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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Titok - terrorizmus
Egyesek folyton a tisztázásban bíz

nak, miközben mások mindent megtesz
nek, hogy soha ne derüljön fény 
bizonyos dolgokra. Ősi technika: egyip
tomi kőtáblákról is vésték ki a felirat egy 
részét, az információt megvonták az utó
kortól, ha úgy fordult a kocka. Ám 
ahogy obskúrus erők megpróbálják el
tüntetni a nyomait, bizonyítékait vala
minek, amit ki szeretnének törölni a 
köz tudatból, ez mai jog- és igazság
érzetünk szerint már legalább erkölcsi 
értelemben emberiség ellen elkövetett 
bűntettnek minősül, ha nem is büntethe
tő, meg sem torolható s főleg helyre nem 
hozható. Tökéletes összhangban van 
egyébként azzal is, hogy bizonyos típu
sú és jellemű hatalmaknak és hatóságok
nak az információ-megvonása volt 
uralmi szisztémájuk egyik alapeleme. 
Nemrég került nyilvánosságra, hogy 
például Matatias Carp könyvét a romá
niai zsidók szenvedéseiről, mely 1946- 
ban jelent meg Bukarestben, gondosan 
összeszedték magán- és közkönyvtárak
ból, aztán a nemzetközi könyvtárakból 
is kilopkodták. Milyen vakon hisznek 
egyesek abban, hogy amiről nem beszé
lünk, az nincs is. Sőt nem is volt. Például 
miután a könyv vérfagyasztó dokumen
tumai a süllyesztőbe kerültek, el lehet 
kezdeni az újabb legendaépítkezést, mi
szerint itt nem volt zsidóüldözés, a köz
legénytől a marsallig Grál lovagok 
üdvhadserege ügyködött trikolórjuk 
alatt a Volga és a Tátra között, bárkinek 
a szövetségében, de helyesen, felülbí- 
rálhatatlanul. Miközben mások, ajaj! - a 
köztudatban lassan-lassan kitéphetetlen 
gyökeret vert, hogy csupán németek és 
magyarok, aztán oroszok és magyarok 
követtek el gyalázatosságokat. Ám két 
ponton keresztül állítólag már egy vézna 
párhuzamost lehet húzni. Nos, John Flo
urnoy Montgomery ugyancsak 1947- 
ben jelentette meg New Yorkban a 
Magyarország, a vonakodó csatlós című 
könyvét. A szerző 1933 és 41 között, 
nyolc éven át képviselte hazáját, az Ame
rikai Egyesült Államokat Budapesten, 
könyvének utóélete pedig ugyancsak 
kalandos: az évtizedek során titokzatos 
m ódon e ltűn t az am erikai könyv
tárakból is szinte valamennyi példánya.

Igaz, valamivel az 1945-ben leszűrt és 
egyszersmindenkorra lezártnak tekin
tett konklúzióktól eltérő tanúvallomást 
tartalmaz, mely esetleg másokra (is) ter
helő. Mindent összevetve, elég sok, ár
nyalatnak tekintett érvecskéről derülhet 
ki, hogy fontos, s elég sok döngő ítélet
ről, hogy manipuláció, montázs, csúsz
tatások eredménye. Hogy március 
19-én, most ötven éve, nagyon kevés el
lenállással találkozott a Magyarországot 
lerohanó német szövetséges, s hogy az
tán a szövetségesek szépen kiszolgáltat
ták szövetségesüknek a kisországokat. 
Hogy a nácik gondosan megszervezked
ve érkeztek a helyszínre, mert szálláscsi- 
nálóik jóvoltából, akiket a Gestapo 
keresett, többnyire meg is tudta találni, 
sajnos; és utána fél évszázadig a nagy 
szövetséges "gestapói" végezhették za
vartalan hóhérmunkájukat, de ha már 
olyan sok víz folyt le a Temzén s a Dim- 
bovitán, meg lehet próbálkozni a szere- 
csenmosdatással. Jaltától Máltáig 44 
esztendő múlt el - a két négyes: két ka
rosszék; egyikben Kelet nevében, másik
ban Nyugat nevében váltották egymást, 
akik mindig osztanak és osztozkodnak, 
mint annyiszor a világtörténelemben, 
ahol csak elhangzott, suttogva avagy 
harsogva, hogy "VAE VICTIS!". Klesshe- 
imben a farizeus Führer jelenti ki, hogy 
ő nem akar rosszat, jól tudja, hogy Ma
gyarország a történelem folyamán füg
getlen királyság volt végig, nem a Német 
Birodalom része, mint például Csehor
szág, de mindössze bevonul, eléri a cél
ját. Mert a hadsereg tisztikara szel
lemében német oldalon állott, ahogy 
Szombathelyi Ferenc 1945-ben, már a 
börtönben, Titóéknak való csalárd ki
adatása és vadállati meggyilkolása előtt 
feljegyzi: "Csatát vesztettünk politikai
lag, még mielőtt véres csatába léptünk, 
és ezt be kell látnunk!"... Legalább ötven 
év múltán. Hogy alkalmat teremtsünk 
másnak is. Belátni, hogy Romániát, Ma
gyarországot, Lengyelországot, a csehe
ket s a szlovákokat, ruténokat s annyi 
népességet, még majdnem az osztráko
kat is a Nyugat dobta, utalta egyetlen 
cézári miccentéssel a szovjet érdekszfé
rába. Ötezer év ádáz bevonulásai feszen
genék, tiltakoznak az emlékezetben.

Sükösd Ferenc: Műteremablak

• Szöveggyűjtemény:
Szabédi László, Horváth István

•  Major-Zala Lajos versei
•  Sigmond István: Megtisztulás
• Határ Győző: Száz sor magány
• Száz éve halt meg Kossuth Lajos 

(korabeli tudósítás)
•  Szilágyi István: Magyar film  '93
• SERÉNY MÚMIA

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

SZÉLsőségesJEGYZETEK
Ahhoz képest..
Ahhoz képest, hogy például 

több mint ezerszáz éven át együtt 
élt a magyarság a németekkel - 
családi kapcsolatok; lovagok és 
szerzetesek térítő munkája; kato
náskodás, adminisztráció; vallás, 
iskola és a hétköznapok minden 
apró-cseprő közös ügye -, ahhoz 
képest szinte hihetetlen, hogy 
mennyire nem kerültünk közel 
egymáshoz.

Különösen bizonyos és egyes 
területeken. Tán húsz éve írhat
tam: ahhoz képest, hogy széke
lyek és szászok nyolcszáz éven át 
éltek testközelben, ehhez képest, 
a székelyek szinte semmit sem 
vettek át a szászok építészetéből; 
pedig, mondjuk így: "rájuk fért 
volna?" Volt hatással rájuk szász 
cserépedény, féstett bútor, sőt, 
még a szász konyha is - ami kü
lönben, akárcsak a sváb, a Kár
pát-medencében lett azzá, ami: 
erről azonnal meggyőződhetni, 
ha az itteni' svábok és szászok 
konyháját hasonlítjuk össze az ot
ter'Jvai, ha egybevetjük például a 
kartoffelplechent a flekkennel, a 
hagymásrostélyost a cvilbelzaft- 
tal; - de ami a legmutatósabb volt 
az erdélyi szászság történelmi 
produktum ai közül - a Vár, még 
inkább a Város, az Utca, a Tér, a 
Fal, a Bástya - az a székely képze
letet hidegen hagyta.

Hogy kinek volt igaza? - most 
ne történelem-filozofáljunk s ne 
gyártsunk fájdalmasan konduló 
szentenciákat, hogy a szász: — 
nyomot hagyott a tájban, de ő 
maga kiveszett belőle. Az önma
gában vett jelenség is elég elgon
dolkoztató.

Itt van például a német költé
szet; elvárható lenne, hogy mivel 
költőink úgyis mindent szaka
datlanul keresztül-kasul fordíta
n ak  s egy m esebeli ég igérő  
kásahegyet is felülmúló műfordí
tásirodalmat hoztak össze, szó
val; ismétlem, joggal elvárható 
lenne, hogy éppen németből ké
szüljenek a legszebb versfordítá
sok m agyarra. Szó sincs róla! 
Akárhány is van, de nincs olyan 
m agyar Faust, m in t am ilyen 
Dante van magyarul. Geothének 
a legegyszerűbb lírai verseibe is 
belesült már magyar műfordítók 
százezer regiszteres orgonája, de 
a távolibb angol Keats vagy Shel
ley is m ennyivel hitelesebben 
csendül fel magyarul, mint pél
dául a közeli német Klopstock; 
Baudelaire mennyivel teltebben 
szól nyelvünkön, mint bármelyik 
m odem  német költő.

Vannak még ilyen ámulatba- 
ejtő nem-megfelelések. Például a

muzulmán ügyek. Magyarorszá
gon két hosszú korszakban is 
erős volt a mohamedán jelenlét. 
A korai Árpádkorban, legalább 
százötven éven át, a tatárjárás u- 
tánig, az aulikus katonai egysé
gek - testőrség, állandó katona
ság stb. - főleg mohamedánokból 
állanak. És a tiltó, eltiltó rendel
kezésekből látni, mennyi volt a 
m oham edán kereskedő, pénz
váltó. Magyarországról ifjak úgy 
jártak Damaszkuszba, Aleppóba 
egyetemre, mint később Heidel- 
bergbe. És mégis: szinte azt lehet
ne m ondani, a távoli budhiz- 
musnak is több kultúrtörténeti 
nyomát lehet kimutatni az óma
gyar korból, mint a mohamedán- 
ságnak!

Aztán a közel félezeréves oz
mán kapcsolat; amiből százötven 
éven át ők voltak a főbérlők. És 
mégis: vagy mégse? Bosnyákok, 
szerbek, albánok, grúzok, mace- 
dónok-bolgárok tömegesen tér
tek át mohamedánnak; magya
rok, románok, örmények - nem! 
A török hódoltság emlékét né
hány tucatnyi nem is oly fontos 
szó őrzi nálunk - pite, tepsi, pa
pucs, defter, mumus, s az egyet
len korszakos jelentőségű kávé - és 
erős műzenei hatások; ám ezek 
török s nem mozlim hatásokként 
érvényesültek!

A legsajátságosabb, hogy 
nem terjedt el nálunk ennyi idő 
alatt sem a hárem és az ópium és 
m egannyi mákonyos édesség, 
serbet és halva, hanem megma
radtunk a mákos patkónál és a 
füstölt oldalbordánknál, és a sa- 
vanykás vinkónál; m indennek 
mégis mi lehet a titka? Hogy a 
törököktől nem vettük át a pede- 
rasztiát? És a németektől nem 
vettük át a pedantériát és a poli
fóniát? Viszont egyszólamban és 
a la tzigane és a tempo di beülő és 
abbandonatamente három nap há
rom éjjel tudtuk énekelni a voce 
piena, hogy már mi nékiink beborult 
az ég.

