL Jellemző ez általában is 
király és kegyeltje kapcsolatára: XIV. Lajos védel
mébe veszi ugyan az írót, de cserében balett-komé
diákat vár tőle. Alig ülnek el a viharok a Nők iskolája 
körül, amikor megkezdődik az "ájtatosok" kerek öt 
esztendeig húzódó hadjárata a Tartuffe ellen. Moli-

A FÖSVÉNY
SZEMÉLYEK: Harpagon, Qéante és Eliz apja, 

Marianna széptevője; Qéante, Harpagon fia, Mari
anna szerelmese; Eliz, Harpagon leánya, Valér imá- 
dottja; Valér, Anzelm fia, Eliz szerelmese; Marianna, 
Qéante imádottja, akit Harpagon is szeret; Anzelm, 
Valér és Marianna apja; Fruzsina, házasságszerző; 
Simon, pénzközvetítő; Jakab, Harpagon szakácsa 
és kocsisa; Fecske, Qéante inasa; Qaude asszony, 
Harpagon cselédje; Zabszár, Harpagon szolgája; 
Keszeg Harpagon inasa; Csendbiztos és írnoka. 
Történik Párizsban.

I. FELVONÁS. Valér rangrejtve szolgál titkár
ként Harpagon házában, és hogy elnyerje gazdája 
jóindulatát, hozzájárulását Eli zz el kötendő frigyük
höz, folyvást alakoskodik, a fösvényt és a szolgálat- 
kész alkalmazottat mímeli. (Megtudjuk még róla, 
hogy egy ízben kimentette a vízből a fuldokló Elizt, 
és állhatatosan keresteti eltűnt szüleit, akiket előke
lőnek és gazdagnak tud.) Qéante az öreg édesany
jával szegényesen éldegélő Mariannáért eped, 
szeretné támogatni a lányt, de a zsugori apa erre 
nem ad neki módot, így hát kölcsönkérésre fanya
lodik. A kertben elásott tízezer tallérjáért nyugta
lankodó, mindenkiben tolvajt szimatoló Harpagon 
megrója gyermekeit költekező, uraskodó életmód
juk miatt, majd Qéante nagy megütközésére beje-

ére szervezetében helyrehozhatatlan rombolást vé
gez a sok herce-hurca.

1660 és 1673 között a direktor a színházában 
bemutatott 95 darabból 31-et maga írt, s legtöbben 
főszerepet játszott. Vígjátékai sok forrásból táplál
koznak; "onnan merítek, ahol találok", vallotta. 
Klasszikusok ötleteit is felhasználja, de elsősorban 
a vásári komédiák vérbő népi humora ihleti: a 
francia farce meg az olasz commedia deU' arte. Első 
nagy sikere, a Kényeskedók (1659) c. egyfelvonásos 
bohózat a XVII. század eleji francia szalonok fi
nomkodó divathóbortjának vadhajtásait csúfolja ki 
két vidéki "libuska" viselkedésében. Szabados 
nyelvezetével, valószerűtlen cselekmény-bonyolí
tásával még a farce szellemét sugározza a N6k isko
lája is, de már ötfelvonásos "nagy" darab, és fontos 
kérdéseket vet föl, így a nőfelszabadításét. A vallási 
és erkölcsi képmutatás rajzához, a Tartuffe-höz kap
csolódik Moliére legnehezebb harca és legfénye
sebb diadala. 1664 májusában mutatja be a királyi 
udvar előtt. A vígjáték akkor még csak három fel
vonásból áll, s a szenteskedő, élősködő, dologtalan 
címszereplő szerzetesi csuhát visel: eredetileg mint 
'lelkiatya" hálózza be és készül kifosztani az Orgon 
családot. A jezsuita Oltáriszentség Társaság által

lenti, hogy feleségül akarja venni a sajna kishozo- 
mányú Mariannát, s hogy Qéante-nak egy özvegy
asszonyt, Eliznek pedig az "eszeérett", "alig múlt 
ötven" és vagyonos Anzelm urat szánja házastársul. 
Hogy leánya vitába száll vele, Valért hívja döntőbí
róul, és a titkár oly fortélyosan forgatja a szót, hogy 
Harpagon végül reá ruházza az apai hatalmat EHz 
fölött kecskére bízza a káposztát.

II. FELVONÁS. Apja vetélytársaként Qéante a 
Valéréhoz hasonló taktikához folyamodik, a színlelt 
engedelmességgel párosuló tényleges ellenszegü
léshez. Simon, a pénzfelhajtó közvetítésével 15 ezer 
frankos kölcsönt készül fölvenni uzsorakamatra; 
hitelező és hitelkérő, míg lehetséges, egyaránt gon
dosan titkolja kilétét, s amint fölismerik egymásban 
az apát, illetve fiút, kitör a botrány. A házasságszer
ző Fruzsina tájékoztatja Harpagont sikeres tárgya
lásáról Marianna anyjával, & közben álnokul 
hízeleg. Harpagon mohón issza a nyájaskodó sza
vakat, a fizetségre vonatkozó ismételt kérelmet vi
szont elereszti a füle mellett (Hideg-meleg zuhany 
hatás.) Utasítja Fruzsinát az esti díszlakomára Ma
riannát is ügyeskedje oda.

ül. FELVONÁS. Javában folynak az előkészüle
tek a vacsora vendégségre. Nem győzvén a huzako
dást nagyvonalú szakácsával, Harpagon a váltig 
neki kontrázó "takarékos" Valérra bízza az irányí
tást. Jakab, akit fölöttébb ingerel a titkár törleszke- 
dése és buzgólkodása (amelyben nem alítja a

indított mozgalomnak engedve, a király kényte
len-kelletlen betiltja a darabot, amely azonban fel
olvasások és magánelőadások révén tovább hódít. 
Moliére 1667-ben Az imposztor címmel, kevés vál
tozta tássalújra színre viszi. A párizsi érsek feleletül 
kiterjeszti a tilalmat a felolvasásokra is, egyházi 
átok terhe alatt. Hosszú csatározás után, 1669-ben 
engedélyezi ismét XIV. Lajos a közben öt felvoná- 
sossá duzzadt darab színrevitelét. Még a csuha 
levétetése is jó szolgálatot tett: most már minden 
szemforgató magára veheti a szerző vádjait. Az 
1665-ben bemutatott Don Juan nyitja meg a filozo
fikus színművek sorát. Moliére a spanyol példázat 
magabiztos és veszedelmes főurát, a csapodár nő- 
csábászt a szabadszellemű istentagadó, a "libertin" 
megtestesítőjévé fejleszti. Embergyúlölö (1666) c. 
verses játékának komikumát tragikus felhangok 
kísérik. Alceste, az őszinteség haragos és magá
nyos bajnoka önarcképnek — önbírálatnak hat; 
lírai telítettség tekintetében ez a csúcsa az alanyi 
szálakkal sűrűn átszőtt életműnek. A Botcsinálta 
doktor (1666) a nagyképű és haszonleső orvosnak, 
a Danáin György (1668) a nemességbe benősült 
gazdag parasztnak, az Úrhatnám polgár (1670) az 
előkelők kegyeibe és kultúrájába csipeszkedő kö
zéposztálybelinek a torzképe.

Az 1668. szeptember 9-én színre vitt Fösvény 
Plautus Bögre c. komédiáján alapszik, ám a Molié- 
re-kori társadalom képviselőit vonultatja fel. A tra
gikomikus Harpagonnal, a merészen felnagyított 
pénzsóvársággal szemben a természetességet, a 
józan észt a boldogságkereső fiatalok és a kezükre 
játszó szolgák hordozzák. Megint a népi bohózat, 
a farce hagyományaihoz nyúl vissza a Scapin fur- 
fángjai (1671); tanítása: légy lakájruhában is gerin
ces ember, segítsd — puszta mulatságból is — a 
rászorulókat, üsd az örömrontókat. Az újabb ver
ses vígjáték, a Tudós nők (1672) azt mutatja meg, 
milyennek nem kívánjuk az emancipált asszonyt

Saját tapasztalataiból merít témát utolsó da
rabjához, a Képzelt beteghez (1673) az évek óta tü
dővészben szenvedő, a tudákos orvosok eről
ködésén és szélhámoskodásán fogcsikorgatva de
rülő író. A címszerepben lépve föl, Moliére a ne
gyedik előadáson rosszul lesz, de hősiesen erőt 
vesz magán, hogy a társulat ne essék el a bevételtől. 
A függöny legördülése után az öltözőben vért 
hány, s még aznap éjjel meghal. A színészeket sújtó 
korábbi rendelkezésére hivatkozva, Párizs érseke 
csak több napi késleltetéssel és csak sötétedés után
ra hagyja jóvá a temetést. Hét esztendővel később 
Moliére társulata egyesül a rivális Hőtel de Bour
gogne együttesével, s A Király Társulata néven 
játszik tovább. Ez lett a.magja a franciák nemzeti 
színházának, a Comédie Franca is e-nek, amelyet 
ma is gyakran említenek Moliére házaként.

szerepjátszást), kifakad a talpnyalás ellen, majd 
műfelháborodással tálalja ki, hogyan pocskondiáz
zák az emberek Harpagont fukarsága miatt. Műfel
háborodás ide vagy oda, gazdája megveri. Mikor 
aztán dühében ráront Valérra, ez is elnáspángolja. 
A szakács-kocsis bosszút forral. Marianna úgy ér
kezik, mint akire kínpad vár. Csak most jön rá, hogy 
udvarlója, a kedves "szőke fiatalember": Harpagon 
fia. A Fösvény a döntő fontosságú családi összejö
vetelen abban tündököl, hogy következetesen félre
hallja, félreérti, félremagyarázza a fiatalok szavait, 
a rejtett értelmű szemrehányást csakúgy, mint a 
nyílt enyelgést. Kénytelen jó képet vágni ahhoz, 
hogy Qéante drága uzsonnát hozatott az ő számlá
jára, s csupán halvány vigasz számára, hogy a ma
radékokat majd visszavásároltatja a fűszeressel.

IV. FELVONÁS. Ravaszkodással próbálkozva, 
Qéante Marianna csepülésébe fog, s ekkor Harpa
gon csapdába csalja. Azt állítja, hogy éppen most 
mondott volna le a hozzá túl fiatal hölgyről Qéante 
javára. A fiú erre színt*Vall, színt vall az apa is, és 
botért kiált Jakab, az új döntőbíró, csak átmenetileg 
simíthatja el a viszályt, Harpagon kitagadja és meg
átkozza fiát. CHARPÁGON: Vedd átkomat CLE- 
ANTE: Végre kapok valamit.”) Fecske megtalálja és 
elrekkenti Harpagon kincsesládáját. A lesújtott fös
vénység nagyáriájával zárul a felvonás.

V. FELVONÁS. A bosszúszomjas Jakab Valért
» » » » » »



HELIKON
gyanúsítja a ládikó eltulajdonításával, s gaztettet 
hallván emlegetni, a titkár beismerő vallomást tesz. 
Hiába bizonyosodik be a "felgöngyölítés" során: a 
Valér által elorzott kincs nem más, mint Eliz, akivel 
eljegyezték egymást — a megtorlást lihegő Harpa- 
gon álláspontja csak annyiban módosul, hogy im
már nemcsak a betörő, hanem a betörő és 
liliomtipró Valér vád alá helyezését követeli a 
Csendbiztostól. Deus ex machina révén oldódik meg 
a "bonyodalom a javából". Kiderül, hogy a hajdani 
hajótörésből, amely elszakította egymástól a d'Al- 
burcy család tagjait, valóban nemcsak Valér mene
kült meg, hanem apja, azaz Anzelm, továbbá húga, 
azaz Marianna és közös anyjuk, a mostani elszegé
nyedett öregasszony is. Ugyancsak "új hírt" hoz 
Cléante: ha engedélyezik, hogy elvegye Mariannát, 
akkor, de csak akkor, Harpagon visszakapja pén
zét. Miután a nagylelkű Anzdm beleegyezik a ket
tős nászba, elengedve Eliz hozományát, vállalva és 
megtetézve a Idházasítási költségeket az Harpa- 
gont illető új ruha árával, a két ifjú pár egybekelése 
elől elhárul minden akadály, és a Fösvény is meg
könnyebbülten sóhajthat fel: "Én meg hadd lássam 
végre kedves ládácskáma t!"— A szemelvényekben 
megfigyelhetjük Moliére néhány kedvelt vígjátékí
rói fogását, a csűrés-csavarást és szalmacséplést, a 
rokonértelmű szavak és mondatok halmozásával 
kialakított dagályt, az elszólásból, a félremagyará
zásból, a félreértésből meg a félreértés késleltetett 
eloszlásából fakadó helyzet- és jellemkomikumot.

Moliére relikviák

ELSŐ FELVONÁS
ÖTÖDIK JELENET

. Valér, Harpagon, Eliz
HARPAGON Erre, csak ide, Valér! Téged vá

lasztottunk, hogy eldöntsd, kinek van igaza, le
ányomnak-e, vagy nekem.

VALÉR Nagyságodnak, feltétlenül.
HARPAGON Tudod már, miről van szó?
VALÉR Nem, de nagyságod nem tévedhet. 

Nagyságod a megtestesült bölcsesség.
HARPAGON Férjhez akarom adni ma este egy 

színig okos, egy színig gazdag emberhez, és ez a 
haszontalan szemembe vágja, hogy fütyül hozzá
menni. Mit szólsz ehhez?

VALÉR Hogy mit szólok?
HARPAGON Mit szólsz!
VALÉR Hi! Há! Hu! Hó!
HARPAGON Tessék?
VALÉR Azt szólom, hogy alapjában együtt- 

érzek nagyságoddal, nem lehetvén lehetséges, 
hogy nagyságodnak igaza ne lett légyen, mind
azonáltal a kisasszonynak is lehet valami igaza, 
és...

HARPAGON Mi? Mi? Egy ilyen vőlegényjelölt 
esetében, aki annyi súllyal esik a latba, mint An
zelm úr! Egy báróféle, aki ráadásul még igazán 
nemes is! És kedves, okos, megállapodott, a vagyo
náról nem is szólva, egy olyan közkedvelt özvegy- 
ember, akinek első házasságából való gyermekei 
közül egy se maradt meg. Számíthat valaha ennél 
jobbra ez a lány?

VALÉR Ez igaz. De a kisasszony mégis azt 
mondhatná, hogy nem kell elsietni a dolgot. Hogy 
nem ártana némi idő, hogy láthassa, vajon szíve 
hajlandósága elég nagy-e, hogy beletörődjék abba, 
hogy...

HARPAGON Üstökön kell ragadni az üyen 
szerencsét! Mert van itt még egy olyan előnyösség, 
amilyenre másutt sose találnék. Hozomány nélkül 
is elveszi, erre kötelezi magát.

VALÉR Hozomány nélkül?
HARPAGON Igen.
VALÉR Ah! Akkor eláll a szavam. Ez, látja, már 

nyomós érv. Ez előtt meg kell hajolnom.
HARPAGON Nem kis megtakarítás ez nekem.
VALÉR Az bizonyos, az ellen senki sem szól

hat. Épp csak kedves lánya vethetné ellen, hogy a 
házasságkötés mégis nagyobb dolog, mint gondol
nánk; azon fordul meg, hogy egy életen át boldo
gok leszünk-e, vagy boldogtalanok, s hogy ezért 
egy ilyen holtig tartó elkötelezettségre csak a leg
nagyobb óvatossággal szabad vállalkozni.

HARPAGON Hozomány nélkül!
VALÉR Igaza van. Ez aztán mindent eldönt, 

magától értetődik. Akadhatnának ugyan olyanok, 
akik azt mondhatnák, hogy ilyen alkalmakkor 
számba szokás venni a lány hajlandóságát, meg 
hogy nagy a kor különbség, a kedélykülönbség, és 
az érzelmek különbözősége miatt néha a házassá
got igen-igen sok baj fenyegetheti.

HARPAGON Hozomány nélkül!
VALÉR Ó, tudom, erre nem lehet ellenvetés. Ki 

az ördögnek is jutna eszébe ilyesmi? Nem mintha 
nem volna rengeteg apa, akinek fontosabb az, hogy 
a lánya boldog legyen, mint az, hogy mennyi pénzt 
kell vele hozományba adnia, aki gyermekét a vüág 
kincséért sem vetné oda áldozatul, sőt mindenkép
pen azon volna, hogy gyermeke házasságában 
meglegyen az az édes összhang, amelyből a békes
ség, az öröm, a tiszta élet fakad; és hogy...

HARPAGON Hozomány nélkül!
VALÉR Igaz! Ez elnémít mindent. Hozomány 

nélkül! Ez előtt az igazság előtt földre hull minden 
fegyver!

HARPAGON (hirtelen a kert fáé tekintve) Hü- 
haj! Mintha ebugatást hallanék! Csak nem a pénze
met kerülgetik? (Valérhez) Ne moccanjatok, jövök 
vissza rögtön. (Ki)

FI 17. Micsoda tréfa ez, Valér, hogy így  beszél 
vele?

VALÉR Csak azért, hogy föl ne ingerlődjék, 
hogy hamarabb zöld ágra vergődjünk. Ha szembe
szállók vele, bizonyosan elrontok mindent. Van
nak, akiket csak oldalvást lehet megközelíteni, 
akiknek a természete nem bírja az ellentmondást, 
akik olyan makrancosak, hogy az igazságtól csak 
jobban megbokrosodnak, akik a józan ész egyenes 
útja előtt valóságos csökönyösségbe esnek, s akiket 
így csak kerülő úton lehet a cél felé vezetni. Tegyen 
úgy, mintha beleegyeznék abba, amit ő akar, így 
érheti el még legjobban a saját szándékát és...

ELIZ De ez a házasság, Valér?
VALÉR Találunk majd kitérő utat, hogy elke

rüljük.
ELIZ De mit találhatunk ki, ha már ma este 

meg kell kötni?
VALÉRHalasztást kell kérni; eszeljen ki valami 

betegséget.
ELIZ De ha orvost hívnak, rögtön kiderül, 

hogy színlelés.
VALÉR Tréfadolog. Értenek is az orvosok ah

hoz! Ugyan, ugyan, dót tűk olyan betegségbe es
het, amibe épp tetszik; még ők magyarázzák meg 
majd, hogy mitől kapta.

HARPAGON (vissza tér ében, félre) Nem, hála az 
istennek, semmi.

VALÉR Aztán utolsó menekvésnek ott van a 
szökés, azzal még mindig kivághatjuk magunkat, 
és ha a maga szerelme, szépséges Elizem, olyan 
erős tud lenni... (Észreveszi Harpagont) Igen, a lány 
kötelessége a feltétlen engedelmesség. Ne azt néz
ze, de ne ám, hogy külsőre milyen az a férj. Ha 
pedig ezt a nyomós, varázslatos indoklást hallja, 
hogy hozomány näkül, fogadja boldogan, amivel 
kínálják.

HARPAGON Úgy van! Ez már helyes beszéd!
VALÉR Bocsánatot kérek, ha elfogott egy kicsit 

a hév, és üyen hangon merészeltem beszélni a 
kisasszonnyal.

HARPAGON Ugyan! Szívemből beszéltél, és 
az a kívánságom, hogy a kisasszony mindenben, 
de mindenben alávesse magát neked.(Elóhez) 
Igenis, hiába menekülsz innen, ráruházom az ég
adta apai hatalmamat fölötted, és elvárom, hogy 
mindenben engedelmeskedj neki

VALÉR (a távozó Elizhez) No, most tessék da- 
coskodni még, ha figyelmeztetem valamire! (Har- 
pagonhoz) Megyek utána, uram, még nem fejeztük 
be egészen a leckét.

HARPAGON Jól van, igen hálás leszek. Mert 
az bizonyos, hogy...

VALÉR Nem árt, ha egy kicsit szorosabbra 
fogjuk a gyeplőt.

HARPAGON Tökéletesen. Az kell itt, hogy...
VALÉR Ne is tessék törődni vele. Azt hiszem, 

egyedül is célhoz jutok.
HARPAGON Csak rajta, rajta. Fordulok egyet 

a városban, hamarosan visszajövök.
VALÉR (Eliz után) Úgy van. A pénz a legdrá

gább dolog a földön, és a kisasszony hálát adhat az 
égnek, hogy üyen feddhetetlen, talpig derék, jó 
embert rendelt atyjáuL ő  tudja, mi az élet. Vége 
minden mérlegelgetésnek, ha a kérő egyszer hozo
mány nélkül is elviszi a lányt Ez a dolog veleje, és 
az a hozomány n£kül pótol mindent: csinosságot, 
ifjúságot, jó származást, okosságot, megbízhatósá
got, tisztességet!

HARPAGON Ez aztán a derék gyerek! Isteni 
kinyüatkoztatás, amit mond. Áldja szerencséjét, 
aki üyen titkárral dicsekedhet.

M ÁSODIK FELVONÁS
ELSŐ JELENET
Cléante, Fecske
CLEANTE Te, te gézengúz, hol az ördögbe te

keregtél? Nem megparancsoltam...?
FECSKE Igenis, kérem, és én itt is voltam, itt 

vártam, áütam, mint a kőszent, de ez a szerfölött 
gyalulatlan uraság, igen tisztelt atyjaura, vélemé
nyem megkérdezése nélkül kereken kitette a szű
römet, és kis híja, hogy helyben nem hagyott.

CLEANTE Hogy áüunk az ügyünkkel? A dolog 
sürgetőbb, mint valaha. Azóta, hogy nem láttalak, 
megtudtam, hogy az apám — vetélytársam.

FECSKE Atyjaura szerelmes?
CLÉANTE Az. Igazán alig tudtam erőt venni 

magamon, hogy ne áruljam el, mennyire felkavart 
ez az újság.

FECSKE ő  — szerelemre adja fejét? Mi a macs
ka nem jut eszébe? Bolondra veszi a vüágot? Épp az 
olyanformájú embernek találták ki a szerelmet!

CLÉANTE Úgy látszik, vétkeimért ezzel büntet 
az ég, hogy még ez is eszébe jusson.

FECSKE De hát nagyságod miért is rejtegeti 
előtte szíve hajlandóságát?

CLÉANTE Hogy alkalma se legyen gyanakvás
ra, és hogy így szükség esetén annál könnyebben 
találhassák valami módot, hogy ennek a házasság
nak útját szegjem. Te müyen választ kaptál?

FECSKE Egy a szavam, nagyságos uram: kálvá
riát jár, aki kölcsön után jár. Jó gyomra keü hogy 
legyen annak, aki üyen félkéz-kalmár kamatszedők 
markába keveredik.

CLEANTE Nem sikerül a dolog?
FECSKE Engedelmet Az a mi Simon urunk, az 

a pénzfelhajtó, akit ajánlottak, nagyon élelmes, na
gyon buzgó egy Ulető; azt mondja, megveszik nagy
ságodért, esküdözik, hogy nagyságodnak már a 
puszta tekintete megejtette a szívét.

CLEANTE így hát meglesz az a tizenötezer 
frank, amit kértem?

FÉCSKE Meg. De van néhány pid kikötés. Még 
csak azt kell elfogadnia, ha azt tetszik akarni, hogy 
a dolog nyélbe ütődjék.

CLEANTE Bemutatott annak, aki a pénzt adja?
FECSKE Még mit nem! Nem ez az útja annak. 

Az a másik ülető még, úgy látszik, nagyságodnál is 
jobban ügyel arra, hogy sötétben maradjon, nem is 
tetszene gondolni, müyen titkolózás folyik itten. A 
vüágon semmiért meg nem mondaná a nevét. Nem 
is a saját házában, hanem egy idegen helyen fog 
találkozni ma nagyságoddal. Nagyságod szájából 
akarja hallani a választ, hogy mije van nagyságod
nak, ki a családja. Nyakamat teszem rá, mihelyt 
meghaüja nagyságod apjának nevét, megy minden, 
mint a karikacsapás.

12



CLEANTE Már csak azért is, mert édesanyám 
nem élvén, anyai jussomtól senki sem üthet eL

FECSKE Itt van az a néhány pont, amelyet az 
illető személy saját maga mondott tollba ennek a 
mi pénzszerzőnknek, hogy mutassuk meg na gysá- 
godnak, mielőtt bármibe is belekezdene:

"Annak a föltételezésében, hogy hitelező szá
mára kellő biztosíték nyújtatik, és hogy hitelkérő 
nagykorú, s oly család tagja, amely tekintélyes, 
megalapozott, perrel megtáma (ihatatlan, valamint 
mindenfajta követeléstől és betáblázástól men
tes,szabad vagyonnal rendelkezik: világos és pon
tos szerződés fog köttetni egy lehető legbe
csületesebb közjegyző előtt, akit e ténykedésre hi
telező maga választ, tekintve, hogy legelsősorban 
az ő érdeke, miszerint fenti okmány szabályszerű
en szerkesztés sék meg."

CLEANTE Ehhez nincs mit hozzászólni.
FECSKE Hitelező, hogy lelkét semmi aggály se 

terhelhesse, pénzét csupán öt és félszázalékos ka
matra szándékozik kölcsönadni.

CLEANTE Öt és fél százalékra? Szavamra, iga
zán tisztességes. Egy szóval sem panaszkodhatom.

FECSKE Szentigaz.
"Ám tekintve, hogy nevezett hitelező maga 

nem rendelkezik a szóban forgó összeggel, és mi
vel hitelkérő iránti előzékenységből maga is kény
telen mástól kölcsönt igényelni húszszázalékos 
kamatra, illőnek és jogosnak találta tik, hogy neve
zett első hitelkérő űzesse ezen kamatot az előbbi 
kamatkötelezettség fenntartásával, mivelhogy ne
vezett hitelező pusztán hitelkéró kedvéért vállal
kozik ezen összeg felvételére."

CLÉANTE Mi a pokol! Hiszen ez több mint 
huszonöt százalék.

FECSKE Istenúgyse, ezt mondtam én is. Még 
meggondolhatja.

CLEANTE Már hogy gondolha tnám meg? Kell 
a pénz, nincs más mód, igent kell mondanom min
denre.

FECSKE Épp ezt válaszoltam én is.
CLÉANTE Van még valami?
FECSKE Már csak aprócska záradék.
"A kért tizenötezer frank összegből hitelező 

készpénzben csak tizenkétezer frankot nyújthat át; 
a fentmaradó ezer tallér fejében hitelkérő kötelezi 
magát az alább felsorolt azon bútorzati tárgyak,ru
házati kellékek és csecsebecsék átvételére, amelyek 
árát nevezett hitelező előzékenyen és jóhiszeműen 
a lehető legjutányosabbra szabta."

CLEANTE Ez mit jelent?
FECSKE A jegyzék mindjárt megmondja.
'Először: mennyezetes ágy, négylábú, olajzöld 

függönyének szegélyén igen előkdően odaiílesz- 
tett, magyar módra készült lapos öltéssel, hozzá 
hat támlásszék és egy tűzött takaró hasonló anyag
ból, valamennyi igen jó elkészítésben, piros és kék 
színben játszó tafotabéléssel.

Továbbá: finom neufchateli zsávolyból készült, 
halvány rózsaszínű ágymennyezet selyem rojtok
kal és bojtokkal."

CLÉANTE Mit csináljak vele?
FECSKE Tessék csak várni:
'Továbbá: egy nyolcrészes faliszőnyeg, amely

nek hímzése egy pásztor és pásztorlány — Gom- 
baud és Macée — szerelmi históriáját ábrázolja.

Továbbá: tizenkét lábon, helyesebben tizenkét 
esztergályozott oszlopon álló hatalmas, két végén 
kihúzható diófaasztal a hozzávaló hat támlátlan 
székkeL”

CLÉANTE De a keservét már, mit kezdjek ve
le?

FECSKE Tessék csak türelemmel lenni
'Továbbá: egy bolognai hárfa, valamennyi, ü- 

letve csaknem valamennyi húrjával.
Továbbá: egy kis asztali teketábla tizenhárom 

golyóval; egy ostábla, görög rendszerű lúdjáték- 
kal; üres órákban a legjobb időűző.

Továbbá: egy három és fél láb hosszú gyíkbőr, 
szénával kitömve; a szoba mennyezetére akasztva 
szemgyönyörködtető ritkaság. A fentiekben felso
rolt valamennyi tárgy értékét, noha az hivatalos 
becslés szerint is többre rúg négyezerötszáz frank
nál, hitelező méltányossági okból ezer talárra szál
lítja le."

CLEANTE A fene egye meg a méltányosságá
val együtt, fulladjon meg ott, ahol van, az az úton
álló, az a hóhér! Ilyen uzsorát életemben nem 
hallottam. Nem elég neki az az őrjítő kamat, amely-

lyel sarokba szorít, még arra is rá akar kény
szeríteni, hogy odadobjak neki háromezer frankot 
azért a mindenhonnan összeszedett kacatért. Két
száz tallért se kapok majd érte; de mégis engednem 
kell neki; mert ő van felül; mert torkomon tartja a 
kést.

FECSKE Ne vegye zokon, de ahogy én látom, 
a nagyságos úr is épp azon az úton van a tönkreju- 
tás felé, akár az egyszeri ember: kölcsönt kér, drá
gán vesz, olcsón ad; vetéskorában kaszálja a búzát.

CLEANTE Mit tehetek mást? Ez már minden 
fiatalember sorsa, aki ilyen átkozottul zsugori apja 
kénye alá van vetve. És akkor még csodálkoznak, 
hogy akad fiú, aki apja halálát kívánja.

FECSKE Azt már el kell ismerni, hogy nagysá
gos úr apja a fukarságával a világ legjámborabb 
emberét is kihozná a sodrábóL Hála az égnek, 
semmi hajlandóságom holmi akasztófa felé vezető 
dolgokra, és még ha a többi szolgapajtásom bele
keveredik is egy s másba, akkor is szerét tudom 
ejteni, hogy az én pecsenyém ne égjen oda, vagyis, 
hogy még idejében kivágom magam mindenféle 
kötélszagú históriából, de hogy szívem szerint 
mondjam, nagyságod édesatyjának mesterkedése 
sokszor már kísértésbe ejt, hogy elsurrintsak tőle 
valamit, és még azt se hinném, hogy ezzel a surrin- 
tással valami ocsmány dolgot mívelnék.

CLEANTE Add csak ide, hadd nézzem meg 
még egyszer azt a lajstromot.

MÁSODIK JELENET
Simon, Harpagon, Cléante, Fecske
SIMON Igen, uram, fiatalembernek, annak kell 

a pénz. A föld alól is elő akarja keríteni. Harpagon 
úr nem köthet ki olyat, amit el ne fogadna.

HARPAGON De komolyan meggondolta, Si
mon úr, hogy semmi zátony nem fenyegeti a hajót? 
Tudja, hogy ki az illető, tudja, mije van, müyen 
családból való, akinek az ügyét egyengeti?

SIMON Sajnos, egészen alapos felvüágosítás- 
sal nem szolgálhatok. Véletlenül kerültünk össze
köttetésbe. Majd ő maga felel meg mindenre. De az 
embere, aki hozzám jött, erősen fogadkozott, hogy 
nagyságod el lesz ragadtatva tőle, ha megismeri. 
Én mindössze csak annyit mondhatok, hogy a csa
ládja igen gazdag, hogy anyja már nem él, és hogy 
ha Hvánni tetszik, vállalja, hogy nyolc hónap lefor
gása előtt apja sem lesz az élők sorában.

HARPAGON Ez már valami. A keresztényi 
könyörület azt kívánja, Simon úr, hogy ha módunk 
engedi, minden szívességet megtegyünk feleba
rátainknak.

SIMON Úgy van.
FECSKE fta/faw Clíante-hoz) Mire magyaráz

zam ezt? Simon úr nagyságod édesapjával beszél-

CLÉANTE (halkan Fecskéhez) Megtudta volna, 
ki vagyok? Te, csak nem árultál el bennünket?

SIMON (Fecskéhez) Ó-hó! De nagyon tetszik 
sietni! Ki mondta uraságodnak, hogy idefáradjon? 
(Harpagonhoz) Esküszöm, nem én árultam el nekik 
Harpagon úr nevét és címét. De szerintem ez sem 
olyan végzetes dolog. Hallgatni tudó, jól nevelt 
urak ezek. Itt is szépen szót érthetünk.

HARPAGON Micsoda?
SIMON Ez az úr az az úr, aki kölcsönbe venné 

az úrtól azt a tizenötezer frankot, amiről beszél
tünk.

HARPAGON Hogyan! Te akasztófára való, te 
vagy képes ilyen feneketlen alá valóságra!

CLEANTE Hogyan! Apám adja fejét üyen szé
gyenletes dolgokra! (Simon ki, Fecske elbújik)

HARPAGON Te, te, hát te akarod tönkretenni 
magad ilyen gyalázatos pénzszerzéssel?

CLEANTE Maga, maga, maga akar pénzt sze
rezni üyen bűnös uzsorával?

HARPAGON S ezek után még mersz a képem 
elé kerülni?

CLEANTE S ezek után még mer az emberek 
képe elé kerülni?

HARPAGON Nem sül ki a szemed, hogy idáig 
jutottál a züllésben, hogy üyen iszonyatos pénzpo- 
csékolásba süllyedtél, hogy üyen förtelmes módon 
ölöd a vagyont, amelyet szüleid arcuk verejtékével 
gyűjtöttek?

CLEANTE S apám arcán nem sül meg a bőr, 
hogy effajta mesterkedéssel gyalázatot hoz polgári 
nevére, hogy telhetetlen mohóságában odavet jó
hírt, megbecsülést csak azért, hogy taüért tallérra

rakjon, és hogy kamatemelés dolgában a leghír
hed tebb uzsorásokon is túltett, mert olyan hitvány 
fogásokat még azok sem tudtak kieszelni.

HARPAGON Pusztulj a szemem elől, gyaláza
tos, pusztulj, pusztulj, de rögtön!

CLÉANTE Ki hát a nagyobb bűnös, erre felel
jen, az-e, aki kölcsönképp is megszerzi a pénzt, ha 
szüksége van rá, vagy az, aki aldcor is oroz, ha azt 
sem tudja, mihez kezdjen a lopott pénzzel?

HARPAGON Hordd el magad, ha mondom, és 
ne hozz ki a sodrombóL (Magában) Nem bánom, 
hogy úgy esett a dolog, jó figyelmeztetés, hogy 
ezentúl még jobban szemmel tartsam, mit csinál.

H ARM ADIK FELVONÁS
ELSŐ JELENET
Harpagon, Cléante, Eliz, Valér, Claude asszony, 

Jakab, Zabszár, Keszeg
HARPAGON Gyerünk, gyerünk, ide elém 

mindannyian, hadd osszam ki a rendelkezést ma 
estére, hadd szabjam ki mindenkinek a maga dol
gát. Jöjjön közelebb, Qaude asszony. Kezdjük ma
gán. Helyes, a fegyvere már a kezében. (Claude 
seprűt tart) Magára bízom, hogy mindenütt kitaka
rítson, de legelőször is arra ügyeljen, nehogy nagy 
erővel törölgesse a bútorokat, hamar el találnak 
kopni Azonkívül magát teszem meg, hogy a va
csora alatt a borosüvegek gondját viselje. Ha csak 
egy is lábra kel, vagy ha valami is eltörik, magát 
veszem elő, lefogom a béréből.

JAKAB (félre) Politikus egy büntetés.
HARPAGON Elmehet... Terád, Zabszár, meg 

terád, Keszeg, az a gond hárul, hogy kiöblítsétek a 
poharakat, és hogy bort töltsétek, de csak akkor, 
amikor látjátok, hogy valaki szomjazik, vagyis 
semmiképpen azoknak a neveletlen szolgáknak a 
szokása szerint, akik unos-untalan zaklatják a ven
déget, és akkor is ivásra nógatják, amikor annak 
esze ágában sincs. Várjatok szépen, hogy a vendé
gek többször is szóljanak, és sohase felejtsétek, 
hogy mindig sok vizet hordjatok fel.

JAKAB (félre) Úgy van, a tiszta bor a fejbe száü.
KESZEG A kötényünket letegyük, nagyságos 

úr?
HARPAGON Le, le; mihelyt észreveszitek a 

vendégeket jönni. De vigyázzatok a ruhátokra, ne
hogy tönkretegyétek.

ZABSZÁR Méltóztatik nagyon jól tudni, hogy 
elöl az ujjasom egyik szárnyára az olajlámpából 
egy nagy pecsét esett.

KESZEG Az én bugyogóm meg, nagyságos 
uram, hátul csupa lyuk, és tisztesség ne essék szól
ván, kilátszik a...

HARPAGON Csend legyen! Fordítsd mindig 
ügyesen a fal felé, és csak az elejét mutasd a vendé
geknek. (Harpagon a kabátja elé teszi a kalapját: meg
mutatja Zabszárnak, hogyan takarja el az olajpecsétet) 
Te meg tartsd folyvást így a kalapodat, miközben 
felszolgálsz. Te pedig leányom, te az ételek lehor- 
dását tartod szemmel, és ügyelsz rá, nehogy valaki 
kárt tegyen bennük. Lányoknak való munka. De 
addig is készülj fel, hogy méltón fogadd a jövendő
belimet; mindjárt idejön a látogatásodra, és elvisz 
majd magával vásárnézni. Megértetted, amit 
mondtam?

ELIZ Igenis, papa.
HARPAGON És neked, kedves ficsúr fiacs

kám, most hogy jószívűen megbocsátottam az 
iménti históriát, neked se jusson ám eszedbe, hogy 
barátságtalan arcot vágj rá.

CLEANTE Nekem, apa? Barátságtalan arcot? S 
ugyan már miért?

HARPAGON Istenem, mindenki tudja, ho
gyan szoktak viselkedni néha a gyermekek, ha ap
juk másodszor is megházasodik; tudjuk, müyen 
szemmel néznek az úgynevezett mostohaanyára. 
De ha azt akarod, hogy nyoma se maradjon ben
nem, hogy müyen fát tettél a tűzre, mindenekelőtt 
arra figyelmeztetlek, vedd elő a legjobb modoro
dat, fogadd kedves arccal azt a hölgyet, és légy 
olyan szíves és nyájas hozzá, ahogy csak kitelik 
tőled.

CLEANTE ószintén szólva, képtelen vagyok 
megígérni, hogy módfelett örülni fogok annak, ha 
ő lesz a második mamám. Hazudnál ha monda-
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nám. De ami azt illeti, hogy nyájas arccal fogadjam, 
hogy szíves és kedves legyek hozzá, azt megígé
rem, hogy ebben szóról szóra követni fogom apa 
parancsát.

HARPAGON Vagy legalábbis iparkodj!
CLEANTE Nem lesz panaszra oka, majd meg

látja.
HARPAGON Okosan teszed. Valér, segítenél 

egy kicsit? Hát igen, Jakab; téged, a főmindenest 
hagytalak utoljára.

JAKAB A kocsisával óhajt beszélni a nagyságos 
úr vagy a szakácsával? Mert mind a kettő én vol
nék.

HARPAGON Mind a kettővel.
JAKAB De melyikkel előbb?
HARPAGON A szakáccsal.
JAKAB Akkor tessék várni egy kicsit. (Leveti a 

kocsisköpenyt és szakácsnak öltözve bújik ki alóla)
HARPAGON Micsoda buta komédia ez?
JAKAB Most már hallom a szót.
HARPAGON Jakab, rászántam magam, hogy 

ma este vacsorát adok.
JAKAB (félre) Csoda történt!
HARPAGON Beszéljünk csak egy kicsit; elég 

jól ellátsz majd bennünket?
JAKAB El én, ha el tetszik elég pénzzel látni.
HARPAGON Eh, az ördögét! Mindig csak a 

pénz! Mintha mást nem is tudnának mondani, 
csak: pénzt, pénzt, pénzt! Mindig csak erre az egyre 
fordul a nydvök: pénzt! Folyton csak azt hajtogat
ják; pénzt! Ezzel feküsznek, ezzel kelnek, álmukból 
is ezzel riadnak: pénzt!

VALÉR Ilyen arcátlan választ sem hallottam 
még. Nagy mesterség, mondhatom, sok pénzzel jó 
tort csapni! Az a legegyszerűbb dolog a világon, 
azt akármelyik tökfilkó is megcsinálja; az ügyes 
ember ott kezdődik, hogy lássuk, fillérekből üss ki 
jó lakomát!

JAKAB Fillérekből jó lakomát?
VALÉR Azt hát.
JAKAB Lelkemre mondom, titkár úr, nagyon 

lekötelez, ha elárulja ezt a titkot, ha átveszi tőlem 
a szakácsi hivatalt; hisz úgyis úton-útfélen beleüti 
az orrát az én dolgomba.

HARPAGON Hallgass. Hát mi is kellene?
JAKAB Itt van a ütkár úr, majd ő csinál jó 

lakomát fillérekből is.
HARPAGON Arra felelj, amit kérdeztem.
JAKAB Hányán lesznek az asztalnál?
HARPAGON Nyolcán vagy tízen. De számít

sunk csak nyolcat Ahol nyolc számára főznek, jut 
ott tíznek is.

VALÉR Magától értetődik.
JAKAB Hát... kell akkor négy nagy tál leves, 

aztán öt tál előétel. Egyszóval, leves... szájízesítő 
ínyencség.

HARPAGON Egy ördögöt! Hisz ebből egy vá
ros jóllakik!