És mégis mi még mindég itt 
vagyunk! Mások meg mindegyre 
kénytelenek visszajönni, m int 
menedzserek, butikosok, befek
tetők, vagy illegális bevándorlók.

És mégis:
Föld és Lélek...
Valami kétségtelenül can.
Az irodalomban is. Például, 

hosszabb időn át kialakult ben
nem az a benyomás, hogy az iro
dalmat is elérte a műzene vég
zete: a ma ötvennél-negyvennél 
fiatalabbak, vagy csak teljesen 
személytelen, egyéniségmentes 
irányzat-, azaz izmusművészetre 
képesek, vagy "hazaira": hazai 
né met, hazai amerikai, hazai ma
gyar irodalomra; azaz: helyiérde- 
kúre. Vicinálisra.

Az első sz ívdobban tó  re
ményt, hogy van, lesz itt más is, 
Süsskind hozta; Az illat és a Nagy
bőgő írója; de hát könnyű neki, 
mivel ő német, s talán délnémet 
is, és mint ilyennek, az érzékei 
tökéletesen tudják felfogni a la- 
tinságot, ezen belül is a frandasá- 
got; legalább annyira tud  me
diterrán és gall lenni, mint Chopin.

Most pedig tiszta véletlenül 
egy másik negyvenéves európai 
került a kezembe; még harminc
éves sem volt Saulius Tomas Kon- 
drotas, amikor megírta A kígyó 
pillantása című regényét.

A legjobban azt sajnálom, 
hogy már nyolc éve, amióta meg
jelent magyarul, elolvashattam 
volna; de nem tettem, mert min
ket is megfertőzött az a vicinális 
nézet, amivel például Bukarest
ben jobb körökben, sőt jobb hi- 
szemű körökben is, ellenállának 
a magyar nyelvnek; azért, mivel 
a magyar nyelvnek nincs "univerzá
lis anvergurája", azaz a magyar 
nyelv egy olyan szűk rés, ame
lyen nem fér át az egyetemes 
szellem; és amikor ilyen cseme
géket ajánl fel a könyvkiadás, 
hogy, mondjuk, Szlovén elbeszélők 
remekei, akkor összerázkódom és 
így szólok magamban, ugyan, 
m icsoda anvergu rá juk  lehet 
ezeknek is! Mi folyhat átal rajtuk: 
néhány partizángyilkosság meg 
ízléstelen bába-babona. így va
gyunk sokan a kis nyelvekkel, 
ahogy velünk is vannak mások.

Es amikor valaha Kondrotas 
könyvének hátlapján olvadtam, 
hogy az eredetinek a dm e Zalcio 
Zvilgsnis és hogy Vilniusban je
lent meg a Vaganéű 1981-ben, ak
kor azt morogtam magamban, 
engem Bán Péter Mezelaitis for
dításai litván momentumokkal 
kielégítően ellátnak, többre nem 
is vágyom. E téren.

Am nemrégiben láttam Ka- 
bay Barnának egy filmjét Litvá
niáról: hogy egyazon család tág
jai is milyen gyilkos indulattal 
kerülhetnek szembe egymással 
mint forradalmár és mint konzer
vatív honfiak. Mennyire máskép
pen, mint Goethe nagycsalád
jainál, akiknél a történelmi recept 
az, hogy a család egy része egy 
m ásik nagyhatalom ban éljen, 
oda nősüljön be; aztán ha háború

s forradalom lesz, a családnak az 
a fele, amelyik éppen a győzte
sekhez került, segíthet a másik 
felen is. Mennyire más ez kis né
peknél, ahol családon belül is le
het gyűlö ln i-gyilkoln i az el
lenséget! Annyira meghatott ez a 
Litvánia-film, hogy a könyvtár
ban az első kezem ügyébe kerülő 
litván könyvet elolvastam.

Félelmetes, lenyűgöző: akár
milyen kicsi is az a litván "anver- 
gura", világirodalom jött ki rajta! 
S zellem fö ld ra jz i betájo lása  
ugyanaz, m int a térképészeti: 
Skandinávia és Oroszország kö
zött félúton. Ha van egy kirajzol
ható vonal, amelynek egyik vé
gén Swedenborg és Laxness, a 
másikon pedig Gogol és Doszto
jevszkij mondja a magáét, akkor, 
úgy látszik, a Baltikum épp a ket
tő felezőjén terül el: ami azt jelen
ti, hogy egy kicsit ez is meg az is.

Van azonban e regényben va
lami, amit e koordinátákkal nem 
tudtam  azonosítani. Az, hogy 
ami valóságnak látszik, az önmagá
nak ellentmond és - zavaros; rend, 
elrendezettség és értelem a kép
zeletben, a látomásban, az álom
ban létezik csak. Hogy van va
lami, ami annyira valószínűtlen, 
hogy m eg kell nyugodnunk: 
álom volt pusztán; aztán rájö
vünk, nem is álom, csak metafo
ra, vagy szimbólum; illetve még 
az se, csak a megzavart lélek hal- 
ludnádója; hogy aztán a legvé
gén kénytelenek legyünk belátni, 
bizony nem álom, nem szimboli
kus történet, nem fantasztikus 
vadregény, nem hallucináció; ha
nem maga a valóság produkálja 
magát úgy, mintha: volna valami 
más is a valóságon belül; vagyis: 
a valóságnak van nemvalóság 
tartalma is.

És honnan olyan ismerős ez? 
Nézem a térképet: ott van Litvá
nia hasába beszorítva, vagy on
nan kiharapva egy kis petty. A 
hajdani Kelet-Poroszország fele. 
És annak közepén van egy város. 
És ott született Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann. Onnét volt 
hát oly ismerős e kígyó pillantá
sa! Az a kígyó ez, amelyik ott 
tekereg AnsehnuS barát Virágvá
zája és Az ördög bájitalának ser
lege körül is. Hát persze, hogy 
Hoffmann. Hisz ugyanaz a táj; a 
mazuri mocsarakon túl és Jurma
la partján innen!

El lehetett nevezni Königs
berget Kalinyingrádnak. Hoff
m ann  és K ant v á ro sáb ó l el 
lehetett űzni, ki lehetett irtani 
mindkettőjük minden ijafiát. De 
am ikor a Föld Lelke szólani 
akart, nem a hódítók nagyra tá- 
tott anverguráján át szólalt meg.

Hoffmann, ha nem szólhat ott 
németül, kissé arrébb, litvánul 
fog megszólalni.

Akármilyen szomorú is ez, 
még mindég jobb, mintha..
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HATÁR GYŐZŐ Barlang-V ersailles
Rátám adok a feleségemre (Vindolanda reneszánsz ruhá

ban pom pázik, bíborzöld haját m agasratűzött csillogás ko
ro n ázza . S zo rongó  szem m el figyelm ez és d iadém já t 
csillogtatva fülel) - rátám adok a feleségemre:

- H a m ost azt m ondanám  neked, hogy a föld alatt egy 
Versailles van és azt m ind én m íveltem, a barlangjaimban 
kifaragva m agából a sziklából és vissza vájva újra! az új, a 
teljes egész, az igazi Versailles - hát te: te akkor se hinnél, 
nem  hinnéd azt se, m eg se mozdulnál.

A leforrázott feleség kötélnek áll (Vindolanda rajtatartja 
a család pénzes szütyője m adzagján azt a fösvény, formás 
kezét; de  - kötélnek áll). Eladjuk a varrógépet (még nagy
m am áról m aradt). Eladjuk a vendég-kanapét (még N ándi 
bácsiról maradt). El, a vendég-tévét, az aranybrokát paplan
huzatot, a családi ezüstöt. El, a téli tartalék-szenünket, az 
alagsori kiskazánt és (mint M arie Curie, az utolsó székig 
m indent, a tűzbe) - nem  fűtünk.

M inden erő- és utolsó-fillér bedobással. Bele! M egépít
jük a Barlang-Versailles-t. Behirdetjük, hogy m elyik napon 
virrad rájuk annak a dicsőséges napnak a hajnala. Á tadjuk 
a nyilvánosságnak. Vindolanda reneszánsz ruhában; ma
gam  dohánybam a p lundrában, papagájtollas velúrkarim á
ját félrecsapva - o lyan  kalapban . A ranyselyem  topán  
em ezen - am azon kordováncsizm a. Kackiáskodunk. herci- 
geskedünk

a boldog házaspár, aki vagyunk! A körüloszlopos Versa- 
illes-bejárat előtt, d iadah  vünknél, ahol cincáljuk magunkat! 
Barlang-Versailles! A frízek! A frufruk! A vájatok! A háttér
zene! K orhű konyhaillatok, körülvezetéses barlangvasút!... 
Hogy a világ majd a csodájára jár! Azzal fekszünk, ezzel 
kelünk.

...Csakhogy a m iénk az a csoda, am elynek nincs az a 
három  napja se, am eddig  tartson. A semeddig-csoda. Elha
lad ó k  A rraportyázók véletlenszerű, liba sor-csapata. Mos- 
d a t la n  m a r ta ló c o k  m á s fe le -n é z é s e . B o ro stás  á lla k  
gunyor-vakarászása, álladalm ak, csürhedelmek; várakoz
nak, cserregnek; nyegle megjegyzéseket tesznek

- a trón a bokámig: ér-e? a cipőm-sarkáig...?
- kocsma van-e?
- az em eleten igaz hogy csupa zsiráf?
- király is van?
- hány szaletli jár neki, egy k irá lynak  hány filagória?
- fingomadta!
- hogy adja a lugast: hatjával?!
- barlang ez? m ajd-megmondom -micsoda. Adja még 

alább!
- hát a barlang-kertészetet, gomba pincészetet: van? hova 

tette?!
- faiskola, haladóknak?
- hány emeletig járhatatlan?
- bográcsgulyás? kanásztánc? züm m ögőkórus?
Rá se rittyentenek; elm ennek mellette. Olyik elpukkaszt

ja az uzsonnazacskóját, olyik, tisztességből, bedobja a sza
rát.

Belerokkanunk. Beleöregszünk álmainkba; bele, a ku
darcba. Az aranyselyem  topán talpatlan, a kordováncsizm a 
bocs korra nyűtt. A plundra  kitérdelt, kopottas; a bő szoknya 
brokátja fénytelen fakó, az ingváll melle-almája lóg: Vindo
landa korona-diadém ja nem  csillog.

- M egvan még, Édes Párom?
- Mim, Szívem?
- H át a diadém od.
- Meg, hogyne volna.
Mutatja: nincs. Elhányta, nem  tud róla. A világnak nem  

hiányzik, neki meg; megvan.

Hirdetéseinket alám osta a világ reklámtengere. A  hétö
les, hárombejáratos plakátfalat, m ely gigászi oszlopsorának 
félkilométerét m utatja barlangi reflektorüteg fényében, azt 
is, Barlang-Versailles handabandázó főbejáratát, azt is; aján
dék-butikját, dohánytőzsdéjét, pénztár-portikuszait felveri 
a krisztustövis, a gaz, a kerékpártárolók benyaklott hullám - 
bádogtetőzetét elnyeli a bojtorján, a burján, a bozót. A tere
lőkorlátok dületeg labirintusa eltűnt szem ünk elől a fűben, 
amely m ár embermagas.