JAKAB Pecsenye...
HARPAGON (kezével befogja Jakab száját) Gaz

ember, te! Fölfalod az egész vagyonomat!
JAKAB Pisztráng...
HARPAGON (ismét befogja Jakab száját) Nem 

volt elég?
VALÉR Hát meg akar mindenkit pukkasztani. 

Tán ezért hív ide vendégeket a nagyságos úr, hogy 
mindenfélével agyontömve halomra ölje őket? 
Nézzen csak egy kicsit bele az egészségügyi tanács
adóba, s kérdezze csak meg az orvosokat, hogy 
van-e ártalmasabb, mint a mértéktelen evés.

HARPAGON Igaza van.
VALÉR Tudja meg, tisztelt Jakab úr, és adja 

tudtára mindazoknak, akik a maga fejével gondol
kodnak, hogy az étellel túltömött asztal veszedel
mesebb hely, mint az, ahol gyilkosok ólálkodnak 
az emberre, s hogy akkor mutat igaz barátságot az 
ember a vendégei iránt, ha a tiszteletükre megterí
tett asztal a nemes igénytelenséggel tündöklik, 
mert ahogy az ókori bölcs mondja, az ember azért 
eszik, hogy éljen, s nem azért él, hogy egyék.

HARPAGON Oh, micsoda bölcs igék! Gyere, 
hadd öleljelek meg ezért. A legszebb mondás, ame
lyet világéletemben hallottam. Az ember azért él, 
hogy egyék, s nem azért eszik, hogy él... Nem, nem így 
volt. Hogy is mondtad?

VALÉR Az ember azért eszik, hogy éljen, s nem 
azért él, hogy egyék.

HARPAGON Úgy van. Megértetted? Melyik 
nagy férfiú mondta ezt?
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VALÉR Hirtelenében nem jut eszembe a neve.
HARPAGON Ne feledd el fölími számomra 

ezeket a szent szavakat. Aranybetűkkel vésetem ki 
ebédlőmben a kandalló fölé.

VALÉR Lesz rá gondom. A vacsorát pedig csak 
tessék rám bízni. Elintézem én, hogy jobban sem 
kell.

HARPAGON Csak csináld.
JAKAB Tőlem! Csak rajta. Annyival is keve

sebb az én gondom.
HARPAGON Olyasmi lesz jó, amin nemigen 

kapnak, ami mégis azonnal jóllakat: valami jó tö
més szárazbabfőzelék jó zsírosán, hozzá egy kis 
marhadarálék, bő gesztenyekörítéssel. De abból 
minél többet.

VALÉR Tessék csak nyugodtan rám hagyni.

HETEDIK JELENET
Cléqnte, Harpagon, Eliz, Marianna, Fruzsina
CLÉANTE Kisasszony, igazat szólva nem vol

tam semmiképp sem fölkészülve a körülmények 
üyen fordulatjára; nem kis meglepetésben volt ré
szem az imént, amidőn apám értésemre adta, mi
lyen tervvel foglalkozik.

MARIANNA Magam is ezt mondhatom. Ez a 
nem sejtett találkozás engem is meglepetésként ért; 
ilyen fordulatra én sem voltam felkészülve.

CLÉANTE Tagadhataüan, kisasszony, hogy 
apám szebben nem választhatott volna, s végtelen 
öröm számomra, hogy kegyedet nálunk látni sze
rencséltetem; mindazonáltal a világért sem bizony- 
kodhatom amellett, hogy kitörő örömre késztet az 
a terv, amelynek eredményeképpen kegyed mos
tohaanyámmá válhat. Szerencsekívánat ehhez — 
nem titkolom — bajosan jön a számra. Ha nem 
neheztel meg érte, nem óhajtom mostohámnak 
szólítani. Lesz, aki otrombának ítéli e szavakat. De 
bizonyos vagyok, kegyed helyesen értelmezi. Ke
gyed, kisasszony, megért, hogy én csak ellenszenv
vel nézhetem ezt a házasságot, amely — ezt is 
tudnia kell, ha tudja, ki vagyok— sérti érdekeimet; 
végezetül legyen szabad apám engedelmével azt is 
kijelentenem: ha rajtam állna, ez a nász sose menne 
végbe.

HARPAGON Micsoda arcátlan gratuláció! 
Szép viszontvallomás jöhet rá.

MARIANNA Ami engem illet, válaszul azt tu
dathatom, hogy teljesen egyformán nézzük a dol
got. Amüyen ellenszenvvel fogadna kegyed 
mostohaanyjának engem, bizonyosra veheti, én 
sem fogadnám kevesebb ellenszenvvel mint mos
tohafiamat. Ne higgye, kérem, hogy én akarok 
fájdalmat okozni kegyednek. Nagyon bánt, hogy 
nem járhatok kedvében, és szavamat adom, ha 
föltétien hatalom nem kényszerítne rá, sose egyez
nék bele olyan házasságba, amely szenvedést sze
rez kegyednek.

HARPAGON Igaza van. Arra az ostoba üdvöz
lésre üyen válasz illett. Bocsánatot kérek, szépséges 
drágaságom, fiam szemtelenségéért. Neveletlen 
tökfilkó, fogalma sincs, miket beszél.

MARIANNA Megnyugtatom, egyáltalában 
nem sértett meg azzal, amit mondott. Sőt örülök, 
hogy üyen nyütan kimondta, ami a lelkén volt. 
Hálás vagyok neki ezért a vaüomásért. Ha más
képp beszél, kevesebbre becsültem volna.

HARPAGON Túlságos jóságra vaü így mente
getni a hibáit. Az idő majd meghozza az eszét, és 
meglátja, érzelmei is megváltoznak.

CLÉANTE Nem, apám, azokon, ha akarnám se 
tudnék változtatni, és erősen kérem, hogy ezt a 
kisasszony is higgye el.

HARPAGON Látja, müyen hóbortos! Csak job
ban belemelegszik.

CLEANTE Ami a szívemen, az a számon; nem 
helyesli?

tfbcfuctin C4?úlus€./.

f n P . ’M o U r r . ,

M oliére három aláírása

HARPAGON Már megint! Nem beszélnél vég
re másról?

CLÉANTE Úgy is jó. Mivel más hangot kíván
nak tőlem, engedje meg, kisasszony, hogy apám 
helyébe képzeljem magam, és bevalljam, hogy 
kedvességben a kerek földön nem találtam kis
asszonyom mását, hogy képzeletem számára nincs 
nagyobb boldogság, mint tetszését megnyernem; 
hogy kegyed férjének lenni: a legnagyobb dicsőség, 
maga az üdvösség, amelyet a világ minden fejede
lemségéért el nem cserélnék. Igen, kedves kisasz- 
szony, nincs az a kincs, amely felérne a boldog 
szerencsével, ha kegyedet enyémnek mondhat
nám. Nincs más vágyam a földön: nincs, amit én e 
szent hódításért el ne követnék, és nincs akadály és 
nincs hatalom, amely...

HARPAGON Lassabban, fiam, csaklassabban.
CLÉANTE Apám nevében bókoltam a kis

asszonynak.
HARPAGON Azért még nekem is van nyel

vem, ha éppen beszélni akarok, ebben nincs szük
ségem efféle közvetítőre. Gyerünk, székeket ide.

FRUZSINA Ne, ne. Jobb, ha innen egyenest 
kimegyünk a vásárba; legalább hamarabb vissza
térünk, és aztán egyvégtében kedvünkre megbe
szélhetjük a dolgot.

HARPAGON Hát akkor fogjanak be a hintóba. 
Kérem, bocsássa megfeledékenységemet, hogy in
dulás előtt nem kínáltam meg egy kis uzsonnával.

CLÉANTE Gondoltam én rá, apa; hozattam 
néhány kosár mandarint, meg narancsot, meg cse
megét; izentem, hogy csak küldjék apa számlájára.

HARPAGON (halkan Valérhez) Valér!
VALÉR (Harpagonhoz) Elment az esze.
CLÉANIE Apám talán keveselli. Megkérjük a 

kisasszonyt, legyen egy kis elnézéssel.
MARIANNA Igazán fölös fáradozás volt..
CLÉANTE Látja azt a gyűrűt apám ujján, ked

ves kisasszony? Látott valaha ennél tündöklőbb 
gyémántot?

MARIANNA Szép fénye van valóban.
CLÉANTE (leveszi a gyűrűt apja ujjúról, és Mari

annának adja) Közelebbről keü megnéznie.
MARIANNA Tagadhatatlan, igen szép. Csak 

úgy szórja a tüzet.
CLÉANTE (Marianna elé áll, mert az a gyűrűt 

vissza akarja adni) Semmiképpen. Annál sokkal 
szebb kézben van. Apám ajándékul nyújtja.

MARI ANNA Nekem?
CLÉANTE Ugye, hogy azt óhajtja, apám, hogy 

a kisasszony megtartsa emlékül?
HARPAGON (halkan Cléante-hoz) Micsoda?
CLÉANTE Müyen tapintatosan kéri rá! Int, 

hogy csak fogadtassam el kegyeddel.
MARIANNA A világért sem...
CLÉANTE Csak nem mondja komolyan? Most 

már úgysem veszi vissza.
HARPAGON (félre) Megrepedek a dühtől.
MARIANNAÉz azt jelentené...
CLÉANTE (mind nem engedve, hogy Marianna 

visszaadja a gyűrűt) Ne, ne, mondom, halálosan 
megsértené.

MARIANNA De kérem...
CLEANTE Semmi esetre...
HARPAGON (félre) A fene egye meg...
CLÉANTE Látja, mennyire odavan amiatt, 

hogy visszautasítja.
HARPAGON (halkan a fiához) MegáUj, csirkefo

gó!
CLEANTE Látja, magánkívül van a kétségbe

eséstől.
HARPAGON (fenyegetve, halkan) MegáUj, hó

hér!
CLÉANTE Ne vegye hibámul, papa. A lelkem 

teszem ki, hogy elfogadtassam vele, de ha egyszer 
nem akarja.

HARPAGON (halkan, dühvei) Lógni fogsz!
CLÉANTE Kegyed az oka, kisasszony, hogy 

apám így nekem támad.
HARPAGON (a fiához az előbbi arctorzulással) 

Gazember!
CLÉANTE Még belebetegszik. Könyörüljön 

rajta, kisasszony, ne ellenkezzék tovább.
FRUZSINA Teremtőm, mennyi teketória. Fo

gadd már el azt a gyűrűt, ha a nagyságos úr any- 
nyira akarja.

MARIANNA Hát hogy meg ne sértsem, egye
lőre megtartom, majd más alkalommal adom 
vissza.



NEGYEDIK FELVONÁS
HETEDIK JELENET
HARPAGON (hajadonfőit a kert felöl jön tolvajt 

kiabálva) Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos! Haramia! Tör
vényt! Igazságot, igazságos ég! Végem van, meg
gyilkoltak! Elmetszették a torkomat, ellopták a 
pénzemet! Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova 
bújt? Hogy fogjam meg, mit csináljak? Merre fus
sak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott? Nincs itt? 
Ki vagy? Megállj! (Saját karját kapja el) Vissza a 
pénzem, gazember! Hű, hisz ez én vagyok! Hol a 
fejem? Azt sem tudom, hol vagyok, ki vagyok, mit 
teszek. Jajjaj, szegény pénzem, édes pénzem, egyet
len jó barátom, elszakítottak tőlem! Elragadtak. 
Oda veled a támogatóm, a vigaszom, a boldog
ságom. Végem van, végem, nincs mit keresnem 
többé ezen a világon! Nem tudok én nálad nélkül 
élni Befejeztetett, nem bírom tovább, meghalok, 
meghaltam, eltemettek Senki sincs hát, áld föltá
masztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénze
met, vagy megmondaná, ki vette el? He, mit 
mondsz? Senki Akárki mérte rám ezt a csapást, jól 
kikereste a percet Épp azt az időt használta ki, 
amikor azzal az alávaló fiammal beszéltem. Gye
rünk innen. Megyek a rendőrségre; kín pacira feszü
letem az egész házat; a cselédeket, az inasokat, a 
fiamat, a lányomat, még önmágamat is. Mennyi 
nép együtt! Akire csak nézek rögtön gyanús, mind
egyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit 
beszéltek ott? Hogy ki volt aki meglopott? Micsoda 
lárma az odafönt? Ott van talán a tolvaj? Istenre 
kérem, ha tudtok valamit felőle, esedezve könyör- 
gök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? 
Csak néznek, néznek rám, és pufognak a nevetéstől. 
Ki fog derülni, hogy részük van a lopásban — 
cinkosok Rajta hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, 
bírát, kínzószerszámokat, akasztófát, hóhért! Min
denkit felköttetek mindenkit, és ha nem lesz meg a 
pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

ÖTÖDIK FELVONÁS
HARMADIK JELENET
Valér, Harpagon, Csendbiztos, írnok, Jakab
HARPAGON Gyere csak Gyere és valid be 

azonnal azt a legocsmányabb gaztettet, azt a legel
vetemültebb aljasságot, amelyhez foghatót ember 
még nem követett el a földön!

VALÉR Mi tetszik uram?
HARPAGON Mi az, alávaló, még csak nem is 

pirulsz, hogy micsoda gaztettet vittél véghez?
VALÉR Miféle gaztettről méltóztatik beszélni?
HARPAGON Hogy miféle gaztettről beszélek 

becstelen? Mintha nem tudnád, mire gondolok! 
Hiába is próbálnád letagadni; minden kisült, ép
pen most tudtam meg mindent, de mindent. Hát 
így éltél vissza a jóságommal; szántszándékkal 
csak ezért furakodtál be a házamba, hogy így hátba 
támadj; ilyen szörnyűséget mívelj velem.

VALÉR Uram, mivelhogy mindent úgyis lelep
leztek nem keresek kibúvót, és nem tagadok sem
mit

J AKAB (félre) No nézd, tudtomon kívül is meg- 
sajdítottam?

VALÉR Szándékoztam is szót cserélni a dolog
ról, épp csak a kedvező alkalmat vártam. Ám ha 
már így fordult, alázattal kérem, ne haragudjék és 
legyen kegyes meghallgatni okaimat.

HARPAGON Miféle szépséges okaid lehetnek, 
hitszegő tolvaj?

VALÉR Megkövetem, uram, de erre a névre 
nem szolgáltam rá. Elismerem, hogy sérelmet 
okoztam Harpagon úrnak de hibám végül is meg
bocsátható.

HARPAGON Hogyhogy megbocsátható? Egy 
üyen útonállás, egy üyen orgyilkosság?

VALÉR Esedezem, őrizze meg nyugalmát Ha 
meghallgatja mondandómat, látni fogja, hogy a baj 
nem olyan nagy, mint amilyennek képzeli.

HÁRPAGON Nem olyan nagy baj, mint ami
lyennek képzelem? A szívem véréről van szó, a 
szemem világáról, akasztani való!

VALÉR Szíve vére, uram, nem került rossz kéz
be. Rangom, születésem nem vet árnyat rá. S végül 
is, semmi olyan nem esett, amit nem lehetne jóvá
tenni

HARPAGON Épp azt is akarom, ide vissza 
mielőbb, amit elraboltál.

VALÉR Becsületének uram, nem lesz semmi 
híja.

HARPAGON Nem a becsület híjáról van itt 
szó. De mondd csak nú vitt rá?

VALÉR Ah, még kérdezi is tőlem?
HARPAGON Ah, igen, még kérdezem.
VALÉR Egy istenség, amely rögtön föl is ment 

az alól, amit elkövettet velünk: a szerelem.
HARPAGON A szerelem?
VALÉR A szerelem.
HARPAGON Szép egy szerelem, szép egy sze

relem, mondhatom. Beleszeretett az aranyaimba!
VALÉR Nem, uram, nem a gazdagsága csábí

tott, nem az igézett meg engem; ünnepélyesen ki
jelentem, nem igényiek semmit a kincseiből, 
föltéve, hogy meghagyja nekem, amit magaménak 
vallhatok.

HARPAGON Mi az ördög, még mit nem! De
hogyhagyom! Ilyen arcátlanságot! Hogy mégmeg
tartja, amit elcsent tőlem.

VALÉR Ezt csenésnek méltóztatik tartani?
HARPAGON Hogy annak tartom-e? Ilyen kin

cset, mint ez!
VALÉR Kincsnek kincs, az igaz, mégpedig a 

legdrágább valamennyi kincse között. De hisz ak
kor sem vész el, ha nálam hagyja. Térden állva 
esedezem, adja nekem ezt a gyönyörű kincset; ha 
jót akar vele, át kell engednie nekem.

HARPAGON Van eszemben! Mit jelentsen ez?
VALÉR Hitet vallottunk és megesküdtünk 

hogy sose hagyjuk el egymást.
HARPAGON Gyönyörű eskü, bájos fogada

lom!
VALÉR Igen, megfogadtuk hogy csak ásó-ka

pa választ el bennünket
HARPAGON Nahát, abba még majd én is be

leszólok biztosi tlak
VALÉR Csak a halál ragadhat el bennünket 

egymástól.
HARPAGON Az ördög szállta meg a pénze

mért.
VALÉR Ismétlem, uram, nem az érdek vitt rá 

arra, amit tettem. Szívemet egész más érzelem do
bogtatta, mint amire ön gondoL Tettemet sokkal 
nemesebb eszme sugallta.

HARPAGON Ki fog derülni, hogy merő ke
resztényi könyörületességből fáj a foga a pénzem
re. De majd én segítek a baján. A törvény előtt 
veszek rajtad számot mindezért, gyalázatos gaz
ember!

VALÉR Vitessen, ahová akar, kész vagyok min
den szenvedésre, amivel sújtani akar, csupán arra 
kérem, legalább azt higgye el, ha történt is hiba, 
csak egyedül engem lehet felelősségre vonni érte: 
kedves leányát semmi vétek nem terheli.

HARPAGON Azt már elhiszem. Furcsaságnak 
is igazán sok volna, ha lányom belekeveredett vol
na ebbe a gaztettbe. De gyerünk csak vissza, ahol 
elhagytuk Valid be, hova vitted?

VALÉR Én? Az égvüágon sehova se vittem. Itt 
van még a házban

HARPAGON (félre) Jaj, aranyos ládácskám! 
(Fenn) Ki se ment a házamból?

VALÉR Nem, uram.

-  H ELIK O N-----------------------

HARPAGON És mondd csak mondd: nem is 
nyúltál hozzá?

VALÉR Én hozzányúlni? Ó, ez méltatlan gya
núsítás volt ellene is, ellenem is! A legtisztább, a 
legszentebb hévvel lángolok érte!

HARPAGON (félre) Lángol a ládikámért.
VALÉR Meghalnék inkább, hogysem alantas 

gondolattal közeledjem hozzá: sokkal erényesebb 
és feddhetetlenebb.

HARPAGON (fűre) Aládika erényes.
VALÉR Vágyam csak addig terjedt, hogy tekin

tetem gyönyörködjék benne; semmi bűn sem 
szentségtelenítette meg azt a szenvedélyt, amelyet 
szívemben szép szeme ébresztett!

HARPAGON (félre) A ládikám szép szeme! 
Úgy beszél róla, mint a szerelmes a szerelmeséről!

VALÉR Qaude asszony is tanúságot tehet róla, 
uram; pontosan tudja, mi történt valóban.

HARPAGON Micsoda! Gazdasszonyom ré
szes volt a bűnben?

VALÉR Igen, ő volt tanúja fogadalmunknak 
uram. De csak azután, hogy meggyőződött szenve
délyem makuláüanságáról; csak azután segített rá
beszélni Eliz kisasszonyt, hogy jegyet váltsunk.

HARPAGON (fűre) Meghőbörödött, ijedtében
— a törvénytől? (Valérhez) Mit zagyválsz itt össze 
a lányomról?

VALÉR Azt mondtam, csak rengeteg unszolás 
árán tudtam rávenni, hogy szemérmetessége ne 
gátolja szívem leghőbb óhaját

HARPAGON Kinek a szemérmetessége?
VALÉR Kedves leányáé. Csak tegnap tudta el

szánni magát, hogy kölcsönösen aláírjuk a házas
sági kötelezvényt

HARPAGON Lányom házassági kötelezvényt 
írt alá neked?

VALÉR Igen, uram; ahogy én is aláírtam neki 
egyet.

HARPAGON Nagy ég, még egy csapás!
JAKAB (a Csendbiztoshoz) Vegye csak, vegye a 

listába!
HARPAGON Ő, szaporodása a megpróbálta

tásnak! Tetőzése a kétségbeesésnek! Rajta, uram, 
végezze tisztét, helyezze írással vád alá nekem 
mint betörőt és liliomtiprót.

VALÉR Tiltakozom a kifejezések ellen; ha majd 
megtudják ki vagyok..