...Hogy az irdatlan Barlang héthatár m ennyezetére azúr
kék eget festettem ezzel a tulajdon két kezemmel? hogy az 
udvari kápolna szakasztott-igazi-mása kupolalám pására 
az igazi sast m agam  fogtam-szelídítettem, betanítottam -te- 
lepítettem , fészkét én építettem? Körrepüléseit a kivilágított 
barlang-ég szikla-azúrja alatt én dirigálom  a lebegését pász
tázva követő fényszóró ágyútalpáról? Ki törődik vele?

Barlang-Versailles-omnak hátatfordítani ki nem  vette 
szokásba...?!

- M egvagy még, Édes Párom?
- Mid, Szívem?
- H át te: kedves-magad.
- Meg, hogyne volnék.
N em  mondja. Nincs meg.
Tudja...?
És én is - én is. M ár csak m erengő felkérődzéseimben, 

gondolatban veszem  sorra, hol-m erre vájtam. O maga - a 
sziklából kifejtett palotaóriás-amott-la

denevéreivel
nagyokat hallgat a vaksüketség barlangsetétjén. Szurok

fekete, szobros teremfolyosóit, végéremehetetlen, egybetár
ható terem sorát hogy tárogassa - csöndjét látogató hogy 
bolygassa...?!

soha-soha. Senki
(álom: 1990 04 04)
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MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

XXXVI. agyagtábla
A  két Hórusz-Szem szarvad közé ül 
Égi Tehén útban fényboltíven 
izzó  Napkorong és a Hold melegen 
hogy aki virraszt ne legyen egyedül

Hold és Nap két Iker-Tekintet 
éjszakát átgázol nappalt átszel 
hogy a Nézésből ívelés legyen 
ha különválik testéből a Szem

amelyből Látás fakad firtatón  
hogy nyelvtelenbe ne hulljon Kérdező 
a megsebzett szóban megalkuvón

kék ég búzavirág anyatemető 
gyilkos tetté eget-földet egybehord 
Séd vérző torkában a Nap és a Hold

XXXVII. agyagtábla
Sugaras kíséret vonul az égen 
Apofisz kígyó fullánkját mereszti 
sziszegő torkából gyűlölet csap ki 
irigy köpködés nyelv a nyelv ellen

napbárkában Hórusz ankhhal vezet 
röptűnkben mérnek: arcunk vonala 
gyilkos kezünktől súlyos M aat tolla 
bosszú sodorja törékenységünket

Földünkről Dermedt rugaszkodik fényre 
határok őrzik az ember gazságát 
Hórusz szárnyain Sors kegyetlensége:

ember ne szülessen ki embert aláz! 
bölcsőnkön járvány fertőzött az Urna 
nyelvünk hamuján ragály: Hirosima

XXXVIII. agyagtábla
Múmia-Törzsű Király Fénykehely 
átef koronával zöld Ozirisz 
fakuló ékeidben már ki hisz 
amelynek abroncsa a fényes métely

hullánkból párolog a dögletes v íz  
hunyó szemed kinyíló gabonamag 
hogy benne éledne vetélt Akarat 
ha súlyos pelyhünkön átlép Anubisz

Géb isten eldajkál vesző ölébe 
lélegzetünk töri szmog-derűbe Su 
tántorgó szívünk Nutperforált égbe

és lettél Sors oktalan Bölcs-Okú 
istent raktál belénk így porból nemes 
nem és nem! - az ember nem lehetséges

XXXIX. agyagtábla
Macska fejű Szépség karcsú Básztot 
vattaléptű talpad a mennybolton 
szavakon lépdel: kozmosz tojásokon 
zápult sárgájában baktatunk veled

kifo lyt szemünk szisztrumon a percek 
melyeket élni túlélni illene 
ha kacagó ölébe N eit hullat le 
bölcs hullánkon a perverz istenek

Su isten neje Ragadozó Tefnut 
Erdők Fuvallatja légből születvén 
határokon bosszúd küszöbünkig ju t

élni tanítottál állatok révén 
hogy az élet nem tréfa - de ajándék 
visszautasítsuk meri hát szart sem ér?

XL. agyagtábla
Nehbet állja ú tjá t Dél keselyűje 
szemére vár mert ő Nézésből él 
embernek nincs mersze kinyitni szemét 
látásra lett de vakságára büszke

Wadzset sziszeg rá New-York kobrája 
agapét bölcsőből a szélnek kiönt 
hiába zeng dal hiába fennkölt 
szólhat Ihi a szisztrum darabukka

Nehbet és Wadzset a koronás fejen 
kérdésre kérdés: koldusbot vagy jogar 
hold a sírra rásüt a nap ráfelel

élni minden élő és vesző akar 
szembogáron Jel: csápon igyekezet 
Szét Maatba a vaknak ú t nem vezet



HELIKON

PALOCSAY ZSIGMOND 

VIRICSTÓ
Meseerdő N yírfát terem.
Törzsük könnyedezik - csepeg, 
ha a Manó kisbicskája 
kényes héjuk megpiszkálja.

Hol a vessző? Hun a karó?
M iért teszi ezt a Manó?
Tudja a szösz. Tündér látja: 
pennám - csőrét - mibe mártja.

Visítsz, Manó? Ríj, ebadta!
Cakkos füled megragadta 
bütykös kőmorzsoló ujjam.
- Agyértyád is el kén' fújjam.

- faj, a z t ne tedd, Zsiga bátyám. 
Brúder nélkül maradsz, s árván, 
pucérabb a legényélet...
Bár a fülem legyen véled.

- A z t  hitted, hogy leszakítom? 
Kigyelmed csak kivallatom: 
Mivégből sérti a Nyírfát?
Karcol vassal irkafirkát.

- Hjajaj! Annak oka vagyon.
Ha a N yírfát békén hagyom, 
zúgolódnak a Tündérek...
Virics híján megvénülnek.

- Meg-e? Hogyhogy?!
- A ttó l szépek.
Ezerévesen se vének,
ha május tá jt szítatódnak; 
viricstóban lubickolnak...

- Odagyűl a Nyírfa könnye?
- Oda há! A  néném bögye 
attól olyan fitos - büszke. 
Hozzádvaló tündérrüfke...

- Nem nősülök. Vidd a füled.
Hordja szét a Szél a híred:
HA E CSÖPP TÓ APAD - SZIKKAD, 
VIRICSMANÓ NYÍRFÁT RIKAT...

virics: nyírfáié

Adatok téli néphagyom ányaink ism eretéhez
1872-ben, Arany László és Gyulai Pál 

szerkesztésében indult meg a Magyar Nép
költési Gyűjtemény (MNGy) dm ű  sorozat, 
amelynek köteteit túlzás nélkül a magyar 
folklór, közelebbről a magyar népköltészet 
leggazdagabb és legjelentősebb forráskiad
ványainak tekintjük. 1924-ben jelent meg
XIV. kötete, mégpedig a Szendrey Zsigmond 
- Kodály Zoltán nevével fémjelzett Nagysza
lontai gyűjtés, hogy utána két emberöltőnyi 
kényszerű szünet következzék. Mivel Ortu- 
tay Gyula 1941-ben Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény (ÚMNGy) címmel új sorozatot 
indított, s ez napjainkra már a XXIV. kötetig 
jutott, úgy látszott, hogy az MNGy. végleg a 
múltba merül, az elmúlt években azonban a 
Magyar Néprajzi Társaság - a szakma műve
lőinek nem kis örömére és nemzeti kultúránk 
javára - a sorozat folytatásáról határozott, 
szerkesztésével pedig Voigt Vilmost bízta 
meg. A XV. kötet, a XIV. szerves folytatása
ként, Kodály Zoltán előkészületben lévő tel
jes nagyszalontai népzenei hagyatékának 
van fenntartva, XVI. köteteként pedig, 1989- 
ben, Veress Sándor 1930-as nagy jelentőségű 
népzenei anyaga jelent meg Moldvai gyűjtés 
címmel. Már e két kötet is sugallja az MNGy. 
és az ÚMNGy. arcélének kétféle kialakítását: 
míg az MNGy. azokat a régi kéziratos gyűjté
seket fogja közzétenni, amelyek évtizedek, 
némelykor egy évszázada várják a kiadás le
hetőségét, addig az ÚMNGy. napjaink új 
gyűjtéseit teszi közkinccsé.

Kodály Zoltán és Veress Sándor említett 
művei, valamint Móricz Zsigmond két kötet
nyi szatmári gyűjtése után 1993-ban, a soro
zat XX. köteteként egy ízig-vérig erdélyi 
forrásműre került a sor, Barna Gábor szer
kesztésében: Adatok téli néphagyományaink is
meretéhez. A nny iban  ta lán  e ltér az 
előbbiektől, hogy csak részben tartalmaz ki
adatlan gyűjtéseket, törzsanyaga ugyanis 
ugyanezen cím alatt 1939-ben jelent meg Ko
lozsváron Makkai Endre - Nagy Ödön szer
kesztésében, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Erdélyi Tudományos Füzetek dm ű sorozatá
nak 103. köteteként. Anyagát hetvenen gyűj
tötték, javarészt diákok, teológiai hallgatók, 
lelkészek és tanítók.

Az újabb kiadásnak több indítéka és érté
ke van. Először is az eredeti kiadás gyakorla
tilag ma már hozzáférhetetlen, holott - Barna 
Gábort idézve - "ehhez az 1930-as évek beli 
vállalkozáshoz hasonló méretű, egységes 
szempontok szerinti és közel egyidőben 
megvalósított népszokás gyűjtésről a magyar 
néprajztudomány történetében kevésről tu
dunk"; tegyük hozzá, hogy a 20. századi Er
délyben ezen kívül egyről sem. Továbbá az új 
kiadás mennyiségileg és minőségileg egya
ránt gyarapodott, mert míg a régi kiadás ti
zenkét m egye ö tvenk ilenc  e rdé ly i és 
partiumi falu téli néphagyományait tartal
mazta, addig ebben az új kiadásban a megyék 
száma tizennégyre, a falvaké pedig het
vennyolcra gyarapodott. (Új megyék - néhai 
nevükkel jelölve - Hunyad és IG-assó-Szö- 
rény. Ezeken kívül új helységek jelentek meg 
Alsó—Fehér, Maros-Torda, Szatmár és Szi
lágy megyéből.) Ez a gyarapodás annak kö
szönhető, hogy a kötetbe bekerültek azok a 
gyűjtések is, amelyek annak idején a szer
kesztés lezárása után jutottak a szerkesztők 
kezébe, illetőleg az 1960-1970-1980-as évek 
néhány olyan gyűjteménye, amelyeknek

gyűjtői a néhai "azonos szempontok érvénye
sítésére törekedtek". M egnyugtató, hogy 
ezek valóban nem rínak ki a régi gyűjtések 
közül és nem bontják meg a gyűjtemény 
összhangját. Az elmúlt időszakban a romá
niai magyar sajtóban több ízben is megjelent 
a Kriza János Néprajzi Társaságnak az a mo
dem  társadalomnéprajzi módszerekre buz
dító gyűjtési felhívása, amelynek eredményei 
szintén ezt az új kiadást gazdagították volna, 
de vagy nem futottak be új gyűjtések, vagy 
Barna Gábor lem ondott a régiekkel való 
anakronisztikus összekeverésükről. Ugyan
csak neki köszönhető a kötetben a tájékozó
dást megkönnyítő mutatók összeállítása, Tari 
Lujzának pedig a dallamlejegyzések ellenőr
zése, egységesítése és jegyzetekkel való ellá
tása.