NEGYEDIK JELENET
Eliz, Marianna, Fruzsina, Harpagon, Valér, Jakab, 

Csendbiztos, írnok
HARPAGON Ó, te szégyentelen! Te, te elfaj

zott, méltatlan gyermeke apádnak! Ezt tanultad a 
leckékből, melyeket adtam? Egy alávaló zsivány- 
nyal csavartattad el a fejed, és beleegyezésem nél
kül még jegyet váltasz vele. De csalódni fogtok 
mind a ketten. (Elizhez) Négy megszentelt fal áll 
majd jót a viselkedésedért; (Valérhoz) egy jó bitó 
számoltat meg a vakmerőségedért.

VALÉR Nem az ön dühe mondja ki a bírói szót 
ebben a dologban; remélem, engem is meghallgat
nak mielőtt ítéletet mondanak fölöttem.

HARPAGON Tévedtem, amikor bitófát emle
gettem. Elevenen fognak kerékbe tömi

F.T.T7 (térden apja előtt) Ó, apám, esedezem, le
gyen egy kicsit emberségesebb, s ne folyamodjék 
az atyai hatalom legkegyetlenebb eszközeihez. Ne 
engedje elragadtatni magát indulata első hulláma
itól, fontolja meg előbb, amit tenni akar. Legyen 
okos, és ismerje meg jobban azt, aki ellen haragja 
fordul Nem olyan ő, amilyennek most apám látja, 
és kevésbé veszi zokon, hogy neki ígérkeztem, ha 
megtudja, nélküle már rég elvesztett volna. Igen, 
atyám, ő mentett ki abból a halálos veszedelemből, 
amelyben, emlékszik a habok közt forogtam, neki 
kell megköszönnie lánya életét, neki, aki...

HARPAGON Lárifári, jobban elviselem, ha 
veszni hágy a vízben, mint azt, amit most elköve
tett.

ELIZ Apai szeretetére kérem, rimánkodom, 
hogy ne...

HARPAGON Nem, nem, elég a szóból, be kell 
teljesednie a törvény akaratának!

JAKAB (fűre) Megkeserülöd, hogy megbotoz
tál!

FRUZSINA Ez aztán bonyodalom a javábóL

ILLYÉS GYULA fordítása
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FELVÉTELI - FELKÉSZÍTŐ 5.
A műértés képessége
Mivel nem értünk egyet a szövegértés és értékelés uniformizáló felfogásával (a szövegértelmezések 

memorizálásával), és a szövegértést nem öncélú tevékenységnek tekintjük, hanem az önmegértés egyik 
módjának, amelynek eszköze a szövegmagyarázat, elvárjuk, hogy az átélés, a beleélés képessége 
mellett a pályázók rendelkezzenek az élmény fogalmi analógja megfogalmazásúnak a képességével, ehhez 
pedig ismerjék a szövegmagyarázat és a múértelmezés technikáit (pl. a VIII. osztályos tankönyvből A lírai 
versek elemzése dm alatt szereplő műértelmezési modellt).

(Részlet a Magyar Irodalomtudományi Tanszék Felvételi Bizottságának 
a felvételi vizsgarendszer módosítására vonatkozó javaslatából:

A Hét 1994/19-20.)

Ki ne értené 
az alábbi verset?
Radnóti Miklós: É jtsza k a  
F e k szik  a  te s t, de  a so k  
leb eg ő  á rn y  á ll  a  fa la k n á l.
Jár a  zsebóra , m ereng  
a  p o h á r  v i z ,  h a llg a t a n ap tár.

1944. márdus
Öt egyszerű mondat, amelyek bármelyike akár 

hétköznapi beszédhelyzetekben is előfordulhatna, 
így együtt: mégis vers; ezt érezzük, különösen ak
kor, ha többször egymásután elolvassuk a szöve
gét

Az irodalmi mű ugyanazokból a szavakból 
építkezik, mint a mindennapi beszéd; ezért sok 
alkotás (nem mindegyik!) szavainak hétköznapi 
tartalmával is hatást gyakorolhat. Úgy is mondhat
nánk: ezek a művek kétféleképpen is olvashatóak: 
irodalmi és nem irodalmi módon. A művek kétféle 
olvashatóságának lehetősége tévútra térítheti az 
értelmezést gyakori hiba, hogy műelemzéskor a 
szószerinti jelentés megragadására törekszenek az 
elemzők, magyarán: "elmesélik" a mű tartalmát. 
(Figyeljük meg, hogyan hat — vagy inkább nem 
hat! — a fenti Radnóti-vers tartalomreprodukáló 
változata: "A költő lefeküdt, s nézi a falakon moz
gó, riasztó árnyakat. A csöndben még zsebórája 
ketyegését is hallja, a félhomályban látja a pohár, 
vizet, a naptár lapját.") A mű igazi értelme nem ez. 
Az olvasásban gyakorlott befogadó érzi, hogy a mű 
másutt, egy másik szinten, egy másik világban szólít 
meg bennünket, nem a szavak elsődleges jelen
tésének, valóságvonatkozásának a síkján. (Ezért jó 
többször is elolvasni az előttünk álló verset ahhoz, 
hogy — képzeletünk segítségével — ebbe a "másik 
világba" átlendüljünk.) Az Éjtszaka elképzelt vilá
gában olyan megrendítő mélységgel érint meg ben
nünket a nyugalom és a sötétség, a béke és a 
rettegés kettős hangulata, az élet és a halál együttes 
jelenléte, ahogyan azt csak életünk kivételes pilla
nataiban szoktuk megsejteni.

Gyakran éppen ez az érzelmi feszültséggel te
lített pillanat indítja el az értelmezés — nem 
könnyű munkát igénylő — folyamatát Mi lehet a 
titka a költemény szívszorító hatásának? —kérdezi 
bennünk ez a feszültség. Ha most az olvasó jól 
megformált válaszra törekszik (szóban vagy írás
ban), akkor törekvésének eredménye egy sajátos 
beszédmód, az irodalmi beszéd lesz.

Az értelmezésben gyakorlottabb olvasók azon
ban azt is tudják, hogy ez az ihletett indulás az 
elemzés "legveszélyesebb" útszakasza; innen 
ugyanis még könnyen vissza lehet csúszni az ún. 
valóságvonatkozások szintjére. Ekkor követik el 
sokan azt a hibát, hogy részletesen elbeszélik a mű 
megírásának a körülményeit, a költő életének azt a 
szakaszát, élményvilágának azt a szeletét, amely
nek — vélhetően — jdentős szerepe lehetett a vers 
megszületésében; sokan úgy vélik, hogy éppen ez 
a vers igazi tartalma (hiszen miről is szólhatna 
egyébről a vers, mint a költő élményéről?). A ver
sünk végén olvasható időmegjelölés valósággal kí
nálja a "könnyű kitérő” lehetőségét a fáradságosabb 
"titok-keresés" helyett: ennek ürügyén oldalakon át 
lehet elmélkedni a második világháború borzal
mairól, a költő szenvedéseiről stb., stb. Ám mindez 
mégsem a vers "igazi értelme”, hanem— valljuk be 
— valójában egy versen kívüli tényhalmazra (a 
vers "előttesére") vonatkozó megállapítás-sor.

Gyakran előfordul egy másik típusa is a tévút- 
ra-tévedésnek a műértelmezésnek ebben az "érze- 
lemtelített" szakaszában: az, amelynek során az

értelmező — a vers rá gyakorolt hatásából kiindul
va — a saját érzelmeit kezdi el kiönteni, egyre 
messzebb távolodva, lassan elfeledkezve a mű szö
vegéről. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben sem 
a mű szava szól; ez csak idézetekben visszatérő 
illusztrációja lesz az értelmező személyes érzelme- 
inek-gondolatainak.

De hát akkor — kérdezheted —
mit is lehet elmondani egy ilyen rövid versről?
A mű szövegéből kiindulva, illetve minden 

megállapításunkat oda visszavezetve mindent, 
amit a vers számunkra elmond, üzen, kérdez.

Nem, mégsem kell elfeledkeznünk a mű ránk 
gyakorolt hatásáról, nem kell lemondanunk saját 
érzelmeinkről, élményünkről. Még a mű előttesére 
vonatkozó ismereteink is hasznunkra válhatnak az 
értelmezésben. Éppen csak a múról nem szabad elfe
ledkeznünk, valami rajta kívül álló kedvéért. Az 
értelmező teljesítménye az, ha magát a müvet sikerül 
megszólaltatnia; a műelemzésben az a fontos, hogy 
a mű szava szólaljon meg az értelmezi tolmácsolásában.

Ennek a tolmács-szerepnek az elősegítésére az 
irodalomtudomány gazdag szempont- és fogalom- 
rendszert dolgozott ki. Ezeknek az a funkciójuk, 
hogy— mint valami láthatatlan, de nagyon erős és 
rugalmas háló — fönntartsák az értelmezést a szö
veg másodlagos jelentéssíkján, hogy ne engedjék 
visszacsúszni azt a hétköznapi, az un. pragmatikai 
szintre, s hogy ennek a sajátos értelmezési módnak 
a számára adekvát (találó) nyelvet biztosítsanak.

Tetszett a vers? Vajon mi ragadott meg benne? 
A verselemzést nyugodtan el lehet kezdeni például 
saját élményeink, benyomásaink, a mú ránk gyako
rolt hatásának tudatosításával. Az esztétikai miniségek 
(szép, rút, tragikus, komikus, fenséges, alantas, elé- 
gikus, idillikus, groteszk, ironikus stb.) pl. kiválóan 
alkalmasak arra, hogy nevet adjunk annak a hatás
nak, amelyet a vers első olvasásra kiváltott belő
lünk. Ha választásunkat néhány mondatban meg 
is indokoljuk, akkor úgy öntjük szavakba saját 
versélményünket, hogy közben mégis a mű
ről van szó.

A művek általában önként kínálják az értelme
zés szempontjait. Feltűnik bennük valami kérdé
ses, valami megértésre váró, valami értelmezésre 
ingerlő. Figyeljünk meg néhány üyen problemati
kus, ránkkérdező mozzanatot Radnóti versében! 
(Kérdéseinket a VIII-os tankönyvben A lírai versek 
elemzése dm alatt megtalálható elemzési modell 
szempontjai segítségével is feltehetjük. A szempon
tok sorrendje természetesen nem kötelező.)

A valóságmozzanatok és jelentések szintje. A 
klasszikus egyszerűséggel megformált mondatok 
között meglep az indítás (viszonylagos) nyersesé
ge: "Fekszik a test". Vajon miért mondja ezt így a 
költő a még egyszerűbb (de személyesebb) "Fek
szem” helyett? Erre a kérdésre akkor kaphatunk 
árnyaltabb választ, ha megfigyeljük "a test" viszo
nyát a versvilág többbi valóságeleméhez: "az 
ámy"-hoz, "a zsebórá"-hoz, "a víz"-hez, "a naptár
hoz.

E megfigyelést segíteni fogja az alaktani és mon

dattani tényezik vizsgálata. Mit fejez ki a "de"-vel 
jelzett ellentétes viszony az első két tagmondat 
között? Ha "a test" és "a sok lebegő árny" dlentétes 
szótartományak alapelemei a vers vüágában, ak
kor a kettő közül melyik szótartományba tartozik 
a többi valóságelem: "a zsebóra", "a pohár víz", "a 
naptár'? Érdekes, hogy a monda tok nyelvtani meg
formálása is két "szembenálló tábort" alkot a vers
ben. Mindjárt szembeötlik az ellentét, ha elvé
gezzük az egyes mondatok nyelvtani elemzését 
Vajon mit fejez ki a tőmondatok és — a hozzájuk 
viszonyítva bőbeszédű — bővített mondat szem
benállása?

A stilisztikai mozzanatok még többet elárul
hatnak erről az ellentétről. A pohár víz "mereng", a 
naptár "hallgat". Milyen hangulatot, jelentést sugá
roznak ezek a megszemélyesítések? Ebben a vers
világban mintha szerepet cseréltek volna a tárgyak 
a lírai énnel: ők "járnak", "merengnek", "hallgat
nak", miközben a test csak "fekszik". Vajon mi az 
értelme ennek a szerepcserének? A "víz", az "óra", 
a "naptár" csak önmagát jelenti-e (a lírai én tárgyi 
környezeteként) a versben, vagy pedig mást is, 
többet is jelent?

Tovább gazdagíthatja eddigi megfigyelésein
ket a hangzásbeli összefüggések vizsgálata is. Az eddi
giektől eltérően tagolja a verset a mássalhangzók 
megoszlása. A "Fekszik a test", valamint a szokat
lan hangalakú dm, az "éjtszaka" kemény, kellemet
len hangzású mássalhangzóival elkülönül a vers 
többi részétől, amelyben a zeneibb mássalhangzók 
(j, 1, r, m, n, z, zs) az uralkodóak. Mit "jelen fiiét", 
milyen hangulatot kelt a vershangzásnak ez a ket
tőssége?

A vershangzás fontos tartozéka a ritmus. Hall
gassuk meg például itt: 'jár a zsebóra". Mintha a
vers (vagy az élet?) idejét is a — U U /---- zsebóra
egyenletes, daktilikus ketyegése tagolná. Érdemes 
— ritmizálással — kipróbálni, hogy helytálló-e a 
sejtésünk. Még érdekesebb megfigyelésre jutha
tunk, ha egymás mellé helyezzük a két első, illetve 
a második két sor ritmusképletét Vajon mi lehet a 
szerepe a költeményben a klasszikus versforma e 
sajátos, modernizált, rímes változatának?

Miközben kitapintottuk a versvilágban műkö
dő két tartomány elemeit, a mú szerkezeti összefüg
géseit is felfedeztük. A versszerkezet az oppozídó 
(ellentét) elvére épül. Ha ennek az oppozídónak a 
két pólusát megpróbáljuk egy-egy szóba, szókap
csolatba sűríteni (élet az ezt fenyegető agresszív 
erőre halál), akkor már az értékmozzanatok szintjének 
vizsgálatánál tartunk. Milyen fajtájú pozitív érté
kek tartoznak még (a vers világán belül) az egyik
hez, illetve milyen negatív értékek a másikhoz? 
Milyen ezeknek az aránya egymáshoz viszonyít
va? Melyik az erősebb, a fenyegetőbb? Határozot
tan felismerhető-e mindenütt a határ az ér
téktartományok között?

U tó ira t
1. Reméljük, nem csalódtál amiatt, hogy nem 

kész elemzést kaptál erről a versről (amely ráadá
sul még csak nem is "kötelező tananyag"), hanem 
inkább olyan kérdéseket, amelyekre (saját ízlése
det, véleményedet érvényesítve) te magad vála
szolhatsz, amelyek mintájára tovább bővítheted a 
kérdések és válaszok sorát, illetve bármely más 
műben felismerheted a kínálkozó kérdéseket, s 
amelyek talán meggyőznek arról, hogy nem re
ménytelen vállalkozás önálló verselemzéshez fog
nod.

2  Mérlegeld, hogy az alábbiak közül melyik 
útját érdemesebb választanod a felkészülésnek:

a) azt; hogy memorizáld az ismeretlistán sze
replő összes szerző összes művének az elemzését;

b) azt, hogy a verselemzés néhány fontosabb 
szempontjának az ismeretében te magad gyako
rold az önálló verselemzést, te magad fejleszd ki 
magadban a műértés képességét (esetleg társaid
dal vagy tanároddal együttműködve, hiszen az 
"irodalmi beszédnek" is, mint minden más kom
munikációs formának, kell hogy legyen címzettje)?

(Megjegyezzük, hogy a Felvételi bizottságnak 
szándékában áll olyan tétel- és feladat-típusokat 
előnyben részesíteni a felvételi vizsgán, amelyek 
adott— és a vizsgázók rendelkezésére bocsátott— 
irodalmi szöveghez kapcsolódnak.)

ORBÁN GYÖNGYI
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DOBOS LÁSZLÓ

HALDOKLIK A MESE
(részlet)
Mindig azt hittem, ha székely 

emberrel találkozom, nem tesz 
majd mást, csak mesél. Mesél, 
mondja a gyönyörű szép törté
neteket a havasokról, a kaszálás
ról, csillagos pásztoréjszakákról, 
ó  mérnök, gyermekéveit a Csíki
havasok őrizték. Tehenes szeké
ren járták a mezőt, az apja szigo
rú volt. Most is gyereknek tekinti, 
ha hazamegy. A nagyapa is él 
még, de erről nem kíván szólni. 
Faggatnám, húznám belőle a sza
vakat; az érdekel, mi van közé
pütt. Középütt a gyermekkor és a 
mérnökség között. A mese? Vagy 
a balladák?

Marosvásárhelyt a művelő
dési ház dísztermének ablakait 
székely népballadák mozaikjai 
ékesítik; döbbenetes emlékezte
tő. Hátborzongató történetek.

Útitársam előadásba melege
dett; az egyen- és váltóáram át
alakításáról, s a negyfeszültségű 
távvezeték költségeiről beszél. 
Már hallgatósága is van. Csodá
lom a megszállottsággal határos 
technikaimádatát, de én csak a 
szavak elejét és olykor végét ér
zékelem. A lélek vetkőzése ez; 
Kádár Kata szép termete helyett 
nehéz, kövesedő emlékek hulla
nak a feneketlen tó vizébe Közé
pütt, a faeke és a nagyfeszültség 
között vannak a balladák; a jajon- 
gások, apám, anyám, nagyapám, 
és innentől már balladákká olvad 
a múlt. Most még szomorú emlé
kek. Inkább elhallgatja, vagy ha 
mondja, elérzékenyül. Ez még 
csak az első nemzedék, amely ki
került a sárból; gyerekének már 
mesévé szépül. Az írnoka pedig 
rideg történelemként tanulja 
majd.

A ballada népek szomorúsá
ga, mindenki szomorúsága. A 
ballada senkit sem tehet büszké
vé.

A Déli-Kárpátok völgyeiben 
kanyarog a vonat Köröttünk ko
mor kísérőink, a hegyek. A he
gyek tartózkodóak. Ha olykor 
közelebb lépnek is a vasúti talp
fák felé, tartják a méltóságuk kí
vánta távolságot. A sínekhez 
közel patak bukdácsol a köve
ken. Csillogva, csobogva fénylik 
és beszélget, barátkozik a partján 
csikorgó országúttal. Sadoveanu 
történeteit keresem, a megindító 
históriák ízes szavú mesélőit. 
Nemrég olvastam egyik elbeszé
lését: a Sárkányt. "Kedves feleim! 
— kezdte fennszóval Számadó 
Ionija, miközben felállott és 
egész magasságában kiegyenesí
tette ösztövér alakját. — Bizony 
megvallom itt kegyelmetek előtt, 
hogy nagy iszonyattal hallgat
tam kegyes Gherman atya mesé

jét, a hajam is égnek állott tőle a 
kucsmám alatt; de az én mesém, 
amelyet el akarok mondani ke
gyelmeteknek, még sokkalta cso
dálatosabb és félelmetesebb!"

így kezdődik. Aztán folydo- 
gál a szó, hol vékonyabban, hol 
gazdagabban, megsimogatja An
niját, a csinos kocsmárosnét, 
majd kidfrázva lepereg a gonosz 
bojár, Nastase Bolomir három há
zasságának története. Hol mond
hatták el ezt a mesét? Némán 
vonulnak a hegyek, mintha min
den pillanatban elmozdulna a vi
lág, fordulna előre és vissza.

így tudom, így mondták Bu
karestben is: Románia lakosságá
nak több mint nyolcvan száza
léka paraszt volt A hegyek lábá
nál bujkáló országúton szüntelen 
a forgalom; teherautók és trakto
rok szakadni nem akaró sora. Hol 
vannak a nehéz parasztszekerek? 
Amesélők? S a tűz körül kuporgó 
kíváncsi hallgatók? Az országu- 
takról, a hegyek hajlataiból is el
kopik a múlt Olykor még látjuk, 
de legtöbbször már csak képzel
jük, akarattal odaképzeljük a régi 
helyükre a tegnapiakat.

November van, de a hosszú 
völgyi legelőkön mozdulatlan bi
valycsordák szétszórt pontjai fe- 
ketéllenek még. Állnak, kérődz- 
nek, egykedvűen tudomásul ve
szik a motorok hajtotta rohanást. 
Változó és álló pontok között ívd 
az élet. És középütt van a moz
gás; a lét legnagyobb és legke
gyetlenebb hatalma, minden régi 
és minden új ellensége.

A vonatból nézve minden 
hátrafelé szalad, mintha vissza
pillantó tükröt vallatnék. Szeret
ném magam ráhangolni egy ér
zésre, egy élményre, ha csak reb- 
benésnyi időre is állóképpé me
revíteni mindazt, amit a pillanat 
töredéke alatt befog a tekintet. 
Minél többet áttekinteni, befogni, 
megállítani az időt, a mozgást, az 
érzékelést... Aztán kilépni a kép
ből, és múlhatatlannak hinni azt 
az állapotot.