Nagy Ödönnek az új kiadás élére írt és 
"Az Olvasóhoz" intézett soraiból most tudtuk 
meg, hogy annak idején őt és szerkesztőtársát 
Györffy István indította-buzdította a gyűjtő
mozgalomra, a szerkesztésben pedig nagy 
segítséget kaptak "az akkor még szintén fia
tal" Szabó T. Attilától. "A címet is ő adta."

Ez a dm  ma az erdélyi magyar folklór
gyűjtés egyik klasszikussá vált forrásművét 
jelöli. Noha azóta számos foklórgyűjtő moz
galmat, pályázatot és versenyt szerveztünk, 
Makkai Endre - Nagy Ödön vállalkozását 
aligha sikerült megközelítenünk - már csak 
azért sem, mert a mostoha irodalompolitikai 
viszonyok miatt ezeknek az eredményei túl
nyomórészt kéziratban maradtak. Különö
sen nagy a lem a ra d á su n k  az Adatok 
oroszlánrészét képviselő hiedelmek és nép
szokások gyűjtésében, mert ezekre, "vallá
sos" jellegük miatt, a kommunista diktatúra 
anatémát mondott. E tiltott területen fél év
század erdélyi magyar folklórgyűjteményei 
közül talán egyedül Salamon Anikó - Vasas 
Samu Kalotaszegi népszokások dm ű könyvét 
emelhetjük ki, ez azonban, miután romániai 
kiadását a cenzúra éveken át nem engedé
lyezte, szellemi csempészáruként Budapes
ten jelent meg 1986-ban.

A Kalotaszegi népszokások sorsa is az emlí
tett mostoha körülmények egyik lehetséges 
változatát példázza, ám vigasztaljon az a tu
dat, hogy folklórgyűjteményeink ha lassan is, 
de minden nehézség ellenére szépen gyara
podnak könyvespolcainkon és olvasóink ke- 
zében-szívében.

FARAGÓ JÓZSEF
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THAMÓ CSABA

A TÁBORNOK
Látjuk, mint szomorú kezdetet, a gom

bot: megjelenik a Nap helyett az égen és 
fényességével beborítja a világot. A fényes 
gomb így vált Nappá "a kezdetekben", jóval 
később m ár mint tábornoki csip-csup szere
pelt hideg fényével bevilágítva az elképzelt 
fegyverek ropogását.

Született egy kevésbé fényes gomb is, 
amit az ember Holdnak nevezett el; majd 
szenvedtek holdkórban, és ráadásnak kita
lálták a színtelen migrént is.

Zöld fényével visszatér néha a tábornok 
és mesél a kínos migrénjéről, a bűnről, kísér
tésről, a világról...

1
... a világról, ahol az ég csillagokkal gom

bolja be palástját, amikor a fényes gombok 
nyugovóra térnek.

A tábornok "zárdában" van és "szabadi
dejében" Nietzschét olvas, mert felvillanyoz
za a kegyetlen pesszimizmusban megvillanó 
remény. Okos ember volt, mint minden okos 
ember, aki okosságának köszönheti azt, 
hogy nem tud szinte semmit. Az olvasáson 
kívül semmi mást nem tett, csak kifényesí
tette fényes gombjait minden nap, mind job
ban és jobban kivikszolva azokat. Bir
tokában volt a titoknak, miszerint az ő 
gombjaiból alakultak ki a fényes égitestek és 
még nagyon sok fontos dolog, valamint hitt 
abban, hogy a teremtett dolgok fényessége 
csakis a gomboktól függ, mindennapi fénye
st tés ük tői, tehát nyilván tőle is, aki fényesíti.

Szerinte mindenképpen szoros testvéri 
érzések kötik össze a dolgokat, azokat is, 
amelyek tehetetlenségükkel tisztelik a totali
tást. De hiszen a testvérek is civakodnak, és 
a dolgok sorsa sokszor belefullad az álomba, 
amelyet a tábornok szokott álmodni: min
den dolog felett úr, minden dolgot ellenőriz, 
semmi sem létezhet az ő tudatán kívül, még 
az ellentétek sem, és az sem, ami nem fér a 
tudatba. Másoktól eltérően ezt a tábornok 
komolyan álmodta, mégpedig éber és józan 
állapotban. Minden rejtett vágyának legele
mibb alapja ez volt: uralkodni.

Sok ember szerint a fényből, mások sze
rint nem lehet pontosan tudni, honnan ke
rült a (gomb)világba a szeretet. Lehet az is, 
hogy a tábornok képzelete lehelte bele a dol
gok didergő tenyerébe; - sajnos ebben senki 
sem olyan biztos - és megmozdult valami, 
ami miatt senki sem olyan "biztos" a dolgá
ban. A tábornok szerint a diliházban nemi
gen szeretik az embert, de a szeretet ettől 
függetlenül fontos, akár a gyűlölet. És ah
hoz, "hogy mások fölé emelkedjünk, vagy 
nagyon kell szeressünk, vagy nagyon kell 
gyűlöljünk..." - mondta.

Néha ellátogatott a fogdába egy lelkész. 
Szeretetről prédikálva a beborult elméknek, 
azonnal rájött, hogy a tábornok más, mint a 
többi. Úgy látszik, néha a tábornok elméjé
ben világosság támad - mondta - és képes 
megvilágítani vele a dolgokat, élesebben és 
józanabbul mint mások. Talán túl józan...? 
Kár érte, mert nem hisz istenben, hanem 
annak halálát hirdeti. Ezt is olvasta. És bi
zony, aki hit nélkül néz a világra, az csak a 
világnak egy részét láthatja, nem látja a má
sik világot, amelyhez csak hit emelhet föl.

2
A Fehér Tárgyalóteremben - ahogyan azt 

a tábornok nevezte - csend malmozott és 
imalom szőtte szétfeszíthetetlen hálóját. Az 
örök magány ott vonaglott a sarokban, vo- 
naglásával megtévesztve az embert, aki né
ha h itt abban, hogy nincs egyedül. A 
tábornok nem tartozott a megtévesztett em
berek közé ezen a téren, ő saját magát szokta 
megtéveszteni, tudatosan vagy anélkül, 
azért, hogy el tudja viselni azt, amit sokan 
életnek neveznek; "Természetesen, ha van 
egyáltalán amit megtéveszteni, és amivel 
megtéveszteni" - mormolta maga elé a tábor
nok. Megtéveszthetetlenségét elmagyarázta 
a magánynak, az unalomnak és a csendnek 
is.

3
Nem tudni, melyik időben érkezett a lel

kész. Általában több időt szánt a tábornokra, 
ha az a valami időnek nevezhető. A lelkész 
ugyanis karórát hordott sima, fehér kézfején, 
míg a tábornok az örök és egyetemes idő 
leple alatt hunyorgott: az abszolút jelenben.

- Hogy érzi magát, tábornok? - kérdezte 
a lelkész, amikor egy fehér terembe érkezett.

- Akár egy hadvezér-angyal... - jött a vá
lasz.

A tábornok az ablakot bámulta. Néha ki
látott rajta és kitárta, hogy friss levegőt szív
hasson tüdejébe; olyankor azt hangoztatta, 
hogy többet ér a friss levegő annál, amit 
odakint megtekinthet.

- Unatkozik, tábornok?
- Csak azok az emberek unatkoznak, akik 

nem tudnak gondolkodni, vagy nincs fantá
ziájuk, én nem az imalomtól kergetve va
gyok itt, nem a magány és nem a megvetés 
miatt, hanem azért, mert amúgy sem értenek 
meg. De már mindegy, megértenek avagy 
nem, én nem tudok másokat meggyőzni iga
zam felől, mert rájöttem, az én igazságom 
csak az enyém és nem másé; mindenkinek 
legyen saját igazsága, csak akkor igazán em
ber az ember... és pontosan ebben áll az én 
igazságom. Az én igazságom nem annyi, 
hogy gondolataimat, eszméimet és hasonló

meddő fikciókat tanulni kell tőlem, és abban 
majd szent fényesség villog, hanem hogy 
mindenki megőrzi saját szent fényességét, 
ami önmagából árad.

- De hiszen, tábornok, mindenkinek nem 
lehet igaza, az igazság az emberek fölött 
van...

- Nem tudom, ért-e engem, lelkipásztor? 
Az igazság túl nehéz az embernek, de még 
nehezebb az embereknek. Ha az igazságot 
egynek tekintjük, akkor az az igazság, hogy 
mindenkinek igaza van. Tudom, ez oda ve
zet, hogy van igaz és igazabb. Nem szeret
ném bejárni ezt az utat, előttem már túl 
sokan bejárták. Van viszont az, amit nem 
mondhatok, legalábbis nem állíthatom azt, 
hogy tudom.

- Isten bölcsességét senki sem birtokol
hatja, mert az ember tökéletlen az Istenhez 
mérve. Megértem azt, amikor nem talál sza
vakat arra, amit igazságnak nevezünk; az 
ember élete túl rövid arra, hogy az igazságot 
megtalálja és birtokolja, az Ur viszont örök 
élettel bír, ő a kezdet és a vég.

- Én pedig örök vagyok önmagámban, 
még akkor is, ha netalán megváltoznék rész
ben, saját magamnak vagyok istene, az óme
ga és az alfa vagyok...

Legalábbis önmagam számára. Ha csaló
dom, akkor önmagámban csalódom és ha a 
támasztékra van szükségem, az is én vagyok 
magamnak. Van, aki másokra támaszkodik, 
de a bot, amire támaszkodom, az én vagyok, 
ha elsüllyed a sárban, akkor én süllyedtem 
el, ha leszakad a fogantyúm, akkor is én 
szakadok meg...

4
A párbeszéd hirtelen szakadt ketté, két 

néma monológgá. A tábornokot elöntötték a 
kétely magas hullámai, kissé meginogott. 
Megpróbálta összeszedni gondolatait, de 
jobbnak látta játszani a fénnyel, ami legna
gyobb gombján tükröződött.