Nem lehet A visszapillantó 
tükör lassan összefogja a kilomé
tereket, aztán könnyelműen hát- 
rafdé szór mindent; pontokká 
zsugorítja a nagy képeket, min
den ponttá, aprócska ponttá zsu
gorodik.

Már előre figyelmeztetnek, 
Sinaia következik. A román kirá
lyok fényűző palotamonstruma. 
Messziről mesebeli fellegvárnak 
tűnik, amelyet széles váUú óriás 
tart az ölében.

A történelem otthagyja ujja 
nyomát a természet legféltettebb 
hajlataiban is. A vonat kanyarog, 
percenként más szögből látom a 
palota homlokzatát. Egyszer fe

hér királyi koronának látszik, 
másszor hótiszta köpenyként rej
ti maga alá a fenyők zöld renge
tegét. Királyi szemhez méltó hdy 
ez; magasról néznek leidé az ab
lakok, fenséges kilátás, talán a fél 
országot belátni erkélyeiről. 
Alulról tekintve mindez valószí- 
nűtlenül szép; a szegény ember 
legkisebb fia ilyennek álmodhat
ta a hegyi tündérek és a gazdag 
királyfiak találkozóhelyét... Sző
ném a mesét, de elmozdul a kép, 
tűnik, zsugorodik a hegy is, hogy 
nagyobbak, még komorabbak 
nyújtsák derekukat az ég felé.

Sinaia, királyi hatalmasságok 
fellegvára, távolról nézve ösz- 
szébb húzódik a hegy ölében.

A Kárpátok ezerarcú koszorú, 
mindenütt ugyanaz és minde
nütt más. A Kárpátok: földrajz és 
történelem. Hadvezérek és kato
nák, piros virágok és letaposott 
csataterek végtelen vonulása. 
Győzelmi emlékművek és fűvel 
benőtt sírok. Minden hágójára 
hatalmas felirat illik. Vereckén: itt 
mentek a katonák! Uzsokon: erre 
jöttek a katonák. A Tatár-hágóra: 
elmentek a katonák! A Tomösire: 
vonultak a katonák...

Van még több is? Dukla! Száz
ezer emberre borult a föld. Fizet
ség, adó mindenért, minden 
hágóért, minden szorosért, min
den hajlatért.

Azt mondják, vörösebb lett a 
fák zöldje. Vérrel lehetett volna 
megfesteni a Kárpátok minden 
ösvényjelzőjét. íme, itt! íme, erre! 
Húsz év múlva így mondja a slá
ger: "Elmentek a katonák". Hol 
vannak a katonák? Hol vannak a 
sírjaik?... Elmentek a katonák!

őrizzük az emlékműveket, az 
utolsó győzelmek jelzőit. Csak 
ezekre rakunk koszorút.

A Kárpátok hegylánca szép és 
kegyetlen. Emlékek, mesék, nó
ták, fakuló betyárarcok húzód
nak egyre közelebb. Látható és 
láthatatlan erők harca; a romanti
ka és a mindig parancsoló jelen. 
Jó lenne asztalt, széket faragni a 
legkeményebb fából, bükkből 
vagy gyertyánból. Hosszú
hosszú asztalt és nagyon sok szé
ket... Megidézni a vármegyék 
urait, a betyárokat, a pandúrokat, 
dalok és balladák nemzőit, a me
semondókat, a kaszásokat, a put
rikban szaporodó cigánygye
rekeket, a zsákmányra büszke

vadászokat, a krumplin, káposz
tán és puliszkán élőket, a tutajo- 
sokat, odaültetni őket körbe, 
meredjenek egymásra. Nézze
nek! És akkor feltámasztani az 
elmúlt fél évezred legártatla
nabb, legnyomorultabb katoná
ját, lámpást, áram izzította 
lámpást nyomni a kezébe. Vilá
gítson, villogtassa szemét a kár
páti folyók láthatatlan szelleme, 
az áram... Világítson, fényesítse a 
sárga arcokat. Dévénytől a Foga- 
rasi-havasokig ér az asztal... Min
denki ugyanazt a kérdést kapja: 
ismételné az életét, avagy okoso
dott halálával?

A látomás izzította kérdésre 
csak az élő válaszolhat. Okoso
dunk-e mások halálával? Mások 
hiába való életáldozatával? A 
magyar költő ezt írta: "Dunának, 
Oltnak, egy a hangja". Igaz, de itt 
más szimbólumok, más figyel
meztetők is vannak. Rémítőbbek 
és tanulságukkal megrázóbbak. 
Csermelytől tengerig hosszú az 
út, a folyó kibeszélheti magát.

Nagy csaták színhelyére za
rándokoltunk. Waterloo, Boro- 
gyino a múlt századból, Verdim, 
Sztálingrád a huszadik század
ból, hogy csak a legborzalmasab
bakat említsem. Sorolhatnám 
napestig. Elmegyünk és megbor
zongunk a tömegsírok felett, s 
közben a hadvezérek nagyságát 
simogatja gondolatunk. A vesz
tes tábornokokat nem tartjuk szá
mon, nem ünnepeljük őket. A 
dicsőség vonz, a nagyság látása 
szédít, még akkor is, ha ezrek ír
ták nevüket a csatába vezénylő 
napiparancsra.

A mese, a romantika keresése 
túl messzire visz. Ide a Kárpátok
ba fogódzik fél Európa történel
me. Áz emlékezés, a változó 
képek nyújtotta élmény látomás
sá alakul, a látomások tanulsága 
pedig ijesztő és rettenetes. A 
hegygerincekre méterenként állí
tanám a fejfákat, csupán a hágók 
szakítanák meg a sort, ahol "el
mentek" a katonák.

Aztán mégis mindent háttér
be szorít a látvány, a Déli-Kárpá
tok gyönyörűsége. A Tátrát 
lábainál kerülgeti a vonat, itt fel
kapaszkodik a hegyek tetejére. 
Felejthetetlen élmény felülről 
nézni a fenyőrengetegre.

Gondok könyve, Madách 
könyvkiadó, 1983.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

---------------------- HELIKON

HUNTER EGY NAPOT 
AJÁNDÉKOZ CHAWÁNAK

Huszonnyolc esztendővel en
nek előtte — állította váltig Huntér 
—, a nap, melyen születtél: péntek
re esett.

Hunter megnézte az öröknap
tárt, belelapozott az avítt pergamen 
pillantású újságokba, almaillatú ré
gi füzeteit nézegette (akkoriban 
még dátumot is írt a leckék bal mar
gójára), egyszóval csalt, hiszen  
honnan is em lékezhetett volna. 
Chawának mégis el kellett fogad
nia Hunter kijelentését, jobbat az
nap m ár am úgy sem  tehetett, 
ugyanis abban a pillanatban — téli 
este ereszkedett a Városra, a szom
bat és vasárnap kettős kegyelme — 
végre kettesben maradtak, a Bartha 
Miklós és a Szentlélek utca sarkán 
álltak meg, Chawa rámutatott egy 
háromszögletű udvarra, egy zeg- 
zúgos emeletráépítést szemléltek a 
vajsárga lámpák fényakváriumá
ban: szokatlan szobák függtek a 
gesztenyefa vaskos karján, s a pilla
nat moccanatlanságát árnyak této
va lapozása tette nyugalmassá. 
Chawa szülővárosát Hunter is sze
rette, hiszen maga is itt vált rettent
hetetlen vadásszá és reményke
dővé, lélegzése hasonlított a sóhaj
hoz, mert úgy vonzotta a szerelem, 
mint péntek a szombatot.

A  nap nagy fülescsészéjébe ol
vadt hóié gyanánt nevek gyülem- 
ledtek föl, m indent m eg kellett 
volna ünnepelni december 16-án, 
olyanokat, mint Adelaida, Aggeus, 
Albina, Aletta, Beáta, Etelka, Euzébia, 
aztán a fiúké, lásd Marcell, Otelló, 
Ottó, Ozor, Özséb avagy Tihamér, 
hogy a többi cicomára már csak a 
hallgatás fátylát vessük megköny- 
nyebbülten, holott ezek európaibb 
nyelveken —  a szavak megújítása 
előtt honunkban is — talán kevésbé 
idegenül, kedvesebben dobbantot
tak a fül rezzenő dobhártyáján, a 
száj kívánatosabban formázta vol
na ajkán a fogak és a nyelv barátsá
gos közreműködésével valameny- 
nyit (Akadt, kihez verset írt a néhai 
A. L., mert nevét sem lelte "tört kö
vön" a házsongárdi temetőben egy 
elfulladó tavaszon; egy hölgynek 
ittas boldogságot tételeztek fel a 
névválasztók, anélkül, hogy sejtel
mük lett volna a további könnyek
ről, csípőficam ról vagy nyitva  
hagyott gázcsapról; van a viselők 
között közismert féltékeny, arca sö- 
tétebb, mint a fecsegő velenceieké 
— Hunter szeretett volna Délre 
utazni Chawával, hiszen északi 
ember lévén csak északon utazga
tott, Chawa viszont valóban im
b o lygó it a lagúnákon férjével, 
Hunter nem volt féltékeny ama 
cserfes napra, ugyanis a huszon
nyolc esztendő malmának telhetet
len garatja mindent porrá őrölt, s

reá már csak finomlisztként hullott 
azon az estén a mondott utcák met
szésében, különben sem ismerte a 
férjet, Robert de Bonvoisint, aki so
ha nem nőtte ki a párizsi diáktünte
téseket és elvből utálta a Mac 
Donald-ok örökké egykedvű tojás- 
floppyját...; na, persze ott a felsorolt 
nevek között egy, kinek labdaveze
tését Hunter megcsodálta, ugyanis 
Eusebio néven vált a Samsung kép
ernyőjén világhíressé.)

A csuporéknyi keresztnevek 
azonban elsikkadtak az örömszü
lők előtt, akik — minden józan szá
mítás szerint — már eldöntötték, 
hogy leányuknak a nagymama ne
vét ajándékozzák, egyszerűbbet te
hát, melyre a naptár Karácsony 
előestéjén figyelmeztet

Az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát tisztelve senki nem 
kívánt m egakadályozni abban, 
hogy a világra köszönts hangod fel
robbanásával, s a zeneértő szülők 
fülének ez volt a legmagasztosabb 
ária, ugyanis elsőszülöttük volnál. 
Az Emberi Jogok felől még hallani 
fogsz, küzdelmeibe beleveted ma
gadat, egyelőre azonban saját előjo
gaid voltak, emezek pedig lassan 
évültek el. Neved életet jelent az 
ároni beszédben, s ha még egy ále- 
fet is csatlakoztatunk eléje — fon
tosk od ott H unter m ásnap az 
állomás parkolójában —, akkor el
nyerhetjük a lét eredetét (értel
mét?), vagyis a szerelmet. (A szó 
megengedhetetlenül gyakran for
dult elő Hunter készletében, a to
vábbiakban igyekszünk kerülni a 
közvetlen utalásokat.)Chawa gú
nyosan mosolygott, azt hisszük, 
megrettent Hunter vágyakozó és 
kamatmentes szavaitól.

A szü lőknek  m ásnap, azaz 
szombaton temérdek boldogságot 
kívántak a hozzátartozók, az anyá
nak és apának szóban, személye
sen, telefonon, a boldogság-óhaj
tásokban Te is bennefoglaltattál, 
Reád is vonatkozott az örömök 
hosszúlejáratú hitele; táviratban, az

utcán, a csarnokokban és az üzle
tekben az ismerős régi boltosok co- 
si fan' tutte; utóbb a távolabbról 
örvendezők levélben, képeslapon 
és a postai szolgáltatások összes el
érhető változatán keresztül üdvö
zölték időszámításod kezdetét.

*
Advent harmadik vasárnapja, a 

Gaudete in Domino már Hunter 
háta mögé siklott, a negyediken — 
így tervezgette — hazautazik észa
ki hazájába, ám a rektor-professzor 
szigorú tilalma szándékozását szél
be szórta, ezért hát a szilvesztert 
hívó pénteken délután ül majd vo
natra barátjával, Petrus Klaarral, a 
jöven d ő  m ű vészettörtén ésszel 
együtt Karácsony estéjén moziban 
voltak, tíz ember didergett a néző
téren, ugyanolyan hontalanok vol
tak az Égben és a Földön, mint ők; 
a Szent Mihály székesegyházban az 
éjféli misére is beosontak, elvegyül
tek a hívők között hitetlen irigység
gel; Hunter északi hazájában soha 
sem volt addig templomban, ami 
szokatlannak tűnhet, lehet felhábo
rító vagy gyanúra adhat okot, ám 
Huntert úgy kell elfogadnia Cha
wának és a világnak, ha tudni akar
ják, milyen volt az a huszonnyolc 
évvel ezelőtti december, amikor 
megneszelted, hogy a lét hango
kon, gesztusokon és jóízeken ke
resztül folytatja önmagát benned.

Helyet nem leltek, állva utaztak 
az illemhelyhez szorítva a rossz gő
zöktől, pálinkáktól tikkadt fekete 
tömegben, odabenn az irigyelt ülő
garnitúrán egy élemedett és elázott 
koldus vagy ódon hadirokkant 
dorbézolt — 1916 karácsonya óta 
valószínűleg még ki sem józanod- 
hatott —, rozsdás monopolját kör- 
belötyögtette, Petrus és Hunter 
orra alatt is megjelent a flaska; ők 
undorodva utasították vissza a test
vériesülésre buzdító méregserle
get, elveik nevében idegenkednek, 
holott inkább csak utálnák meg
húzni a homályos-szutykos üveget; 
kíváncsiságuknak azonban nem

tudnak gátat szabni, esettanul
mányt látnak a részeg hadastyán- 
ban, akaratlanul is hallják, hogy a 
románul dünnyögő-károm kodó  
rongyszakáll váratlanul magyar 
katonadalokra fakad, "festik fel", a 
tömegben sokan morgolódnak, de 
a vérmes háborgás — érzik vala
mennyien — nevetséges demonst
ráció volna egy reteráton dülöngélő 
nyom ortóníval szem ben. Ekkor 
hallotta Hunter és Petrus első ízben 
hamisítatlan I. vil. háb. manírok 
szerint előadva a "Megállj, megállj, 
kutya Szerbia" elhíresült dalát, a 
félszázados drill (vagy lelkesedés?) 
semmit sem kopott, pattog, Ferenc 
Ferdinánd főherceg vére még min
dig bosszúért liheg; "ha a harci da
lokban m egfoganna m inden  
kívánság itt Közép-Kelet-Európá- 
ban, már valamennyien fej és vég
tagok nélkül döngölnénk győzel
meink csűrjét" — írta később Petrus 
Klaar egy Goya-festmény kapcsán, 
és valószínűleg elfelejtkezett már 
erről a régi utazásról, a tudat beom
lott tárnáiban menetelnek szünte
len a kutya Szerbia ellen bevo
nultatott jövendő csonkák, emel
kednek a hősi emlékművek, hu
hognak a tömegtemetők személyi
ség nélküli kísértetei.

Az ámulattól és ügyetlenségtől 
— távol állnak még a tapasztalt uta
zók ideálképétől, nincs rutinjuk, hi
szen csak másodévesek, és abban a 
korban az egyetemi hallgatók nem 
csavarogtak folyton a köz- és vas
utakon —, elfelejtenek idejében 
rendet vágni a közönség sűrű veté
sében, mire a lejárathoz és egy kis 
levegőhöz jutnának, a vonat már 
vígan vágtázik Nagyenyed felé, a 
kétségbeesésük egyenes arányban 
nő a távolsággal — végre egy min
den eresztékében érthető számtan- 
példa, bár a feladvány szereplői 
éppenséggel ők —, Felvincnél az
tán sikerül lekászálódniok a szerel
vényről, m egszabadulni a fejet 
csavaró és szájakat ferdítő huzattól. 
Nincs még délután négy sem, hi
szen az öt mérföldes visszaúton a 
látási viszonyok és a tériszony elvi
selhető, a csatlakozások állomása 
egyben a csalatkozások pályaudva
ra is, mert két óra húsz perc múltán 
jő a következő vonat, a fűtetlen és 
világtalan, mely a tundrákra szál
lítja hőseinket.

Marad idejük átgondolni az el
múlt másfél évet; Hunter huszon
nyolc évvel később megismétli a 
várakozás köznapi bravúrját, ek
kor öt órát kap a vasúttól, bár csak 
másfél hónapot kell kezei között át
pergetnie: Chawa szavait és csend
jeit, a várakozás hóeséses nyo
m orúságát a Város főutcáján, 
ugyanis elszokott az utcán ácsor- 
gástól, az istentelen imádkozástól, 
g y ű lö li a te lefon ok at, m elyek  
szombat délben Chawa szüleit a 
polgári ebédtől ugrasztják föl, a saj
nálkozással vegyes, zavart válaszo
kat, a vonakodó tagadást (nem, 
nem tudjuk, hol töltötte az éjszakát 
Chawa), emlékezhet az elhatáro
zásra: vissza északra, a tundrákra,
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mondta magának a főutca szürkü
letében, de aztán botor kitartással 
— önmagának szemrehányást tesz, 
gratulál és marad — még egyszer 
megpróbálkozik, és tessék, itt az 
eredmény, várni kell a mozdulatok 
és szenvedélyek csatlakozására, a 
vonatra, amely huszonnyolc évvel 
azelőtt is végre kimozdult az első 
sínpárról, Hunter és társa boldogan 
dobják föl csomagjaikat a magasan 
fekvő rácsos lépcsőre, térdelve 
kúsznak maguk is a málhák után (a 
farmernadrág, hál' istennek már fel 
van találva!), a cigánylányok dalá
tól és nyílt simogatásaitól övezve 
érkeznek meg a tundrákra. Hunter 
anyja ekkor átnyújtja fiának az első 
nemesi előnevet, az ah- és fdvinci 
predikátumot, igaz, kutyabőr nélkül, 
de hősünk egy másik alkalommal 
kiváló szolgálatai fejében még csá
szári és királyi tamarási titulust is 
nyer ugyanattól a földi (anyai) ha
talom tól, ugyanis a következő  
nyolc nyár hevében két Tamaránál 
is széptevő lesz, tegyük hozzá, 
hasztalan, mert a Tamarák a plané
ta két végső sarkában fognak mű
házakat álmodni a tervezőasztalok 
felett építészként (Hunterről vélhe
tően kevesebbet álmodoznak, mert 
barátunk konzervatív — otthon
maradi), és a rettenthetetlen vadász 
és reménygyártó minden szerelme 
hiánytalanul kivándorol a Jóre
ménytelenség Fokára ritka bélyeg
nek, egzotikus képeslapnak.

•Az időjárás nem volt tekintettel 
a politika csalóka felengedésére, 
december 16-án egész nap fagyott, 
Erdélyre köd borult, mínusz két fo
kot mértek — ha volt, ki rápillant
son  a m agán- és k özü leti h i
ganyoszlopokra — a Malom utcá
ban, a Bartha Miklós és Szentlélek 
Strassék metszéspontjában álló két
emeletes rozsdaszínű házban (pon
tosan o lyan  árnyalatú, m int a 
vonaton a két héttel később körbe- 
adogatott monopol), de még a Mo
nostori úton és a Deák Ferencnek 
szentelt tágas boulevard-on is, no
ha már akkor, huszonnyolc eszten
dővel ennek előtte sem említették 
ilyképpen a közlekedési hálózat 
patinás ütőereit a hivatalosságok, 
az elnevezések kizárólag az ősla
kosság ajkán éltek tovább az egy
helyben lakás igazolására.

A  hatalom bércén engedéke
nyebb húrokat pengetett a később 
főbepuskázott Minnesänger, a bör
tönök ajtaját hátracsapták, percekre 
sarkig tárták, így nagyapád is ki
léphetett rajta, és elméletileg ott ült 
az asztalfőn, az eleve elrendelés ta
na szerint bízott a kegyelemben és 
félelem nélküli életben, megáldott, 
eg észség ed re, nagyra növésed  
holtbiztos esélyére, a szokásosnál 
nem boldogtalanabb jövődre ürí
tették poharaikat a házban egybe- 
sereglett nők, férfiak — magyarul 
és németül.

Szombat este héttől hangver
seny volt az Egyetemiek Házában, 
kis csúsztatássá akár ünnepi kon
certnek is tekinthetjük (az ünnep- 
várás kellemes izgalma hullámzott

át a termen, bár a Karácsonyt hiva
talosan tagadták, kerülték, óvakod
tak említeni, de csak a vak nem 
vette észre, hogy mindent áthat a 
Születés kékes misztériuma), ezen 
ott üldögélt édesapád is az erkély 
baloldalán (vélte Hunter, aki maga 
is beözönlött barátaival együtt, bal
középen foglaltak helyet), ha jól 
emlékszik, Beethoven is szerepelt a 
műsorban, a IX., hol az Örömódá
nak mondott tételt egyenesen Cha- 
wa tiszteletére adta elő az a néhány 
hangjegy-hivatásos, aki tudott róla, 
hogy a világra jöttél.

Chawa anyja viszont a klinikán 
maradt a frissiben tisztába tett ke
rek homlokú kislánnyal. Minden 
kórházban a legelviselhetetleneb
bek a szombat és vasárnap esték,

amikor a favorizált látogatók is el
illannak, ekkor hemperedik mel
lénk a rossz modorú egyedüllét — 
piszkál, gúnyolódik velünk, erejét 
fitogtatja, sarkával a szívünket rug
dossa — kín az elalvás; az orvos 
nem adott altatót, olvasásra serken
tette a gyerekágyas anyát; későn es
te, már tizenegykor még egyszer 
behozta a nővér a gyermeket, és az 
asszony a mellére helyezte a sima 
arcú kisdedet, próbálgatta a Weih- 
nachtent igazi díszletekkel, valódi
szereplőkkel.

*
Ezen a pénteken Hunter sza

badnak érezte magát (az illúzió öt 
évig uralta lelkét, míg északi hazá
jától távol az egyetem lépeseit mér
te, padjait nyűtte), ugyanis e napon 
alig voltak órái; a kelet-római csá
szárok cselszövéseinél buzgón je
gyezte a professzor Francesco di 
Pauli ajkáról öreges göcögéssel ra
jokban eregetett anekdotákat (nyá
ron vizsgázik nála elégségesre, 
diplomadolgozatát ugyancsak nála 
nyújtja be a keresztes háborúkról), 
de már a következő előadáson fi

gyelme vásznát nem akarta jó szél 
dagasztani; képzeletében a tegnapi 
hóesés folytatódik az első emeletig 
Aula Magna tekintélyes ablaktáb
láin túl, a Farkas utcában ösvénye
ken im bolyognak a járókelők, 
holott már pénteken reggel, néhány 
órával Chawa születése után min
denünnen felgöngyölítették a gyér 
hóleplet; a pöttöm magister Jaco
bus de Voragine magyarázott vala
mit a középkor szelleméről, ami 
fontos lehet, hiszen Huntert végső 
soron eme tantárgy hívta peregri- 
nálni, midőn Petrus Klaar váratla
nul hátrafordul és egy papír- 
szeletkét csúsztat barátjának: "a 
szünetben gyere velünk, elhoztam 
a magnót Altamirából, megvan az 
Dlésék legújabb nagylemeze", s ez

olyan vonzerőt fejt ki Hunter eszté
tikai ösztöneire, hogy habozás nél
kül léceinek le (miként akkoriban 
mondották), csapatba-falkába ve
rődve (fiúk és lányok: Montana, 
Fischer, Lya Monacha) húznak a ro
mantikus Dézsma utca irányába, 
ahol Petrus Klaar tengeti éltét és 
pengeti lantját, valamint a havi 250 
talléros házbért. Annál is könnyebb 
szívvel teszi meg, mert nénikéjét és 
bácsikáját m ódszeresen kínozni 
szokta e dalok meghallgatásával 
szombat délben (Könnyűzenei tur
mix) és vasárnap déli 12-től (Vasár
napi koktél), már hallotta a hang
sugárzó készüléken át az "Elher
vadt a sárga rózsa, nincsen aki ki
dobja", "Amikor én még kis srác 
voltam", illetve "Ne gondold azt, 
hogy tiéd a világ" kezdetűeket, ki
váltképpen tetszik az a sor, hogy 
"az idő lassan-lassan eljár fölötted", 
hiszen ebben aztán benne foglalta
tik a befutott harmincasok iránt ér
zett teljes m egvetése (fő leg  a 
vakbuzgó tansegeket nem bírja eb
ben a korban, nem is alítva, hogy 
egykoron maga is katedrára fog

lépni, bár szívből óhajtja ennek el
jövetelét, de a vágyak csak negyed
századdal később teljesülnek). 
Chawa értetlenkedik, ezért Hun
temek magyarázkodnia kell: hu
szonnyolc esztendővel ezelőtt a 
hordozható készülékek még az ál
mok és a Neckermann katalógus 
birodalmába tartoztak errefelé, ha
talmas rádiók ontották mellvértjük 
mögül a nótákat, a CD lemezkísér
letekről Princetonban is titokban 
suttogtak a beavatottak, s a Chawa 
konyhaasztalán található pisai hi-fi 
torony alapjait még képzeletben 
sem vetették meg, nem hogy dőlni 
kezdjen a Hunter tiszteletére gyúj
tott gyertyafény felé.

Immáron ideje visszahátrálni a 
kronológia  h elyes rendjéhez, 
ugyanis barátaink, a régi peregri
nusok boldogan fordultak ki az 
Egyetem utcai kapun, a latin óra 
fölött szem ernyi sajnálatot sem  
éreztek, hiszen a szigorlat a mesz- 
szi-messzi júniusban van elrejtve, a 
declinatiók és conjugatiók, az abla- 
tivus absolutus eleganciája és az ac
cu sa tiv e  cum infinitivóról nem is 
szólva, egyáltalán nem riogatják 
Hunter kedélyét. Ezek az unalmas 
falanxok akkor válnak támadó 
alakzatokká, mikor elveszetten  
seny ved a Bartha Miklós és a Szent
lélek utcák metszésében, egy első
emeleti huzatos szobában (nem 
számíthat az utcanevekben meg
idézettek támogatására sem); Geor
gius Yonas, a piktor a Praeludium 
& Fuga törmelékeit fütyöli hamisan 
és szakadatlanul, portrét rajzol 
Hunterről (rossz mű, elszakítva, 
összetépve — a festő utólagos meg
követésével), a mesélő csodát re
mél, hinni akar a csodatételekben, 
és a mirákulum, ímé, bekövetkezik: 
B. B. (nevét nem érdemes megje
gyezni, mert vajmi kevés köze lesz 
az örökkévalósághoz) felkiabál 
Huntemek, emez pedig félreveti a 
Manuductio ad Linguam Sacram fóli- 
ánsát, fa-(tábla-)képnél hagyja Ge
org iu s Yonást (aki alijjázik a 
Szentföldre, de nemcsak azért, 
mert Hunter elszökött, hanem mert 
felesége sem ült mellette, patikusné 
akart lenni Montevideóban), és ket
tesével ugorva át a lépcsőket össze
kapaszkodik B. B.-vel, eliszkolnak 
a közeli Industrius sive Bolhás mo
ziba, utánjátszó, megbízható film
sz ín h á z , itt vetítik  az Iguana 
éjszakáját Richard Burtonnel, Ava 
Gardnerrel és főleg Deborah Kerrel 
(USA 1964, r. John Huston) meg az 
iguánákkal, azt éneklik a kiránduló 
kollégiumi lányok a buszban, hogy 
Happy Days Are Here Again, ami, 
persze szemenszedett hazugság, 
mert a boldog napok éppenséggel 
elmúltak, Huntert másnap meg
buktatják latinból, és madame Tas- 
coni v issza ren d e li au gu sztu s  
végére p ó tv izsg á zn i (exam en  
supplimenti loco).

Ide, ebbe a volt mozgóképszín
házba invitálja Chawa a mesélőt 
huszonnyolc évvel később, a de-

folytatás a 20. oldalon
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folytatás a 19. oldalról 

cemberi ritkás hóhullásban fénnyel 
sepri fel az udvart az est harminc
hat higanygőzös lámpása, hol van 
már az Industrius sive Bolhás régi 
dicstelensége, Apollo, a sebesen 
nyilazó templomából célozza szí
vüket és pénztárcájukat; lesegítik 
Hunter kabátját, és a férfi zavartan 
jegyzi meg, még mindig elfelejtet
ték megválasztani bambergi érsek
nek, de Chawa, a nagyvilági, fi
gyelmezteti, errefelé ekképpen szo
kás, minden szabadkozás csakbug- 
risságáról árulkodnék; Hunter sört 
rendel, miként az északiakhoz illik, 
ezzel szemben Chawa kiéhezetten 
esik a távolról sem közel-keleti ét
keknek (pacalleves többek között), 
holott az éttermet mórok működte
tik, és Hunter nosztalgikusan figye
li a b eszé lő t, e ltek in t szok ott  
bölcselkedéseitől is, ami egyszerű
en megmagyarázhatatlan.

Hunter — saepe dictus rettent
hetetlen reménykedő és vadász — 
a kitűzött hónapban megjelenik ál
mai városában az abban az eszten
d őb en  e sed ék es  napnyugati 
szerelmével, Nikóval, autóstoppal 
hajinak be a Tordai út felől, együtt 
sem tudnak összeszedni harminc 
tallért, hogy kifizessék a megdühö- 
dött úrvezetőt, aki kettejüket elad
dig szívélyességgel kormányozta 
be az Arany János utcába, a kocsi
tulaj átkozódva pattan ki a Dada 
Infelixből, utánairamodnék a két 
csalónak, emezeknek nincs hová 
m enekülniük, mert Chawa alig 
több mint féléves és egyáltalán nem 
tartózkodik jövendő lakásában a 
Monostori út elején, néhány lépés
nyire az Arany János Utcától, ámbá
tor ekkor az ü ld ö ző  és az 
üldözöttek közé veté magát a fátum 
(ez egyszer a rend jóságos őrének 
alakjában), a dühöngőt kérdőre 
vonja, mi okon parkol a tilosban, 
tekintélyes bírsággal kedvetleníti el 
az ugató vadászebet, és így a nyu- 
laknak sikerül élve eljutniok a cser
jésig, akarjuk mondani, az egyetem 
kapujáig. Madame Tasconi sajnos 
Firenzében van, üzenet vár Hunter- 
re a dékáni hivatalban, hogy a pót
vizsgára utalt peregrinus sep- 
tentrionalis hagyja hátra lecke
könyvét ("indexét"), mert mégis 
megjutalmaztatik a legkisebb ked
vezménnyel — átpaszírozzák latin
ból (u tó lag  tanulja m eg ui., a 
szükség nagyobb úr, mint madame 
Tasconi) — és ekkor Hunter legszí
vesebben felkeresné Chawát, de — 
milyen rusnya csapdája az időnek 
— majd csak huszonhat év múltán 
ismerkednek össze egy lengyel-lit
ván kolostor udvarán; Nikó pedig 
rég elpályázott Nyugat-Berlinbe, 
az odvas fogak roncstelepén dolgo
zik, f úr-farag, vés, koronáz, hiányo
kat hidal át — kivéve a Hunter 
fizikai hiányát (legalábbis ezt hiszi 
a mesélő...).

Nem kopogtathat Chawa ajta
ján, hogy figyelmeztesse: huszon
nyolc évvel odébb ne várattasson 
magára, hiszen H. cipője már át
ázott, és könyörög az égnek —

Hunter egén legfennebb égitestek 
férnek el, feje fölött egy rés találha
tó, mely kitartóan kíséri, ezért csak 
magában bízhat és az elmúlt-jöven
dő simogatásokban, a forgandó 
szerencsére tám aszkodik félkö
nyökkel, míg józanságát védi —, 
hogy jönne már végre haza a riói 
fesztiválról...

...ez azonban már egy másik 
idő, a feloldozhatatlan ballépések 
még el sem követtettek, az idősíko
kon a végzet lenyomata lassan de
reng föl, hiszen Hunter mindössze 
tizenkilenc éves, fogalma sincs ar
ról, hogy

*

hétfőn Chawát nagy elővigyá- 
zattal bebugyolálják, a klinika előtt 
taxi várakozik, az apa ölébe veszi 
leányát, aki majd nem lép örökébe, 
noha — mint minden atya — ő is 
ezt óhajtaná, hiszen a zene a legtisz
tább hit és dicsőség az egek alatt, a 
bölcsesség tiszta forrása; beülnek 
mindhárman, hogy hazavitessék 
magukat a feldíszített családi ott
honba, ahol már egybesereglett a 
csodálok kara, az áhítat csendjét uj- 
jongások szabdalják keresztül-ka- 
sul, Chawa elkezdi legfőbb tény
kedéseit eszik, mohón tapad az 
anyai emlőre, alszik, ürít és hason
lít.

Az atya bosszúsan eleveníti fel 
beszélgetés közben, hogy szinte el
gázoltak a taxival egy balga deákot, 
ki hóna alatt az Irodalmunk Csar
nokával figyelmetlenül kelt át a 
Malom utca és a Wesselényi utca 
kereszteződésében, ott, ahol Hun
ter és Chawa huszonnyolc év múl
va egy kiló mandarint vásárol majd
éjfél után.

*
A garabonciás ki más lehet, 

mint Hunter, aki elviharzott a Ma
maiának nevezett kávémérésből, és 
nénikéjéhez cibikelt vigasztalásért, 
hóna alatt valóban ott gyúródott az 
Irodalmunk Csarnoka, benne M. Z. 
válasza, udvarias elutasítása: ver
sei, ifjú barátom, haladást mutat
nak, ámbátor egyelőre közlésre 
nem alkalmasak. Szeretne elbúj- 
dosni, az utca közepén azonban 
hirtelen jobb ötlete támad, egy ro
bogó taxi előtt sarkon fordul, a so
főr káromkodik, Hunter vidáman 
int a kocsi mélyéből kifehérlő cse
csemőnek, aki először mosolyodik 
el. Hunter a Samus vendéglő felé 
veszi billegő lépését, eszébe jut, 
hogy várják haverei egy fél vodká
ra, meg kell apróra tervezni, miként 
utazzanak haza szilveszterezni;

így aztán huszonhat évre magá
ra (?!) hagyja Chawát, találkozza
nak — üzeni — a lengyel-litván fe
rences kolostor udvarán, véletle
nül;

Hunter tehát várakozhat újfent 
a kocsárdi állomáson, hol Petrus 
Klaarral, hol nélküle, miből köny- 
nyen kikövetkeztethető, hogy az 
Idő önismétlésekbe bocsátkozik, de 
nincs ki megunja, mert lassan  
egyek leszünk az Idő árnyékával, 
mely reánk borul, mint a vadászsó
lyom fényes szárnya.

MONOSZLÓY DEZSŐ 

Rendületlen
Rólatok álmodtam ma éjjel 
apád szerepében egy nálánál 
is linkebb szövegelt nyílt okkal 
anyád is o tt állt s a szóáradatot 
mintha vízzé szennyé válna 
söpörte mogorván
a drukkolok s ellendrukkolók csapata 
férfi nő vegyesen feküdt egyhalomban 
vigyázz magadra mondtam 
az ige azonban hasamból nyöszörgött 
senki se tudta vajon mit jelenthet 
miért és kinek szól
bánatos füst szállt hatalmas szivarból 
ködében arcod egyre jobban fénylett 
tekinteted is szinte azt sugallta 
ezt a nyüzsgést sehogyan sem érted 
hiszen mi mindent régen megbeszéltünk 
de fejed idegen hím ölébe hajlott 
s mint egymásra kopirozott fénykép 
arany keretben a falon hintázott 
apád nyílt okkal feltűnőn iázott 
anyád rendületlen a szennyet söpörte 
így van így lesz mindörökre 
hangzott a magasból 
ámen nyikorogta rémülten az ajtó

TŰNŐDÉSEK (3)
A filozó fiáb an  nem v o lt  

olyan világhírű Bartókunk, mint 
a zenében, sem "éppen annyira" 
jelentős Eötvösünk, mint a fizi
kában, "de" túlzó "nemléttudat
ra" vall az, hogy a Magyar La
rousse a magyar nyelvű verzió
jában is hiányzik a Kari Böhmről 
szóló sorok után egy Böhm Ká- 
rolynak szentelt szócikk.

§
— Ki etimológus?
— Akinek a zsaluról a félté

kenység jut eszébe.
— És ki féltékeny?
— Aki tudja, hogy jobb félni, 

félteni, mint megijedni.
§
Olyan szeretőm van, hogy 

mellette nincs alvás. Annyira 
horkol.

§
Nem vetette meg a nőt, csak 

az ágyat.
§
Egy kissé sántító, de talán 

még nem egészen elkésett javas
lat az ésszerűség summás kisem- 
mizésének az élére tehető jel
igéire: "Non cogito, ergo sum ma 
summarum."

§
Milyen filozófiai eszmesort 

építene egy magyar Heidegger 
arra, hogy a magyar jelen szó a 
jel-hez tartozik?

§

Érdekes verset hallottam ma: 
"Unul numai are trac,/altul trac 
j i  esíe./U nul poarta num ai 
frac,/altul chiar si veste." Ezzel 
kapcsolatban tisztázandó, mi
lyen összefüggés van a vesta, ves
te 'mellény, mellények', a veste 
'hír', a poveste 'mese', a neves te 
'nejek', a Vesta istennő (görögül 
Hesztia, néha Hisztié) és a "hisz- 
ti-é" kérdés között.

§
A fantázia két véglete közül 

az egyik csak a valót hiszi lehet
ségesnek, a másik a lehetetlent 
is. — A lehetőség ilyen voltát bi
zonyítja a megvalósulása, a lehe
tetlenség ilyen voltát viszont 
sokszor nem lehet bizonyítani.

§
Milyen a tömören kígyózó 

beszéd? Laokoónikus.
§
Miért tartják oly sokan a gör

be utat az érvényesülés legrövi
debb, "tehát egyenes" útjának? 
Érzik, hogy a térnek görbültsége 
van?

§
A kórlélektan még gyerekci

pőben sem járt, mikor Fontenelle 
már jó, mozgósító, mobilizáló 
mottót gyártott neki: "Minden 
ember bolond."

SAJÓ H. PÁL
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ADY ENDRE

AZ OHIDYAKIGAZSAGA
Van Erdélyben egy vármegye, 

s e vármegyében egy falu. Nagy 
idők óta laktak itt tornyos kasté
lyukban a nagymarkú Óhidyak. 
Nem bántotta őket komolyan sen
ki. Egyezkedtek némettel, török
kel, szomszéddal, fejedelemmel. 
Jobbágyaikat vaskötélen tartották, 
s az úgynevezett isten fölvitte a 
dolgukat Szent-birodalmi grófok 
lettek őkelmék. Voltaképpen pe
dig valami kóbor olasz volt az 
ősük. Kitört belőlük gyakorta ka
landor-vér. De erősek, szépek ma
radtak mégis. És rémei a vidéknek. 
Máig is, mikor Kossuth Lajos már 
elporladott

Az Óhidyak még Kossuthot is 
átkozták. Gyöpösödött fejjel fi
gyelték a nyargaló időt. Tajtékos 
szájjal szidták a változásokat. Ma
gyar és oláh zselléreiket erősen fi
gyelték. Nem rontja-e meg őket 
valami idegen és új szándék? így  
éltek ők. Nem másképpen, mint 
őseik. Kínában és Magyarorszá
gon lehetséges az. Itt elsuhog toll- 
hullatás nélkül az idő. E két ország 
ma is a mandarinoké. Mi, többiek, 
születünk, szolgálunk, megalázto- 
tunk, sírunk és meghalunk. Ez a  
mi sorsunk. Az élet pedig az Óhi- 
dyaké. És övék minden. Rang, 
mandátum, bizalom és népszerű
ség. Vadak, halak és szegény le
ányok. A leányok különösen.

Már kétszáz évvel ez előtt paj
kos ékek szállongtak Erdélyben. 
Az Óhidyak domíniumán minden 
arc rokonságos. Szerelmes termé
szetű zsarnokok voltok az Óhi
dyak. Nehezen maradhatott meg 
tőlük leánybecsület És a balkezes 
házasságtól sem irtóztak. Egy hí
res Óhidy gróf, a múlt század ele
jén végrendeletében harmincki
lenc törvénytelen gyermeket is
mertei. Szerencsére a család sarká
ra állott, s a bíróság a család

mellett döntött. Bolondnak dekla
rálták a halottat, s a vagyon ma
radt épségben tovább is a hiteles 
Óhidyak kezén.

Mert hiteles család volt a csa
lád egészen  Ó hidy Á dám ig. 
Ádám gróf harmadmagával örö
költe a vagyont. Két testvérével. 
Az egyik testvér tönkre szerette 
magát Párisban. Fiatalon sorvadott 
el. A másiknak egy kis kártya-ügye 
támadt Budapesten, a Nemzeti ka
szinóban. Ez meg ebbe halt bele. így 
Ádám úr egyedül maradt.

Óhidy Adám Bécsből hozott 
asszonyt Valami cseh-német per- 
szónát. Á ldásos lett volna az 
egyetlen Óhidy házassága. Előke
lő, sőt gazdag volt a cseh-német 
bárónő. Csak éppen magával hoz
ta az inasát. Az inas cseh legény 
volt. Nagy, semmiházi, erős fiú. 
Sárga volt a haja, mint a rossz sáf- 
rány.