A lelkész, amikor tudomásul vette mind
ezt, illedelm esen  elköszönt és im ákat 
dünnyögve kisietett a teremből.
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HELIKON
"Lehet, hogy igaza van - mondta a tábor

nok az ablakon mászkáló légynek hiszen 
én mondtam néki, hogy igaza van minden
kinek a maga módján, de akkor mi lesz e 
hazugsággal? Mert hazudott ez a pap ne
kem. Vajon hazudott? Vagy csupán tévedett? 
Vagy...? Az ő világában az Isten még él, mert 
az ő Istenének nem attribútuma a halandó
ság. Én sem állíthatom az ő  Istenéről, hogy 
halott, mert nincs "ami meghaljon", ha pre
misszaként elfogadom a létét; sajnos a lel
kész nézőpontja nem érdekel annyira, hogy 
komolyan vegyem az igazságát. Ám önma
gámban sem találok isteneket, sem istent, 
csupán önmagamat a saját megvetésemmel 
együtt, nem mondhatom, hogy fölöttem le
beg, avagy lebegnek szellemek, bálványok... 
Nekem csak a gombok a fontosak, hiszen ezek 
teremtették meg a világomat, s talán lehet, 
hogy a másokét is, és talán ezek a gombok nem 
is léteznek, csak a képzeletemben."

A tábornok agyoncsapta az idegen le
gyet. Volt neki egy nagy, kék és öreg legye, 
az bőven elég volt.

Aztán azon töprengett, hogy tulajdon
képpen a kedvenc gombjai is felfoghatók 
bálványnak, de istennek is, amennyiben te
remtő erővel bírnak. Gyorsan elhajkurászta 
gondolatait és a legyét is, túl öregek voltak, 
valami más kellett volna, valami egészen új, 
amiről talán még nem is lehet beszélni. "Hi
ába, az én gombom nem isten, és nem is 
isteni, nem örök sem a gomb, sem az a bizo
nyos gomb-lét. De míg áll a vüágunk - nézett 
a gombjaira -, addig jól megvagyunk önma
gunknak..."

Az öreg és kék légy mély zümmögéssel

GYÉMÁNT MELINDA 
Küzködő agy
Gyertyák millió lángja hasítja 
az amúgyis szétvert 
szétdobált koponyát 
felhasított bőr zománctokban 
lengve hagyott üres lelkeket 
piheként osztogat a 
hős szél

Összeütköző felhők dübörögnek érte 
- újra! újra! - 

beszédek kikövezett útja
kamraajtót (ne?!) hagyd nyitva

Tűnődés
Lépcsőkön szaladsz 
Alapra érsz 
Férfikéz emelkedik 
Szép karjaid felé 
Csináld m it ő vár?
Vesd alá magad?
Várad a lépcső
Főzelék mártás tányér kanál 
Falod szerelmét
Jó valál
nő? (...?) férfi?
A filozófust kérded 
A nem a jellem 
Hogy oszlik meg ebben 
Az édes édeni kertben?
Veszteség szenvedés színhelye

Paradicsom murok paradicsom 
Látszó vékony erecskék s magok

repült tova, magával vitte az öreg eszmét, és 
azt a gondolatot, hogy nincsenek eszmék. 
Mindezekről az öreg légynek nem volt tudo
mása, de ezt a tábornok megbocsájtotta neki.

5
Ha a fehér terembe betekintett néha egy 

apró fénysugár, akkor a tábornok elfeledte 
kínzó migrénjét, és elfeledte az eredendő 
bűnt, a rémálmok nyomasztó delíriumát, a 
többség erkölcsét, a félelmet az ismeretlen
től, a Holdat. Görcsökből felszabaduló vi
dámság ragadta el, ha érzékei tisztaságát 
gondolatainak tisztasága nyugtázta. Vagy 
csupán képzeletét találta létjogosultnak, 
mert nem bízott abban, hogy az ember képes 
módszeres gondolkodásra. Szerinte a mód
szeres gondolkodás ugyanolyan kiváltság, 
mint a misztikummal való szoros kapcsolat, 
és ez csupán néhány embernek a képessége.

A tábornok undorodott a misztikumtól és 
a nyers valóságtól, a világot képzeletére bíz
ta, így csupán az rendelkezett igazából léttel, 
amit elképzelt, a többi hideg létezőként jelent 
meg számára, amelyekben nem érezte jól 
magát. Több alkalommal átfedésekbe gaba- 
lyodott: vajon ő képzeli-e el a vüágot, avagy 
a vüág képzeli el őt, de igazából ezek a dol
gok kevésbé érdekelték.

5 hogy miért utálta a misztikumot? Lé
nyegében ő sem tudta, de egész lénye bor- 
zongott tőle és mégis közel állt hozzá az 
egész: ott volt az egészben az, amiről nem 
lehet még beszélni.

"A misztikum bennem van - mondta - és 
szerencsés eset lennék, hogyha kívül létezne 
valahol, a hideg űrben. A hideg űr végképp 
az én bennsőm, és a misztikum itt melegedik 
az én képzeletem tüzénél. Végül nem marad 
más, csak táplálni kell a tüzet, hisz szívesen 
melengeti rózsaszín testét bárkinél. Amikor 
a sötétség rátelepedik az elmére és a világra, 
a félelem csúnya képcafa tai között ott vonag
lik a misztikum rózsaszín teste. Ha elindul
nak a képzelet gondolat-töredékei és ár
vízként öntik el az elme szépen berendezett 
vüágát, feldúlják azt, és iszapot hagynak a 
holnap napsütésének. A sötétben, az árvíz 
idejében pedig egy új világ tárul fel, ami 
ugyan bennünk van, de nem a miénk, való
jában semmi közünk hozzá. Furcsa tájak, 
ahol soha nem jártunk, üres romok, puszta
ság, pusztulás, vidám színek játéka, a pokol 
alagútjai, festmények és szobrok részletei - 
valamennyi a migrén és a végtelen anamné- 
zis eredménye - furcsa lények, akiket mi em
bereknek is nevezünk, idegen szemek, és 
nincsen értelmük. Az értelem iszap alatt ful- 
doklik. Ezek a jelek nem hordoznak jelentést 
számunkra, olykor a gombokkal babrál a ke
zem izzadtan és remegve, reményekedve a 
fényben, ahol majd jelentést tudok felvarmi 
e jelekre, hamis jelentést..."

6
A tábornok még mindig katonásan álldo

gál az ablak előtt, elképzelt léte és elképzelt 
migrénje nyomasztó csendjében. A kifénye
sített tábornoki gombok meg-megvillannak, 
bevilágítva ebbe a létbe, ahol számunkra 
csak a felszín adott, és soha nem tudjuk meg, 
mi is van a mélyben. A tábornok állítása 
szerint az önismeret juttatta el oda, ahol van, 
de nem bánja, itt úgy él, ahogyan lehet, ne
hezen, de van egyféle szabadsága, annak hi
szi magát, aminek akarja; a dolgokról is úgy 
vélekedik, ahogyan akar, és ezt bárkinek el
mondhatja, a lelkésznek is, a fehér köpenye
seknek is, sőt a szomszéd szobában lakó 
Napóleonnak is.

MÁTÉ ADÉL 
Másodpercesek
Hívogató
semmi sem a miénk 
még a levegő 
amely az élet sem 
hát m it tegyünk 
odaadtuk ingyen 
mindenünk 
reszkető leikecskénk 
térj vissza 
melegíts 
reménység

A templom
a templom éhes állat 
aki tátogva áll 
a város közepén 
és néha-néha 
jóízűen ropogtatja 
vasárnapi ebédjét 
ismertetőjele a kereszt 
(nem használják a 
közlekedésnél)

Minden folytatódik
piros vo lt a vértől 
a szőnyeg az ágy 
a szekrény és a hold 
a pipacsok a vázában 
és úgy általában 
minden
(például a paradicsomlé)
kezdet pedig nincsen 
csak a detektívregényekben

Éden
hát hol vagytok ti 
lázadó istenkék 
ti
megmutatjukmik és
azértsemek
elvesztetek
pedig érzem hogy 
ebben az á tkozo tt 
könnytől á zo tt börtönben 
van valami - 
rúgkapálni megmozdulni 
vágyás

de bánom is én 
elveszhettek

Lila és sötétkék
lila és sötétkék 
besötétedett 
lila és sötétkék 
szájad megégetett 
lila és sötétkék 
kis viperafajzat 
lila és sötétkék 
szájad fela jzott

Lacrima diós
valami sós piros lé pityereg 
nagy lomha cseppekben esik 
végigszántja a fá k  nyüszítő  
meztelen testét 
az arcokat és a tekinteteket 
a szürke tömböket 
beléjük karmol

bőg az úristen
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HELIKON
Állunk a sorban. A kéjérzet 

nem az élet értelme, de köze van 
hozzá. Testvéreim, ez egy mély 
gondolat. Rá kellene szánni egy
két életnyi pillanatot, csakhogy a 
szellem m aradandó értékeire so
sem fordítunk elég időt. Tőlem 
jobbra színarany pillangót csicse- 
résznek a papneveldében. Balra? 
A baloldd jövőképe mindig is 
boldogan optimista volt. A bélrá
kos anyátoknak kívánok ilyen 
boldogságot. Mondanám a dádé 
k inézésű  kopasznak , noha a 
maszlag is a szellem produktu
ma. Maradok inkább jobb felől. 
Aszott lány, szemei lázban, me

redten néz, kezét előrenyújtja. 
Vele szemben mályvaarcú sihe- 
der, képe lilába hajló rózsaszín. 
E gym áshoz tap asz to tt ujjhe
gyekkel egyszerre suttogják: 
színarany pillangót csicserész- 
nek a papneveldében. Színész
képzés. A tanár mellettük áll, üti 
a taktust. Most lelkesebben, most 
elmélázva, simogatóan, hetykén, 
selypítve, ordítva, fenyegetve, 
kéjjel, brüsszeli csipke-lehelettel, 
neander-völgyi basszus, tágítsd 
az orrlyukaidat, tépjed a haját, 
vulkanikus hörgés, ez az, gyere
kek , k ap aszk o d j a m ellébe, 
rántsd le a gatyád, bele, fiam, be
le! A baloldal jövőképe mindig is 
boldogan optimista volt. Jézus 
urunk, ne hagyj el! A kerítéshez 
tapadok, azaz tapasztanak. Tulaj
donképpen egymás mögött kel
lene hogy  álljunk, egyenként 
felsorakozva a kerítés mentén. A 
Jézus urunkat nem én mondtam. 
Én csak annyit mondtam, hogy a 
kéjérzetnek egyre több köze van 
az élet értelméhez. A Jézus urun
kat a hátam mögött álló suttogta 
a fülembe. Egészen közel hajol 
hozzám , m intha fülbegyónást 
játszanánk. Emlékezzél reám, 
Uram, jöjj el hozzám szabadítá- 
soddal, hogy láthassam válasz- 
to ttaidhoz való jóvoltodat, és 
örvendezhessek néped örömé
ben, hogy dicsekedjem a te örök- 
sé g ed d e l. Rolló. Inkább a 
baloldal, az optimista, boldog jö
vőképpel. A baloldal célja nem 
más, mint az önkényuralom ki
küszöbölése. Anyádat húznám 
karóba. Anyádat. Fülemüle csat
togással mondjad, édes fiam. A 
siheder csattog. Az aszott lány is 
csattog, közben ringatja a csecse
mőt. Előbb megszülte. Szétvetett 
lábakkal vonaglott a kövezeten. 
Sikerélmény. A tanár könnyezik. 
Most szép, ószövetségi magyar
sággal, tagoltan, kicsit jajveszé-

kelve, hittel: színarany pillangót 
csicserésznek a papneveldében. 
Gyönyörű volt. Felhúzhatod a 
bugyit. Az első leckének vége. 
Amott temetnek. Kézzel vájták ki 
a kockaköveket, csákányt, kapát, 
lapátot senki sem hozott. Körbe- 
állják a gödröt, lábbal lefele 
eresztik le a halottat. A feje a fel
szín fölött marad. A baloldal célja 
a kizsákmányolás és az elnyomás 
minden fajtájának felszámolása, 
akár egy osztály, egy párt, egy 
nem vagy egy faj ellen irányulna. 
Már nem  szidalm azom  a ko
paszt. Bélrákos anyját karóba 
húztam, mit tehetnék egyebet?

Szerepe istenítélet. Az ideológu
sok között ő a tékozló fiú, a tékoz
ló fiúk között ő a homokos, és a 
homokosok között ő az egyedüli 
biszexuális lotyó, akinek az agyá
ban termékenyült meg a vaginát 
célzó balos massza. Egy lépéssel 
előbbre léptünk. Ez is valami. 
Hálaima. Á mögöttem szorongó 
a hátamra rajzolja a keresztet. Jer- 
tek, én Atyámnak áldottai, örö
kö ljé tek  az o rszágo t, am ely 
számotokra készíttetett a világ 
teremtése óta. Lehet, hogy mi 
örököltük az országot, de ez a 
talpalatnyi föld, amelyre neheze
dünk, sosem lesz a miénk. Lám, 
még a halottainknak is rezignált 
a mosolya. Most költöztetik. Egy 
lépéssel előbbre kellett eltemetni 
újra, merthogy vinnünk kell ma
gunkkal múltunk cókmókjait is. 
Bosch jelenik meg ötszáz év után: 
a halott fejét megpróbálják le
nyomni a föld alá. Nincs maka- 
csabb hazafi a magyar halottnál. 
Szétoszlóban is az élők között 
akar sorban állni. Az özvegy 
csipkebetétes gyászruhában bo
torkál a göröngyök tetején, köz
ben szárított kecskehússal eteti a 
bambán álldogáló gyászolókat. 
Pedig a hal jobban csúszna. Szál
ka nélkül biblikusabb is. És most 
megcsókolom a gyászolókat sor
ban. így a földi szolga. Csuháját 
gondosan megigazítja, hogy ne 
legyen rendetlen a ruházata, ami
kor alázatosan kiosztja a bűnbo
csána t szen tté  m agasz tosu lt 
csókjait. Az özveggyel kezdi ter
mészetesen. A legáhítatosabban 
a homlok fogadná az isteni érin
tést, esetleg az arc, a hónalj sem
miképpen. Csakhogy milyen az 
é le t, testvére im ? V életlenek 
ugyan nincsenek, mondják a de
ista bölcsek, de néha a véletlenek 
láncolatában főszerephez jutnak 
a gonosz szellemek. Most példá
ul úgy rendezték a jelenetet, hogy

homlok, arc fedve legyen. Csip
kefátyol fejtetőtől mellközépig. 
Egyedül a nyak meztelen. Egyes 
vélekedések szerint a nyak a test
nek azon része, amely a fejet a 
törzzsel összeköti. Fekete kör
nyezetben hófehérnek tűnik. És 
általában melegebb, mint a hom
lok, az arc, a mellen a bimbók, a 
tompor és a derékhajlat. Acsuhás 
méltóságteljes m ozdulatokkal 
félretol egy rakoncátlankodóan 
fültőre kunkorodó hajtincset, az
tán lassan ráhajol az asszonyi 
nyakra. Hűvös szellőben a nyak 
melege m arasztaló. Ezért oly 
hosszú az isteni móka. Bizonyára

szakajtónyi a bűn, a csókok soro
zata belepi jobbról is, balról is a 
nyakat, néha vállcsontig csúszik 
alá az átforrósodott ajak. A fátyol 
magasba lebben. Az özvegy resz
ket, liheg. Zokogástól gödörmély 
szemét nem szűkíti könny, me
redten nézi az eget. Még, mondja. 
Kegyelem. Ennyit még hallani íe- 
het, aztán egymásra feszülnek az 
ajkak. A nyelv átalmegy és bent
marad. A szájzár a rágóizmoknak 
a száj kinyitását akadályozó gör
cse. Nincs szomorúbb látvány az 
összeragadt kutyáknál. Főleg ha 
a szuka gyászol. A sátánok röhö
gőgörcsben fetrengenek: az erek- 
cióra silányított bűnbocsánat 
ínyükre van. Ez is a vallástörté
net egyik része? Vagy csak a csu- 
hás moralisták inkvizídós tréfája 
volna? A kérdőjelekkel egyedül 
maradok, a kereszt a hátamra fe
szül, fülembe suttogja az Igét. A 
kecske a hibás. Nincs nyalako- 
dóbb állat a földön. Az embernek 
Fia nem hiába állította a kecské
ket a bal keze felől és mondá: 
távozzatok tőlem ti átkozottak az 
örök tűzre, amely az ördögöknek 
és az ő angyalainak készíttetett. 
Egy elcsorbult, életlen konyha
késsel kellene hogy kiheréljem. 
Csakhogy erre nincs se bátorsá
gom, se lehetőségem. Inkább azt 
bámulom, ahogy az egymásba 
olvadt hármas ikrek, az özvegy, a 
gyász és a csuhás, gömyedezve 
vonaglanak egy éteri zenére.

Állunk a sorban. A ház még 
messze van. Amikor felszáll a 
köd, látszanak a körvonalai. Né
ha úgy tűnik, mintha aranykeret
ben fénylene, de az is lehet, hogy 
mennyei sugárzásban tündököl a 
távolban. O dabent várakozik 
ránk a megtisztulás. Nem ígéret
ként, nem jelképesen. Nem éne
kelnek ham is bölcsődalokat, 
nincs kuruzslás, ima és bajadér- 
tánc, nincsenek bordélyok és

templomok, hittérítők és leszbi
kus angyalok, nincsenek örömök 
és bánatok, szerelem, gyűlölet és 
halál, nincsenek ármánykodó kí
gyók, politikusok, pártok és cin
kosok, egyetlenegy pillanat van 
csupán. Áz örökéletű. És szavak 
sincsenek, m ert odabent min
denki tudja a lényeget: ha értel
met adsz a szónak, meghalnak 
benne a betűk. És abban sem 
hisznek, hogy a megtett út a cél 
maga. A megtisztulás nem kö- 
nyöradomány, hanem jutalom
díj, egy olyan állapot, amelyért 
egy életen át sorbaállsz. Csak
hogy számunkra ez még talány.

Állunk a sorban. A kerítésre 
feszülök. Egy egész szúcsorda 
m ászkálhatna a szájpadlásom 
alatt. Hátamon a kereszt. Krá- 
kog, köhög, köpnie kell. Nincs 
hova. Nyakamon csorog végig a 
nyál. Nyalassam fel? Minek? Ér
telmetlennek tűnik a kötekedés, 
akadékoskodás. Néha oly kicsira 
zsugorodik bennem a hit, hogy 
helyet ad egy lompos bohócnak, 
kinek egyik orcája csupa öröm, 
pompa és szín, másik orcája sá- 
padtra festett halotti maszk. Ké
tely. Lehet, hogy nincs m eg
tisztulás? S az a ház, ott a mesz- 
szeségben nem volna egyéb, 
csak önámítás? De hát haladunk, 
testvéreim. Legalább három lé
pést tettünk meg újra. Egyik a 
remény lépése volt, őt ketten kö
vették. A bodyguardok. Semmi 
konformizmus, újul a világ. Tok
magot áruló cigányfiú rágcsálja a 
saját tökmagját: piacgazdasági 
onánia. És jön a cirkusz. Kerítés
re préselve is boldogabbak a pil
lanatok. Hahó, mondanám, ha
hó. De érdemes szólni itt? A 
csöndben felszívódnak a han
gok, de a ricsajban semmi sem 
olyan hangos mint a csönd. Kö
téltáncosok reklámmosolya su
han alá, kifognám, hogy méretet 
vegyek róla, hadd lám, milyen 
formát ölt a mocsok, ha közvet
lenül az ég alatt teremti a világ, 
aztán mégsem nyújtom utána a 
kezem. Mert kimondatott: röpté
ben fogjatok fecskét, de a galam
bok után ne kapkodjatok, mert 
semmi sem jön ki belőlük, csak 
fos. Méltánytalanul vádolnak az
zal, hogy a baloldal nem támo
gatja a békeharcot. Jézus urunk, 
ne hagyj el! Most én fohászkod
tam, nem a kereszt a hátamon. 
Mert a baloldal fejlődéselmélete 
szerint, minden átmeneti vissza
esés ellenére, a történelem a foly- 
tonos győze lm ek  so roza ta . 
Végre megfejtettem a kopaszt: a 
galambfos indíthatta el benne az 
újabb gondolatsort. Isten szeme 
mindent lát, hétfőn ne egyél ka
kát. Erről vajon mi jutna eszébe? 
Hogy a folytonos győzelmeket 
az önmegtartóztatásnak köszön
hetjük? Közben kavalkád. Gri
maszokat vágó, visongó bohó
cok és selyembe burkolt állatsze-
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lídítők atlétatrikós légtomászo- 
kat cipelnek. Arcuk kevély, tes
tük hordágyon. Ezeknek nem 
sikerült a salto mortale. Nem baj. 
A kardnyelőknek, lám, sikerült. 
Az ügyességi mutatványok kö
zül ők aratják a legnagyobb si
kert. Mert a kavalkádban nem a 
színek és a forgatag, hanem az 
események viszik a főszerepet. 
És a kardnyelők igazi kardokat 
döfnek magukba. Szamuráj ha
gyom ány piros-fehér-zöldben? 
Ez nem  harakiri, testvéreim . 
Csak folytonos győzelem. És fej
lődéselmélet, és történelem. Az 
utolsó szamurájt széles e hazá
ban Decsebálnak hívták, ettől la
tin az ábécé, és éljen Róma.