Ádám úr házassága boldog- 
ságos volt. A gondviselés nem 
akarta, hogy olyan jeles família, 
m int az O hidyaké, magvában  
megszakadjon. Jönnek tehát az ap
ró grófok és grófkisasszonyok  
roppant bőséggel. Csak éppen  
hogy sárga hajúak voltak, holott az 
Óhidyak cigány-olasz képpel s fe
kete, csillogó szemekkel néztek 
m indig a világba. Tanúság: az 
ősök arcképei a grófi kastélyban, 
tessék sorra nézni őket Mind ilye
nek. Még feleségeiket is így vá
lasztották az Óhidy grófok.

Mindegy: Ádám gróf nem bús
lakodott s nem kételkedett. Ez a fő. 
N yu god tan  tért m eg őseih ez  
Ádám gróf. Volt már akkor vagy öt 
unokája, négy fia. Tehát élni fog az 
Óhidy-famflia.

Ami most következik, az nem 
régen történt Ádám gróf után a 
legidősebb fiú vette uraságába a 
domíniumot, Félix gróf, egy cseh

pofájú legény. Brutális, vad ember. 
Mert a vadság nem a vér dolga. 
Inasok is csempészhetnek be ka
kukktojásokat kékvérűek fészké
be. A zért nem kell szégyen -  
kezniök, és sírjukban is megfor
du ln ak  az ősöknek. Fattyúk is 
tudnak őhozzájuk méltóak lenni.

E gyébként p ed ig  m ég élt 
Ádám gróf felesége. És a cseh inas 
is öregen. Félbe gróf már régen el
zavarta volna a megvénült inast. 
Talán éppen azért, mert sejtette, 
hogy némi szerepe van az Óhidy- 
család történetének legfrissebb fe
jezetében. Gyűlölte az ipsét, az 
apját. De anyja miatt hallgatnia 
kellett.

Egyébként folyt az élet folyója, 
mint máskor. Félix grófé volt a vi
dék. Ó volt a vármegye királya. S 
ő méltó akart lenni az Óhidy-név- 
re, melyhez voltaképpen nem sok 
igaz joga volt.

Egy tavaszon különös járvány 
támadt az Óhidyak vármegyéjé
ben. Aratás előtt nyugtalankodni 
kezdett a nyomorult nép. Itt is, ott 
is titkos gyűléseket tartottak a job
bágy-utódok. Magyar és oláh pa
rasztok a legbadarabb dolgokat 
merték hangosan hangoztatni. 
Hogy még tjp járja: néhány ezer 
ember egy tornyos kastély pár la
kójáért éljen. De ha legalább élhet
ne. Ám minden tél megtizedeli az

Borsos Miklós illusztráció

éheseket. Ők bizony több ember
séget kémek a tornyos kastély la
kóitól.

Hát még mit? Félbe grófnak 
legnagyobb kedve lett volna né
hány ágyút venni, s halomra lövet
ni a lázadó rabszolgákat De akkor 
ki dolgozik, s ki arat?

Alkudozni kezdett hát Félix 
gróf. Elleplezett dühvei ígért meg 
mindent Aratáskor azután min
dent megbánt. Kioktatta a gazda
tisztjeit. Korbácsot a parasztnak, s 
meg kell mondani neki, hogy több 
bért nem kap, mint az apja és a 
nagyapja kapott.

Egy júliusi napon jönnek a hír
nökök, a bitang parasztok nem 
vágják a búzát. Kiegyenesítették a 
kaszát, s jönnek a tornyos kastély 
felé.

Az öreg inasnak maradt meg a 
hidegvére, aki azonnal mondta:

— Lovas emberek nyargalja
nak a főszolgabíróhoz és a csendő
rökért. Nem szabad engedni.

Félix gróf utána mondta a vén 
inasnak, az apjának:

— Nem szabad engedni.
Jókor, éppen jókor jönnek a

csendőrök. Sokan jöttek. Talán egy 
félóra múltán már elkésnek. Per
sze rögtön lőnek. Húszán vagy 
harmincán maradtok halva? Hi
szen az mindegy. Komisz parasz
tok. A  többiek gyáván szétfu- 
tottok. Már holnap folytatják az 
aratást. íme, nem lehet a nagyu
rakkal harcolni.

A harctéren büszkén tartott 
szemlét a főszolgabíró. Nyomá
ban a grófi família és a vén inas. 
Nézték a halottak arcát. Csodála
tos dolog: valamennyi az Óhidy- 
kastély régi arcképeire hasonlított. 
Ezek a lázadók mind Óhidyak vol
tak. Egy darab kenyérrel akartok 
többet, s most itt feküsznek vére
sen, halotton. A  vén inas szárazon 
szó lt

— Úgy kell a gazembereknek.

(Népszava, 1906. augusztus 26.)

Azokban a hetekben...
"[...] Hejh — édes apám, lelkem danoló ma

dara — tanáld már ki! danold már ki azt a nótát, 
a mitől egyszer, nem is oly régen, oly szépen 
égtek itt az úri kastélyok és plébániák, amikor 
úgy kezdődött hogy »talpra« és a vége úgy volt 
— hogy — dolgozz, Paraszt! Fizess, fizess és 
dögöjj meg [...]. téged ölel a te hü parasztod 
Achim L  Ándrás" Békéscsaba, Pusztogerendás, 
1908. márc. 23.

Alig öt hónapja alakult meg Áchim András 
vezetésével 1906. március 25-én a Magyaror
szági Független Szocialista Parasztpárt, amikor 
1906. augusztus 26-án Az Óhidyak igazsága meg
jelenik a Népszavában...

Az 1903-ban kirobbant nagyarányú ma
gyarországi parasztm egm ozdulások csúcs
pontja az élesdi felkelés vérbefojtása 1904. 
április 24-én, amikor a függetlenségi párt gyű
lésére egybegyűlt mintegy négy-ötezer körös- 
völgyi román és magyar parasztra a csendőrök 
sortüzet nyitottak, s az eredmény: 33 halott és 
90 sebesült Erdélyben az agrárszocialista moz
galmak főleg a sztrájkokban nyilvánultak meg, 
amelyek többségére a Bánátban, Arad és Bihar

megyék síkvidékein, Szatmár megyében s — 
kisä>b mértékben — Szilágy vármegyében ke
rült sor. 1906-ban már a tavaszi mezőgazdasági 
munkák idején elkezdődtek ezek az — egyéb
ként általában a szezonmunkák, főleg az aratá
sok idején fellobbanó — megmozdulások. Ady 
az idő tájt a Budapesti Napló szerkesztőségében 
dolgozott, de a hétvégeken általában hazaláto
gatott Érmindszentre, ígyhát közvetlenül a 
helyszínen szerzett szem élyes tapasztalatai 
alapján írja meg 1906. március 29-én megjelenő 
glosszáját. (Jegyzetek a napról. I. Sztrájk az Ermel- 
léken): "Hatalmas hír ez: sztrájk tört ki az Érmel
léken. Falusi napszámos emberek órás díjazást 
követelnek. Meg is mondják mennyit húsz fil
lért óránként. Ki álmodott affélét ezelőtt vagy 
tíz esztendővel? Ki tagadja most már, hogy ná
lunk is hódítnak az eszmék? Ez az érmelléki 
sztrájk kulturális esemény nálunk. íme, mint 
vonul be a magyar Alfödre Európa. A mi falusi 
napszámosaink eleddig primitívebb szerződé
sekben álltak uraikkal jobbágysorsú ükapáik
nál. Most a legmodernebb munkás-követelé
sekért állnak sztrájkba. [...], aki nem osztály
szemüvegen nézi az eseményeket, örülhet. Még 
pedig hazafias szívvel örülhet. A legenda a ma

gyar paraszt rémületes konzervativizmusáról 
szétfoszlik. És ez nagy biztatás a haladás min
den hívének." — Ne feledkezzünk meg róla: e 
glosszát alig három nappal előzte meg a békés
csabai parasztvezér — már említett — zászló- 
bontása...

A következő héten újságíró-tarsolyában 
újabb híreket hozva érkezik vissza hazulról a 
pesti redakcióba: "Károlyi-uradalmakon, grófi 
uradalmakon sztrájkolnak a cselédek. A  silány 
kommenciót nem bírják tovább. Ilyen szívtele
nek ebben az elistentelenedett korban a cselé
dek. Sándor, Pista grófék, nemes uraik, erkölcsi 
jókért harcolnak. Ok pedig hitvány kenyérért. 
Hivatkozunk az egész magyar társadalomra. 
Követeltek-e valaha több és jobb kenyeret Sán
dor és Pista grófék? Abbahagyták-e ők valami
kora munkát? Pláne nemzeti harcok idején? [...] 
E szívtelen cselédek pedig kenyeret követelnek. 
Le kell ezt szögezni. Ilyen emberek akarnak 
holmi jogokat. Kivirult a Tulipán-kert, s ezek a 
szívtelenek mégsem akarnak éhenhalni." (Jegy
zetek a napról. IV. A szívtelen cselédek — Budapesti 
Napló, 1906. április 4.)

Ha csupán e keletkezéstörténeti háttér is- 
» » > / b l y t a i á s f l 2 2 .  oldalon
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FÁBIÁN SÁNDOR

Száz sír magány
M indenekelőtt a bevallott vagy taga

dott remény, hogy a m agány — empirikus 
történelmi m egélések reflexszé válása su
gallja belülről —  egyszercsak elm úlik, 
m egszűnik, és talán éppen a társas létbe 
visszatérés h iteles belépőjegyévé válik. 
Olyan ez, mint a "kottázott csend" a zené
ben —  a rafinált zenemesteri fogás után a 
pianisszim ó is harsogás... S el is értünk a 
m agány másik izgalm ához, m ely szintén  
m egszűntével jár együtt: utána "édes élet" 
lehet a legprimitívebb közösségbe való be- 
lecsöppenés is.

És mi van akkor, ha a m agány végle
ges? Ha, teszem  azt, szinonimája lesz a 
halálnak? "A sír magánya": —  ím e a ro
mantika koptatta-porosította szólás. En
g ed tessék  m eg, h o g y  k issé  újítsam  és 
portalanítsam, az egyesszám ú birtokos vi
szonyt így  (is) szándékozván m egszüntet
n i. B e v a llo tt  g o n d o la t-c sú sz ta tá s sa l  
teszem  ezt, és visszatérek a "művészi ma
gány" jelzősítéshez. íg y  már a nagybetűs 
EMBER magányáról írhatok (a m űvészet 
nagybetűssé minősít!), aminek —  szük
ségszerűen? m ellékesen?— halál is a neve.

Új a ssz o d á d ó s  láncszem : egy  nagy  
m űvész önmaga m egidézte hősi halála. 
H add érveljek Petőfi Sándor halál-megjó- 
solásának rövid taglalásával a "száz sír 
magánya" m ondatösszeállítás ellen. Külö
nösen azért, mert m árdus van (márdus 
utáni április van), és bizony e tavaszban a 
m agány sajnos egyre-másra válik rokonér
telm ű szavává: halállá. Nem csak egyének  
m agánya —  elűzésre vagy kiirtásra szánt 
k özösségek  m agánya is. Szinte horror, 
amint deklarálják is jövendő magányukat- 
halálukat: "Szabadság-függetlenség, vagy  
halál!" (És mert a szabadság véglegesen  
sohasem  "jön be" (m ég az úgym ond "sike
reseknél" sem , hiszen a történelem-kine- 
v e z te  szab ad ság-h óh ér, az AKCIÓból 
m indig REAKCIOba visszarugódzó IDŐ

menetrendszerűen csonkolja és lefejezi), 
marad a petőfis alternatíva: a m egidézett 
halál (esetleg vegetáló izolálódás), bekö
vetkezte.

Petőfi Sándor átélt őszinteséggel vetet
te papírra a költői lélek komfort-zónájának 
peredben (=ihlet!) a néha halk, máskor 
sztentori hangú halálhívást. (1846: E gy  
gondolat bánt engem et). "Holttestemen át fú
jó paripák..." — nem idézem  tovább, min
denk i ism eri a verset. Fennebb "átélt 
őszinteséget" írtam — ennek csöppet sem  
m ond ellent az a megállapítás, hogy a cso
dálatos műben ott a póz, a mesterségbeli 
m űvészi "beállás" is. H iszen biológiailag 
ép ember nem kívánja, nem kívánhatja éle
te korai végét. M árpedig Petőfi egészséges 
alkat volt. D ehogyis akart ifjan elpusztul
ni. Mit is írt S zilveszter  éjén 1847-ben? "Még 
csak egym agám  v a lék / Tavaly ilyentáj
b a n / az idén már kettecskén/ vagyunk a 
szo b á b a n .// Furcsa lesz, ha már ez e g y /  
Darabig m ég így m én / Esztendőre hár- 
m acskán/ Azután négyecskén." Élni aka
rásának valóságos matematikai argumen
tuma e vers.

És mégis: végletes magánya, azaz halá
la elé ment! Betartotta költői nyilatkozatát! 
(Köztudott, hogy a harcok csitultáig m eg
húzódhatott volna mondjuk Mezőberény- 
ben.) ő ,  aki annyiszor sóhajtotta, zengte, 
m ennydörögte a halál vállalását, meghát
ráljon? N em  tette — s ezzel nemcsak a 
köítői szó hitelét, de a m űvészi póz becsü
letét is szentesítette. "Beérte" saját jóslatát, 
elvállalta a hősi halál magányát.

H ősi halál, emberi magány, "a sír ma
gánya"... De mert nemcsak Petőfiről szól
tam, hanem megfutamodásra késztetett 
vagy kiirtásra szemrevételezett embercso
portokról is említést tettem, ezért m onda

nivalóm kifutására igen-igen alkalmas a 
m integy  "házifeladatként" alkalm azott 
dm: "Száz sír magánya". (S ha csupán szá
zadunk derekáig visszatekintünk, m ég ak
kor is: ezer, százezer, m illió sír magánya!)

Ezek után  rám kérdezhetnek: h igy- 
gyünk a halottak társas magányában, az 
eleve suta d m  sugallta "száz símyiban"? 
Ha vallásos alapállásból gondoljuk végig, 
azonnal természetes a száz sír magányá
nak optim ista elvetése: a lelkek együtt 
vannak! Ha pedig az —  esetleg Felülről is 
szabályozott —  Elet értelmének hívei va
gyunk, akkor is m ásként kell fogalm az
zunk, mondjuk így: "száz sír egysége"... 
Am i már a száz halál m agánytalanságát je
lenti! S megtörténik a csoda: a pesszim ista 
feladvány-cím  kifordításából optim ista  
sarkigazság született! Mert a magányta- 
lanság fogalmának felbukkanása: maga a 
derű!

...Távol áll tőlünk a halálvágy, m ég póz  
formájában is. Am reméljük, hogy ilyen  
m egközelítés után m éginkább hiszünk a 
társas szellem együttlétben (valahol az am
néziától eufóriás túlmúltban), illetve igé
nyeljük a szodológiailag-egyénileg társas 
m agánytalanságok létrejöttét.

» » >  folytatás a 21. oldalról

meretére szorítkozva próbálunk közelíteni a 
novellához, aligha érthetnők meg, hogy Az Óhi- 
dyak igazsága miért nem marad meg a puszta 
hírdkkek szintjén. Mi az, ami ennél többé, érté
kesebbé — artisztikusan megformált Ady-no- 
vellává — emeli? És — főleg! — mi az, ami — 
mutatis mutandis — napjaink számára véresen 
időszerűvé teszi? A választ — mintegy rezonőr- 
ként — az Óhidy-domíniumot a saját fattyának 
elorzó "cseh inas" fogalmazza meg, aki, miután 
szemlét tart a legyilkolt "vér és juss szerinti" 
Óhidyak tetemei fölött, elégedetten mondja ki 
a szentenciát "Úgy kell a gazembereknek."

És még valamire fel kell hívnunk a figyel
met, ami fölött az Ady-filológia eleddig elsik- 
lott: sz in te  á lta lán os érvén yű  m ind az 
Ady-versek, mind pedig a novellák esetében, 
hogy hazai tárgyú-vonatkozású verseinek és 
novelláinak túlnyomó többségét Ady nem ide
haza, Magyarországon, hanem külföldi— főleg 
tehát párizsi — tartózkodásai idején írta meg. 
Ez a novella is Párizsban íródott, Ady második 
— 1906. június 20. — 1907. június 21. közötti —, 
leghuzamosabb párizsi életszakaszában.

Tekintve, hogy e novellát 1950 kora őszén,

tehát a kiadatlan, valamint az ismeretlen Ady- 
novellák felkutatására indított vállalkozásom 
legelején találtam meg a Népszava hasábjain, s 
azóta négy ízben publikáltam — Földrengés 
előtt. Buk., 195Z /Haladó hagyományaink/ ; No
vellák. II. köt. Marosvásárhely, 1957. [Valójában 
1958 tavaszán jelent meg!], továbbá a budapesti 
Szépirodalmi Kiadó gondozásában megjelent 
Ady Endre Összes novellái mindkét kiadásában 
(1961-ben Borsos Miklós illusztrációjával, vala
mint 1977-ben a Magyar Remekírók sorozatában) 
—, a mély személyes kötődés és érdekeltség 
jussán nem hallgathatom el azt az emlékemet 
(élményemet?), ami talán a legpregnánsabban 
érzékelteti azt az eredményt — Ady novellái
nak irodalmi recepcióját be-, illetve elfogadta
tását az Ady-életmű részeként —, amelyet az 
Ady-novellák — szinte csökönyös megszállott
sággal — újra meg újra vállalt kiadásával sike
rült elérnem; hiszen például az 1958-ban 
megjelent kiadást még a szakmai közvélemény 
is meglehetős fanyalgással fogadta. Mind az 
1958-as, mind pedig az 1961-es kiadást ismer
tette a MagyarNemzet, s mindkét kritikát ugyan
az a Sós Endre szignálta. 1958. április 13-án:"[...] 
Persze, az sem helyes, ha valaki úgy átlendül a ló 
túlsó oldalára, mint Bustyá Endre esetében történt!

A Novellákhoz írott bevezető Ugyanis olyasmi
ket állít, hogy Ady novelláinak »verstani« kép
letük van, Adynál sajátos »prózai prozódiáról« 
lehet beszélni [...]." (Kiemelések a szerzőtől.) 
Négy évvel később, 1962. január 27-én: "[...] 
Teljesen az a nézetünk, mint Bustya Endrének, 
aki a romániai kiadás előszavában hosszasan 
fejtegette, hogy az Ady-novellák kulcsot adnak — 
helyes és Ady-adta kulcsot — az Ady-versek igazi 
megértéséhez. [...] Nem túlzás az a megállapítás, 
hogy az Ady-versek túlnyomó többségének bélsó rit
musa, drámai feszültsége átkerült a novellák jelentós 
részébe. Elfogadjuk azt az állítást, hogy olykor 
valósággal »verstani« képletre bukkanunk ben
nük. [...]" (A szerző kiemelései.)

'Döntőbíróként" idézzük meg Kosztolányi 
Dezsőt: "A született prózaíró tollából folyik a 
tinta. Az azonban, aki verseket írt, és ismeri az 
ütemek katonai szigorát, a rímek és metszetek 
édes fékét, akkor is mértéket tart, midőn nem 
köti a fegyelem, és a próza szabadabb területén 
mozog. A  versíró prózájában fő az arány. Prózát 
írva is komponál, minden mondata kész strófa, 
akár külön is le lehet nyomtatni. [...] Egyenletes 
hullámzás hatja át mondanivalóját.”

BUSTYA ENDRE
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K isfaludy Sándor erdélyi kapcsolatai
A költő életrajzából tudjuk, későbbi irodalmi munkásságának 

sorsdöntő pillanatát Székelyföldön élte meg, amikor alig húszévesen, 
az udvarhelyszéki Etéden — ahol a nagybátyja, Hertelendy Mihály 
Vezette Lipót-huszárezred tisztjeként szolgált — eszmélt rá a magyar 
nyelv igazi szépségére, ugyanakkor elhanyagolt voltára, s ott határoz
ta el, hogy írói ambícióit csakis anyanyelvén fogja kamatoztatni. 
Életének erről az epizódjáról az erdélyi memoárirodalom jeles képvi
selője, Ujfalvi Sándor emlékiratából ismerünk részleteket. Elmondása 
szerint Kisfaludy "a falusi fiatalság szokásos összejöveteleinek egyikén, a 
fonóban " figyelt fel a mesemondó "szövegű átlengó televér székely kifeje
zések s a felmerült tájszavak kellemes hangzására...", s amikor a mesemon
dó szájából elhangzott a "rengeteg" szó, melyet életében most hallott 
először, "oly kellemesen csenge fülébe, hogy egyszerre felpattant, s kérte a 
mesélót eszó értelme kimagyarázására. Egészen új, eredeti világ nyílt fel most 
lelke előtt. Ezután szorgalmasan eljárt a fonóba... s tavaszra száznyolcvankét 
új magyar szóval gazdagodott tudvágya. Mint Kisfaludy megvallá — írja 
Ujfalvi — a székely nép egyszerű, érzelményes, magyaros költészete örök 
befolyással volt lantjára." Ismerve Kisfaludy későbbi irodalmi munkás
ságát, a magyar nyelv iránti szeretetét, érthető, hogy már ekkor szíven 
üti a sajátos székely beszéd hangzásának szépsége, hiszen az ország 
egy olyan vidékéről érkezett, ahol az állam nyelve a német, az egyházé 
a latin, s ahol a köznapi nyelv is jobbára idegen szavakkal tűzdelt. 
Kisfaludy bevallása szerint, bár soha nem tudott megbarátkozni "az 
erdélyi zord havasok s a vég nélküli sivatag erdók bozontos alakjával", ha 
lírájában nem is, de regéi megírásában vissza-visszatér az egykoron 
látott tájak hangulatának megidézéséhez.