Állunk a sorban. A vészhír 
szárnyakon érkezik. Nem su
hintja meg az arcunkat, bezuhan 
az agyunkba. Az adatok feldol

gozására nincs idő, mindenki azt 
teszi, amit diktál a múlt és paran
csol a jelen, a hit-remény-szeretet 
fátyolba burkolt, halkan som- 
polygó utópia. Már csak százat 
fogadnak odabent, merthogy vi
gyázni kell az arányokra. Az ö- 
rökéletű pillanat csak a kivá
lasztottakat illetheti, a tömegmé
retű megtisztulás katasztrófához 
vezetne; ki látott még olyan vilá
got, ahol mindenki magyar, vagy 
mindenki korcs, vagy mindenki 
kolerás? Egy magyar, egy korcs, 
egy kolerás, még egy magyar, 
még egy korcs, még egy kolerás. 
így áll helyre a rend, így szépül a 
világ. Nos, válasszatok. Százan 
álljanak előre, a többi várja meg 
a következő századot. Ez utóbbi
ak egy jól látható jelre jelentkez
hetnek ismét. Amikor cinóber
vörös kutyák fognak önfeledten 
röpdösni a lila macskákkal ékesí
tett platánfák között.

Választunk. Ez az igen elmé
lyült szellemi tevékenység a tu
datos odafigyelés rendkívüli 
ö sszp o n to s ítá sá t feltéte lez i. 
Ilyenkor még az is előfordulhat, 
hogy az agykéreg egy szűkebb 
területén összetömörülnek az iz
galom vagy a gátlás érzetei. Ami 
esetünkben a gátlás későn kapott 
észbe, s mire elrohant volna, 
hogy birtokba vegyen az agyké
regből egy szemernyit, már ott 
vicsorított az izgalom harcra ké
szen. A választás csürdöngölővel 
kezdődött és csürdöngölővel ért 
véget. A prológus és az epilógus 
közötti rész nem tekinthető egy
séges egésznek, hiányzott belőle 
a koherencia, tulajdonképpen az 
epizódok összefüggéstelen lán
colata volt. Eltorzult arcú, vison- 
gó némberek vájták ki egymás 
szemét, mindenkinek nyitva volt

a szája, sok ezer Csapajev hörgött 
szüntelen, előkerültek a fanyeles 
döngölőbunkók, melyeket a talaj 
döngetésére használtak egyko
ron, most pedig a választási küz
delemben lapították a bordákat, 
koponyákat, húst és velőt, gyer
mek az apját verte agyon, Rómeó 
megfojtotta Júliát, kockakövek 
csapódtak a fejekhez és az öz
vegynek két nyelve volt. Egyik a 
sajátja, másik a szája sarkából fi
tyegett elő. Acsuhás vérbe borult 
arccal, elnémulva nézi az eget, 
szemében barlangmély, ostoba 
üresség, akárha egy ima nélküli 
himnuszon tömé a fejét. Kiürült 
szájából mea culpák vánszorog
nak elő, de a pusztába kiáltott szó 
most is divatban van, s egy oda
irán y íto tt döngölőbunkó ki
mondja rá az áment. A csuhás 
sem látja meg az önfeledten röp- 
döső cinóbervörös kutyákat a lila 
macskákkal ékesített platánfák

között. A kiválasztódás egyre si
keresebbnek mutatkozott, a ha
lott fejét nem tudták időben a 
föld alá nyomni, de már nem is 
volt szükség reá, mert szétrug
dosta a sokadalom. Senki sem 
volt levert, ernyedt vagy csügge- 
teg, irányításra sem tartottak 
igényt, mindenki a saját rendező
je volt. A színész-tanár fáradha
tatlan maradt, most sem tagadta 
meg önm agát, karját az égre 
emelve állt az egymáson tornyo
suló kockaköveken, hangja dne- 
gény i vo lt az o rk án sze rű  
bömbölésben, és ismételte, egyre 
csak ismételte a magáét, gyere
kek, mondjátok utánam egyszer
re: sz ín a ran y  p illan g ó t csi- 
cserésznek a papneveldében. 
Csakhogy az aszott lány össze
préselve feküdt valahol egy gö
dörben, a mályvaarcú siheder

nyitott szemén sétálgatnak a le
gyek, a brüsszeli csipke-leheletet 
magával hurcolta a neander-völ- 
gyi basszus, a taktust sem üti már 
senki, a színész-tanár sem beszél, 
a felhők közül nem érdemes le
szólni. Választunk. A hátamra fe
szü lt ke resz t fe lsz ív ó d o tt a 
sokaságban, lehet, hogy csak a 
képzeletemben létezett, vagy az 
ördög angyalai verték agyon. A 
vallásóráról lemondtam végleg, 
pedig jólesett hallani, hogy mi 
vagyunk az Atya áldottai, akik 
örököltük az országot. Csak azt 
nem súgták a fülembe, hogy me
lyik országnak vagyunk az örö
kösei. Testvéreim , cinkosok 
trónolnak az égben is. Kecskének 
öltöztetve balra állítani egy egész 
nemzetet: m orbid hum or. De 
nem tudok mulatni a mennyei 
tréfán, nemsokára az epilógus 
csürdöngölője következik, csak 
előbb végignézem, ahogy az ál-

latszelídítőket felfalják a vadak, 
a kötéltáncosok ábrázatáról le
hervadt a mosoly, egy ideig még 
csüngenek a kifeszített dróto
kon, de már nincs erejük fellen
dülni újra, sorban potyognak alá, 
hogy  ro th a d t gyüm ölcskén t 
loccsanjanak szerteszét az igen
csak meggyérült sorok között. 
Közben sakálüvöltés. Körülné
zek, hadd lám, ki az az őrült, aki 
még nem fáradt bele, hát én ma
gam vagyok. Csapajevként is az 
utolsó. Már csak ketten marako
dunk, a századik és a százegye
dik. Én és a baloldal jövőképe 
mindig is. Nos, választunk. Her
nyót már eltapostam számtalant, 
embert még soha. Csakhogy itt 
nem egy embert kell megsemmi
síteni, hanem egy mankóra tá
maszkodó rühatkát, ami nem a 
hámrétegből, hanem  eltorzult 
eszmékből táplálkozik. Monda
nék valamit. Tudom, testvér, a 
baloldal jövőképe és a győzel
mek sorozata. Nem, nem, kös
sünk  kom prom isszum ot. Én 
eléneklem a Mennyből az an
gyalt, lejött hozzátok, pásztorok, 
pásztorok, te pedig beállsz mö
gém a sorba. Hátha nem veszik 
észre, hogy. Csakhogy kimonda
tott: ne kapkodjatok a galambok 
után, mert semmi sem jön ki be
lőlük, csak fos. így hát kirúgtam 
alóla a mankót. Úgy nézett ki, 
mint egy igazi halott. Aztán még- 
iscsk felhangzott a proletárok in
dulója. Apja a történelem volt, 
anyja neve Zója. Én meg beállók 
végre a száz közé. Csend van, 
azaz újra csend van, aztán még
sem. Az ima nélküli himnuszok 
továbbra is ott nyöszörögnek a 
fülekben. A csuhás kiürült sze
mével nézem az eget, semmi sem 
mozdul, semmi sem moccan, pe
dig biztosan tudom, hogy nem
sokára találkozni fog az ég a 
földdel, amikor a megtisztulás 
varázsában megkapjuk végre az 
örökéletű pillanatot.

Állunk a sorban. Nyugodtak 
vagyunk, kiegyensúlyozottak, 
szépek. Ahogy közelebb kerülök 
a bejárathoz, egyre pompásabb 
és díszesebb a lelkemben zöldel
lő oázis, aranyhalacskák játsza
doznak a türkizkéken csillogó 
patakok vizében, majmocskák 
ugrándoznak a pálmafák hatal
mas levelei között, minden égtá
jon fénylik egy-egy hajnalcsillag, 
igen, testvéreim , még csak a 
megtisztulás leheletét érzem, de 
már nem hallom a hamis bölcső
dalokat, nincs kuruzslás és baja- 
dértánc, nincsenek bordélyok és 
templomok, hittérítők és leszbi
kus angyalok, nincs születés és 
halál, csak egy p illanat van, 
egyetlenegy pillanat csupán, az 
örökéletű. Nyílik az ajtó. Már
vány padlózat, aranyban csillo
gó falak, a mennyezet gyémánt. 

folytat's a 10. oldalon
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC 

Csigó, 1993. július 17-én
Kicsüng a nyárból néhány néma ág még - 
szememre hajlik, elrebbent vizekre... 
Fogyok, növök: már fényig ér az árnyék, 
mert senkié, ki mindenre hisz egyre.

Kövön futó hab, zajló könnyű dolgok, 
zöld rovarok ragyognak, fürge férgek! 
Bölcs gyermek is lehetnék: szörnyű boldog, 
mert férfi módra már semmit sem értek.

» > »  folytat's a 9. oldalról

A  monumentális színpadon drá
gakövek  sokasága  ragyog  a 
mennyei fényben. Oldalt tompa 
fényű, hatalmas trónus. Igen, tu
dom már. Az örökéletű pillanat 
ezen a trónuson vár reám. És el
bűvölő zene. A dallam, a ritmus 
és a harmónia lenyűgöző tökélye. 
A szférák zenéjét elképzelni sem 
tudjuk odakint, mintha ezernyi 
hárfán pengetnének egy lélek- 
zsongító haŰeluját. Angyalok le
begtetik bíborpalástjukat a fény
árban fürdő színpadon, körül
vesznek, felemelnek, lehántják 
rólam a ruhát, a megszakított, be
mocskolt földi rongyokat, bűnös 
múltamnak jelképes foszlányait, 
de a jelképek mellett ott állok én 
magam, felajzottan, hangok és fé
nyek ölelésében, de belül még 
mindig tisztátalanul. És a bíbor
palástok is aláhullnak sorban, a 
csóré angyalok duzzadt ajkukkal 
szántják végig a testemet, szín- és 
fényfoltok vibrálnak a szemem 
előtt, káprázat, szédület és láto
más, hatalmas keblek, mellbim
bók és szőrzetek, tomporok és 
szeméremajkak csúszkálnak raj
tam fel s alá, vonaglanom kell 
körülöttük, rajtuk s bennük is, és 
hörögnek és izzadnak és számy- 
talanok, mint a kiéhezett özvegy 
ném berek, testvéreim , semmi 
sem tökéletes, és a megtisztulás
hoz göröngyös út vezet, a kárho
zat, a gyalázat, az átok útjai. 
Cikázó fecskékre vártam idebent, 
de fecskéknek itt nyoma sincs. 
Egy mennyei végzetdrámában 
osztották rám a főszerepet, hogy 
megkínzottan fet- rengjek az ocs
mányság feneketlen bugyraiban, 
hogy a bűnös lelkek túlvilági 
szenvedése legyen az enyém. 
A nnyit m ég látok, érzékelek, 
hogy a csóré némberek jelenése 
hirtelen véget ér. Talán négyen 
cirógatják meg a fejemet, tekinte
tük fátyolba öltözött, és lágyan 
integetnek felém, a többiek szót
lanul, vicsorítva hagyják el a 
színpadot. Aztán már semmi sem 
marad, csak a delejes álom, ká- 
bultság, homály: a baloldal jövő
képe, a győzelmek sorozata, a 
szuka gyászol, színarany pillan
gót csicserésznek a papneveldé
ben, örököljétek az országot, a 
kecske a hibás, bodyguardok, 
reklámmosoly, galambfos és bé
keharc, salto mortale és Decsebál, 
m agyarok, korcsok, kolerások, 
cinóbervörös kutyák, szép új vi
lág, szép új világ.