1792 telén Kolozsvárott is megfordult, ahol a Kótsi Patkó János 
vezette első hivatásos magyar nyelvű színielőadások tartották lázban 
a várost.

A Kisfaludy-kutatás fontos emlékét képezi a költő leghitelesebb 
arcképe, melyet 1828-ban Simó Ferenc kolozsvári festőművész készí
tett. Simó 1801-ben Székelyudvarhelyen született. 1819-ben, az első 
kolozsvári periodikát, az Erdélyi Múzeumot szerkesztő Döbrentei Gá
bor támogatásával kijutott a bécsi képzőművészeti akadémiára, majd 
ennek elvégzése után előbb Bécsben, 1826 után Budán dolgozott. 
Időközben a fővárosba került Döbrentei megrendelések elnyerésével 
segíti az ifjú művészt, és Simó így készíthette el 1828-ban az MTA 
szabályzatát előkészítő bizottság tagjaként Pesten tartózkodó Kisfa
ludy Sándor arcképét is. A olajfestmény — mely éveken át Döbrentei 
Gábor tulajdonában volt — szolgált alapul azoknak a metszeteknek, 
amelyek a múlt század második felében— négy változatban— a költő 
műveinek kiadásaiban szerepelnek.

A  művész 1831-ben egykori iskolájának hívására visszatért Ko
lozsvárra, ahol 1869-ben bekövetkezett haláláig a r. kath. líceum (ma 
Báthory Gimnázium) normál rajztanodájának tanára volt. Az ő nevé
hez fűződik az első kolozsvári képkiállítás megszervezése 1859-ben, 
valamint olyan festőművészek, mint a fiatalon elhunyt Dósa Géza 
(1846-1871) és a magyar művészet csúcsaira jutó Székely Bertalan 
(1835-1910) pályára állítása is.

E témához kapcsolódó adalékkal szolgál Ujvalvi Sándor életének 
és munkásságának első erdélyi kutatója, Gyulai Farkasnak egy 1926- 
ban megjelent írása, melyben a következőket olvassuk) "Nemrégiben... 
az Erdélyi Múzeum tulajdonába került Ujfalvi hagyatékából Kisfaludy Sán
dor arcképe, amelyet Simó festett Bécsból hazaérkezvén Pestre — Kisfaludy 
maga küldé ajándékba Ujfalviéknak, amit első ízben most mutat be a nyilvá
nosságnak a Pásztortúz." Az idézett folyóiratban bemutatott arcmás 
egyezik az MTA tulajdonába került festménnyel, ami azt jelenti, hogy 
Simó eredetileg két példányban festhette meg Kisfaludy arcmását, az 
egyiket— mint láttuk— Döbrentei, a másikat a sümegi költő számára. 
A Kolozsvárra került arcképről közelebbit nem sikerült ez idáig meg
tudni, nagy a valószínűsége annak, hogy időközben elkallódott.

Kevésbé ismert Kisfaludy Sándor és az erdélyi memoárirodalom 
színes egyéniségének, a már többször idézett Ujvalvi Sándornak 
(1792-1866) barátsága.

Kisfaludy Sándorral személyesen 1831-ben Balatonfüreden ismer
kedett meg, ahová felesége, Lészai Júlia (1800-1858) betegsége miatt 
utaztak.

Személyesen soha többé nem találkoztak, de Kisfaludy 1844-ben 
bekövetkezett haláláig rendszeres levelezést folytattak. Gyulai úgy 
véli, hogy Ujfalvi emlékirata éppen Kisfaludy Sándornak köszönhe
tően született meg, ő volt az, akinek példája végül is odavezetett, hogy 
a hatvankét esztendős Ujfalvi kolozsvári magányában hozzáfogott 
kora páratlanul értékes történéseinek megörökítéséhez.

MDCLÓSI-SIKES CSABA
R észletek  az Új Horizontban k özölt tanulm ányból
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 91.

LEMEZ—RELEVÁCIÓ
Egyszer volt, hol nem volt...
egy kisfiú szegődött mellém az öt

venes évek vége felé. Sok örömem telt 
benne, kiváló zenei tehetsége korán 
felragyogott. Élvezet volt vele foglal
kozni, esze, lelke tüneményes gyorsa
sággal nyüt ki a zene előtt. Gyermek 
létére szenvedélyesen szerette Bartó
kot, és ez különösen összefűzött vele. 
Később Varése-párti lett. Nem csodál
koztam, hiszen azt az eruptív zenei 
stílust, amit annyira megcsodáltunk 
annakidején Stravinskynál és Bartók
nál, tulajdonképpen a legkövetkeze
tesebben Varése vitte tovább. Kevés 
opuszt hagyott hátra, de annál jelen
tősebbet. őhozzá és az új bécsi iskola 
világához zárkózott fel az én kis tanít
ványom, aki úgy 15-16 évesen parti
túrából zongorázta Stravinsky 
Tavaszszentelőjét.

Később karmesterként találkoz
tak útjaink; egyik művem, a Lullyana 
bemutatóját tanította be és vezényelte 
kitűnően. Aztán tanár kollegámként 
üdvözölhettem a Főiskolán. Különös 
élmény végigtekinteni egy-egy tanít
ványom életpályáján, látni a kezdetet 
és a nagyszerű végeredményt is: egy 
rendkívüli tehetség a maga öntörvé
nyei szerint a szemünk előtt válik mű
vésszé.

Most, hogy megjelent első lemeze 
— és ez mindjárt! CD-lemez —, úgy 
érzem az első nagy körív lezárult: 
megszületett egy, az önmaga kozmi
kus köreit járó művész.

Neve: SZEGŐ PETER. Zeneszer
ző, karmester, az Anonymus művész
együttes megalapítója és művészeti 
vezetője. Most 41 éves.

A CD-lemez dme: "Kortárs román 
és magyar zené'. A Hungaroton clasic 
kiadásában jelent meg 1994-ben 
(HCD 31572). Az Anonymus-együt- 
tes első lemeze is egyben. A kolozsvá
ri Magyar Opera kitűnő muzsiku
saiból verbuválódott kamarazenekar 
már eddig is felhívta magára a figyel
met modem művek bemutatójával. 
Lassan a mai negyvenévesek modem 
zenei műhelyévé szélesedik. Alemez- 
összeállítás is ezt sugallja. Az 1934-es 
születésű Comel Taranu műve (Prole- 
gomene II.) mellett a mai középkorú 
zeneszerző nemzedék művei szere
pelnek (Holló Máté, Dubrovay László 
és, természetesen maga Szegő Péter). 
A legfiatalabb generációt a kolozsvári 
Adrian Borza műve képviseli (.Désin- 
tegration).

Sok szempontból reveládó ez a

___ _ ■ CONTEMPORARY
RUMANIAN

V  a n d
HUNGARIAN  

MUSIC
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lemez. Elsősorban azért, mert egy új 
nem zedék hallat vele magáról 
messzehangzóan! — a CD lemezek 
korlátlanul lejátszhatók!. Egymás 
mellé "rakva" a műveket egy egysége
sen fellépő zeneszerző-generáció pro
filja bontakozik ki előttünk: a zene 
szivárványszíneinek a felragyogta tá- 
sa egy különös fénytörésű prizmán 
átengedve. Ideáljuk: az ÚJ SZÉPSÉG 
KERESÉSE. Hollós Máté Dúli-dúH)i 
(két klarinétra és basszusklarinétra) 
finom érzékkel áldoz az új zenei szép
ség oltárán: a három hangszer bárso
nyos simogatású dallamindáinak 
egymásba szövődése egy új tonális 
zene zseniális előrevetítéséből szüle
tik. Dubrovay László Concertója 11 vo
nóshangszer ezerszínű világába viszi 
el hallgatóját, a zene mikroszkopikus 
világába hatol be rendkívüli zenei ér
zékkel, mesterkézre valló bizton
sággal. Szegő Péter Kontrasztok c. 
kamarazenekari alkotása a szerző ta
lán legjelentősebb eddigi, érettkori 
kompozíciója. Magán viseli alkotójá
nak személyes jegyeit: rendkívüli ere
jű (megnyüatkozású) dinamizmusát, 
a zenei struktúra arányainak téved
hetetlen ösztönű elrendezését, zenei 
gondolkodásának imponáló követke
zetességét. Dinamizmusából kel élet
re zenéjének hallatlan eruptivitása. 
Formaérzékéből születik meg az az 
öntörvényű (mindig új formában 
m egnyilatkozó) architektonika, 
amely műveinek zenei áttekinthető
ségét (nem csak az elemző, de a hall
gató számára is) oly természetessé 
teszi. Zenei gondolkodásából adódik 
stíluskövetkezetessége, zenéjének 
homogenitása. A mű és előadása él
mény a javábóL

Comel Jaranu Prolegomene H. c. 
műve a hatvanéves mester köszönté
sének is felfogható, hiszen a lemezfel
vétel idején töltötte be a hatvanadik 
életévét (1934-1994).

A tanulmányait éppen csak befe
jező Adrian Borza kissé ijesztegető cí
mű (Désintegrátion) nagyon friss 
műve (1994-ben írta szerzője) kelle
mes benyomást tesz a hallgatóra. A 
zenei kollázs-technikával összeállí
tott mű széphangzású, távolról sem 
törekszik dezintegrációra, sokkal in
kább integrál, összefog egymástól tá
voli hangzáselemeket is — Mahlertől 
elektronikus zenei effektusokig. Szó
játékkal élve: a mű nem SZÉT = 
HANGZÁS, hanem igenis EGYÜTT 
= HANGZÁS, azaz HARMÓNIA. Ej, 

ej ezek a mai fiatalok, mon
danák az öregek, mindent 
fordítva csinálnak miköz
ben a világ, egy széteső fél
ben lévő világ borzalmait és 
csodáit akarják regisztrálni, 
kommentálni, szép csend
ben építgetik egy UJ VILÁG 
HARMÓNIÁJÁT, a 21. szá
zadot.

TERÉNYI EDE

Taranu 
Hós ■ B o rza  
W  S ze g ő

V \  • ú -
ENSEMBLE ANONYMUS 

^ jPÉTER SZEGŐ

(A művek a Gh. Dima 
Zeneakadémia stúdiójában 
kerültek felvételre, a megle
pően tiszta, életes hangzás 
Adrian Borza és Korom Ló- 
ránd munkáját dicséri. A 
frappáns zenei esszének is 
beillő lemezismertetőt AN
GI ISTVÁN írta.)
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A Magyar Köztársaság elnöke március 

15 alkalmából— többek között —a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével 
tüntette ki Papp Ferenc írót, műfordítót, a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske- 
resztjével pedig dr. Kós Károly etnográfust.

Megjelent a Látó idei 2-es száma, 
amelyben verset olvashatunk Kányádi Sán
dortól (Valaki jár a fák hegyén), Monoszlóy 
Dezsőtől (Egy öreg székellyel vitázom), Ver
messer Leventétől (A  törésvonal mentén; 
Versféle télen), Veress Gerzsontól (Vendégso
rokból; Pipás; Vidám strófák leányzóknak), 
Lászlóffy Csabától (Póreségünk elégiája; 
Schubert VIII. befejezetlen szimfóniája közben; 
Kísértendő; Klasszikusok közt álmatlanul) és 
Határ Győzőtől (Metronómiáda; A  látomás 
horogütése; El csak). Karcolatot, novellát, el
beszélést közöl Szakács István Péter (Kísér
leti adás), Szalka Endre (***), Csutak Zoltán 
(Nosztalgia; Kafka-apokrif; Erdély, melankólia; 
Hallban) és Palocsay Zsigmond (Kákaláz). 
Disputa: Ferencz Győző Megjegyzések a kö
zelmúlt magyar költészetéről, Petőcz András 
Szubjektív jegyzet a 80-as évek magyar irodal
máról, költészetéről, Bányai János Szarajevó, 
1986. és azután, Papp Tibor Szárnyas kerék. A

Kis lírai antológiában Bogdán László elősza
vazza Márai Sándor verseit, s a lap hozza a 
költő Ujjgyakorlat, Mennyből az angyal, Man
hattani szonettek című verseit. A Szemlében 
Deréky Pál Reménység és reménytelenség, va
lamint Simó Márton Cs. Szabó Lszló rejtelmei 
című írása. Hadikikötó: Gálfalvi György.

Az Alföld márciusi számában közli 
egyebek mellett Visky András Az Aqunoi- 
sír. Epitáfium, valamint Lázáry René Sándor 
Kovács András Ferenc által "közzétett" Ma- 
rullo Pazzi tiltott, herétikus szonettje, London
ban szerzett szonett, Angolhonból —  Marullo 
Tulliához! és Zuccone, Coglioni című verseit. 
Prózai írást olvashatunk többek között 
Láng Zsolttól (Bestiarium Transylvaniae).

Március 2-án a budapesti írók Könyves
boltjában bemutatták Vezér Erzsébet Ady- 
ról szóló tanulmánykötetét.

Február 28-án a budapesti Árkád Galé
riában megnyílt Faber Gabriella (1903- 
1982) festőművésznő emlékkiállítása, 
melyet az OZIRISZ Alapítvány rendezett a 
XX. század magyar képzőművészete jeles 
alkotóinak bemutató sorozatában.

Taullinban, Arvo Válton tolmácsolásá
ban jelent meg Kányádi Sándor verseinek 
válogatott kötete.

Bartók Béla halálának 50. évfordulójára 
a Kolozsvári Magyar Operában emlékestet 
rendeztek március 16-án. Bevezetőt mon
dott László Ferenc muzikológus. A Bartók- 
dalokból összeállított műsor előadói B. 
Konrád Erzsébet (szoprán) és Orth Enikő 
(zongora) voltak.

Március 13-án Kaposváron szervezett 
erdélyi magyar íróknak estet a Berzsenyi 
Társaság. Jelen voltak Farkas Árpád, Gál
falvi György, Kántor Lajos, Király László, 
Lászlóffy Áladár, Mózes Attila, Szőcs Géza 
és Visky András. Bevezetőt mondott Pomo- 
gáts Béla. A Somogyországba meghívott 
írók másnap több kaposvári iskolában, va
lamint Marcaliban is részt vettek találkozó
kon; március 16-án pedig Budapesten, a 
Rátkai -klubban találkoztak a közönséggel.

Március 2 (Tán a pozsonyi Kalligram 
Könyvkiadó, a Kalligram ésazlrodalm i Szemle 
című szépirodalmi folyóirat vezető munka
társai — Grendel Lajos, Hizsnyai Zoltán, 
Szigeti László és Tőzsér Árpád — találkoz
tak a kolozsvári olvasókkal a Korunk Kávé
házban.

-MI

KIBONTOTT RÜGY
Olosz Lajos verséből idézünk a vízszintes 1.,

79., 8. és függőleges 16. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 

betűk: A  H, A). 8. Az idézet harmadik sora (zárt 
betűk: T, M, T, N). 16. Eddig eltűrt dolgoknak 
a megtiltása. 18. Kiváló írói, művészi alkotás. 
19. Régmúlt időkből való. 20. Rágcsáló. 21. 
Zárkózott, rideg. 22. EEE. 23. Germánium 
vegyjele. 24. Jogos kívánság. 26.... nem inge, 
ne vegye magára — közmondás. 28. Világos 
angol sör. 29. Hatvan perc. 31. Pajkos, vidám 
Shakespeare-alak. 33. Strázsa. 34. Vissza: há- 
ziszámyas. 35. Ókori görög szónok 37. Ma
gyar kártyával játszott, háromszemélyes 
kártyajáték. 39. Antonov-tervezte repülőgép- 
típus. 41. Természetes, eredeti alakjában elő
forduló. 42. Véső egynemű hangzói. 43. 
Néma kacaj! 47. Személyed. 48. Olvasztóke
mencék. 50. Fordított tejtermék 51. Vissza: 
becézett Pál. 53. Nemo kapitány hajója. 56. 
Azonos betűk 57. ÉÁ. 58. Kronométerek 60. 
Korszak. 61. Város Franciaországban, az 
1992-es téli olimpia színhelye. 65. Az anyag
nak egykiterjedésű alapvető létezési formája. 
66. Afrikai állam. 68. Pára! 69. Asztáaum 
vegyjele. 70. Főbb vonásait ismerteti. 72. Út- 
széli vízlevezető. 74. Ökörbiztatás, elnyújtva.
76. Ellenző. 77. Feltételes kötőszó. 79. Az idé
zet második sora (zárt betűk: I, H). 81. Hz, 
angolul. 82. Szóösszetételek előtagjaként az 
utótag kettősségére utal. 83. Valaminél lej
jebb. 85. Francia részvénytársaság. 86. Női 
név. 88. Otthonában. 90. Igaz. 92 Fonetikus 
mássalhangzó. 94. Ajtó szélesre nyitása. 96. 
Aromája. 97. Filmek fényérzékenységét jelölő 
mértékegység. 98. Kellemes ízűre. 101. Mező- 
gazdasági szerszám. 103. Ritka kétjegyű más
salhangzó. 104. A leggyakoribb kétjegyű 
mássalhangzó. 105. Levélre emlékeztető raj
zolattal díszíti. 106. Sajtó. 108. Véredényeid.

110. Agyagból égetett kis fúvós hangszer. 112 
Tevékenységét felszámolja. 114. Hittani isme
reteknek rövid összefoglalása.

FÜGGŐLEGES: 2  Csavarás. 3. Félig ki
vágó! 4. Bántalmazza. 5. Kis létszámú uralko
dó osztály hatalmán alapuló kormányzat. 6. 
Folyadék. 7. Megértettem — a katonaságnál. 
8. Zeusz felesége a görög mitológiában. 9. 
Ókori római pénz. 10. Uralkodói szék. 11. 
Közel-keleti ország (J=y). 12. Fej nélküli gu
mók! 13._ Bírósági eljárás. 14. Hangtalanul 
rak! 15. Érzelgős, édeskés voltával undorít. 
16. Az idézet utolsó sorai zárt betűk A, A). 17. 
Mint a 6. számú sor. 21. Vásár, játék jelzője 
lehet 25. Kis folyóvíz. 27. Építőanyag. 28. 
Autonóm, rövidítve. 30. Atlasz első fele! 32. 
Hőemelkedése. 34. Tejjel készített, tápláló 
ital. 36. Indítékot. 38. Vajon hírül adták-e? 40. 
Asszonynév-végződés 41. ... Cobar: ismert 
bukaresti kirakaturista. 44. Éhét tökéletesen 
csillapító. 45. Felvarr! 46. Műveit nyüvánosan 
bemutatja. 48.... Lumpur Malaysia fővárosa. 
49. Közép-amerikai ország. 52. Pro...: először, 
elsősorban — latin kifejezéssel. 54. Asszony 
lesz belőle. 55. Tiltószó. 57. Létezés. 59. Juttat- 
e, népiesen. 62. Tabula...: tiszta lappal (ék f.). 
63. Régi lőfegyver. 64. Valakivel Szemben ér
zett erős idegenkedés. 67. Lejegyeztető. 71. 
Szicíliai tűzhányó (ék f.). 73. Azon a helyen. 
74. Kis szamár. 75. Nem mozdult. 78. Félszi
get Észak-Amerika északnyugati részén. 80. 
Kétjegyű mássalhangzó. 82. Lelkesítő, bizta
tó. 84. Falat közepe! 87. Mindig nála levő 
hosszmértéke. 89. Kettőzve: női becenév. 91. 
Dél-jemeni város lakója. 93. Aorta. 95. Földet 
forgat. 98.... a szőlő, hajlik a vessző— népdal. 
99. Megvan. 100. Éktelenül gúnyos. 102 Ro
mán művészet. 105. Kezdet és vég nélkül 
kerek! 107. Fordított régi rangrövidítés. 109. 
F.F.S. 111. Mint a 69. számú sor. 112. Tehén
hang. 113. Vissza: Művészi alkotás.
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