- Mi akarsz lenni?
Az éteri hangok baritonban is 

tüneményesek. A trónuson ku
porgok ernyedten, aléltan, mez
telenül, szememet csak résnyire 
nyitom, hogy fokozatosan pró
báljam befogadni az újabb káprá- 
za to t Haldokló betűkből keltek 
életre a szavak, ám lehet, hogy 
időközben megváltozott idebent

a szabály, a megtisztulás folya
matában bizonyára elvetették a 
sztereotípiát, az öröktől fogva ér
vényes gépiesség a bűnökben fo
gantak leleménye, lám, még az 
öröm is helyet kapott idebent, ér
zem, ahogy átmelegednek tőle a 
zsigereim, a bőröm, a szemgo
lyóm, a herém és a tenyerem, 
testvéreim, örömmámorban je
lenthetem: itt az angyalok is ma
gyarok. Az enyém, aki számomra 
kiosztatott, szőrös ábrázatban 
mutatja magát, bajsza van, sza
kálla van, hajtincsei csimbókok- 
ban ragadtak együvé, termetre 
nézve törpe, de mélybama sze
méből a tisztánlátók fenségessé
ge áram lik  felém . Csak egy 
aprócska, jelentéktelen hiba van, 
nem értem a kérdést, a bamba, 
csökött szellem reménykedve tá- 
tog segítség után. A mélybama 
angyal látja arcomon a borút, se
gítségemre siet:

- Ha a karma törvényszerűsé
gét követed, sokkal kívánatosabb 
frekvenciára válthatsz, amely 
nem csupán a jelenlegi inkamád- 
ódat teszi jobbá, hanem az eljö
vendő életeidre is jó hatással 
lehet. Szóval mi akarsz lenni?

Testvéreim, ez még nem az a 
kéj, amelynek köze volna az élet 
értelméhez. Nem tudom, milyen 
oázisban vagyok, de nagy fehér 
pelyhekben hull a hó, az arany
halacskák kisápadtak, a maj
mocskák nem ugrándoznak már 
sehol, egyetlenegy hajnalcsilla
got látok, de az is éppen hullóban 
van, a trónus hideget lehel, az 
acéllemezek hűvösek, a huzalok 
csiklandozzák a bőrömet, aztán 
rá fe szü ln e k  a hom lokom ra, 
csuklómra, bokámra, de ne sorol
jam, mert huzalok veszik körül 
az egész testemet.

- Tízig számolok, addig vála
szolnod kell.

- Egyetlenegy pillanatot aka
rok. Az örökéletűt. A megtisztu
lást.

- Veled kivételt teszünk - 
mondja a mélybama -, lehetsz fo
galom is, tárgy is, személy is. El
m ondom  sorban , hogy  mi 
lehetsz, aztán tízig számolok és 
megnyomom a gombot.

Testvéreim, törjétek be az aj
tót, vagy mondjatok értem egy 
imát. A hóhér már eksztázisban 
van, hangja betölti a termet, is
mét felcsendül az éteri muzsika, 
csak most disszonáns jajveszéke
lésnek tűnik, vijjognak, sípolnak 
a hangszerek, dobpergés zakatol 
a fülemben, kivégzőosztag vára
kozik a hajnali derengésben, ki
éhezett némberek settenkednek a 
há tam  m ögött, de hallom  a 
basszusra váltott hangot is:

- Lehetsz magyar átok, vagy 
ham utartó  Lenin asztalán, le
hetsz özvegy, csuhás vagy kard
nyelő, bohóc, kötéltáncos vagy 
vallástanár, lehetsz aszott lány, 
mályvaarcú siheder, színész-ta

nár vagy a baloldal jövőképe 
mindig is, lehetsz Csapajev, Zója 
vagy akárki, még te magad is le
hetsz, amilyen voltál. Válassz. 
Kezdem a számolást.

- Halál akarok lenni! - kiál
tom. - Halál.

- Az nem lehetsz - mondja a 
hóhér -, a halál én vagyok. Az 
örökéletű pillanat az enyém, a 
m egtisztulás egyedüli részese 
vagyok. Maga a megtisztulás.

Hallgatom a számolást. Nem 
tudom, ki voltam, ki vagyok. Le
het, hogy voltam már magyar á- 
tok és hamutartó Lenin asztalán, 
lehettem akár a baloldal jövőké
pe, vagy én magam többször is, 
de már nem akarok lenni senki és 
semmi sem, egyedül a halál sze
repe állna jól nekem. És maradt 
még annyi erőm, hogy legyőz
zem a delejes álmokat és a jajon- 
gásra váltott éteri muzsikát, a 
márványcsillogást és az aranyba 
öntött falak káprázatát, a kárho
zatot, a gyalázatot és az agyamra 
telepedett homályt. A huzalok 
közül kellett hogy kiszakítsam 
magam, a többi már csak egy 
m o zzan a t, az á ldoza tokbó l 
könnyen lehetnek dicsfénnyel 
övezett hóhérok, szemem színe 
mélybarna, hajam csimbókok- 
ban lóg alá, törpe vagyok és az 
eksztázis maga. Nem számolok, 
csak osztom a végzetet, a döngö
lőbunkót a kezembe nyomják a 
mögöttem összecsődült mezte
len angyalok és csóré némberek.

- M ozgás, lányok . Villa
mosszéket bekapcsolni, bíborpa
lástot fel.

H angom  sz ig o rú , m ert a 
m unkam orál itt is azt jelenti, 
m int m indenütt. Én is igyek
szem. Az ajtóhoz lépek, a ku
kucskálón szemügyre veszem a 
soron következőt. Szemében 
aranyhalacskák játszadoznak a 
türkizkéken csillogó patakok vi
zében, és majmocskák ugrán
doznak a pálm afák hatalm as 
levelei között, és ott fénylenek a 
hajnalcsillagok mind a négyen. 
Minden rendben van. Megnyi
tom az ajtót, és búgó hangon ki
szólok:

- Jer, p iám , jer, picinyem.

10



szöveggyűjtemény szerkeszti: K. JAKAB ANTAL

SZABÉDILÁSZLÓ
Szabédi (eredetileg Székely) László (Sáromberke, 1907.5.7. - Kolozs

vár, 1959.4.18.) költő, író, irodalom- és nyelvtörténész; líráját a (nemegy
szer mély) gondolatiság, az európai és a népi hagyományon csiszolódott 
formaérzékenység jellemzi. Vasúti tisztviselő fia. A kolozsvári unitárius 
kollégiumban érettségizik, utána két évig a strasbourg-i egyetem hallga
tója, majd a kolozsvári egyetem irodalom és filozófia szakán, valamint a 
kolozsvári unitárius teológián folytatja tanulmányait. 1933-tól közöl Sza
bédi László néven. Első önálló kötete a Delia (1936) c. drámai költeményt 
tartalmazza. Ezt követi 1939-ben az Alkotó szegénység, 1941-ben a Veér 
Anna alszik (szépprózai írások), 1943-ban az Ész és búbáj (cikkek, tanul
mányok), 1944-ben pedig a Telehold (versek, műfordítások). 1934-től az 
Ellenzék c. napilap belső munkatársa. 1939-40-ben letöltött katonai szol
gálata után a Kolozs megyei Báréba kér és kap tanítói állást. 1944-ben 
Püski Sándor könyvkiadó vállalatához szegődik lektornak. 1945 májusá
ban a megalakuló Romániai Magyar írók Szövetsége alelnökké választja. 
Ugyanebben a hónapban belép a Román Kommunista Pártba. 1945 őszén 
feleségül veszi Tompa László lányát, Margitot. Sepsiszentgyörgyön tele
pedik le, s itt kollégiumi tanárként és múzeumi igazgató-őrként műkö
dik. 1947-ben meghívják professzornak a Bolyai Tudományegyetemre. 
Esztétikát, majd világirodalmat, művészet- és nyelvtörténetet ad elő, 
1952 és 1956 között a magyar irodalomtörténeti tanszék vezetője. 1953 
után nem ír többé verset Alighanem olyanszerű saját versei is elundorí
tották a költészettől, mint a Vezessen a párt (1949). A rendszerben megren
dült a hite, tudósi önérzetében megsértették (élete főművének szánt 
nyelvtörténeti tanulmánygyűjteményére életében nem akadt kiadó), s

következett a kolozsvári román és magyar egyetem erőszakos és botrá
nyos egyesítése. Ezzel Szabédi László számára betelt a pohár; Kolozsvár 
határában vonat alá vetette magát. Cím szerint még nem említett jelenté
keny könyvei: A magyar ritmus formái (tanulmány, 1955); Nyelv és irodalom 
(cikkek, tanulmányok, 1956); Kép és forma (esztétikai és verstani tanul
mányok, 1969); A magyar nyelv Őstörténete. A finnugor és az indoeurópai 
nyelvek közös eredetének bizonyítékai (tanulmányok, 1974).

S Z A B É D I  L Á S Z L Ó  VERSEI
A SZABÉDI NAGYRÉTEN
Boldog vagyok kicsit, 
mert kínjaim kicsik, 
fut a nagyja előlem; 
múltam múló agyrém, 
a szabédi Nagyrét 
kaput már új erőre.
Életemet onnan 
kezdem el, ahonnan 
kiszülettem belőle.
Ebben a faluban 
élt nagyapám, s ugyan - 
ebben élt minden üké, 
kik évszázadokon 
által székely jogon 
öröklék mindenüket 
a nemességszerző 
Mártontól, ki első 
ízben hordta nevüket.
Apámat a szükség 
az ősi örökség 
eladására bírta, 
vasutasnak állott, 
s gyermekeit, hatot, 
gimnáziumba írta, 
látott bút, bajt, könnyet, 
hogy nekünk a könyvet 
ládaszámra szállítsa.
Hej, pogány tudomány, 
keserves adomány, 
belehalt egy szép húgom! 
Szomorú volt, amíg 
csak élt, s egy folyamig 
utazott a vasúton.
Túl van a halálon, 
de vajon sajnálom, 
vagy irigylem? - nem tudom.
Vasúti sín mellett 
jöttem idegennek 
egy idegen világra, 
tüzes vasúti sín 
volt legelőbb kicsiny 
talpam alatt a járda, 
vasúti síneken

később hány idegen 
messzi várost bejártam!
Hol útnak híre sincs, 
vonatnak nyoma sincs, 
ottan is úton lenni! 
Apáddal, anyáddal 
lenni, a családdá, 
s mégis otthon nem lenni! 
A szülőfalutól 
messze, a vasúton - 
a vasúton születni!
Mint aki eltévedt, 
huszonkilenc évet 
bolyongtam vasutakon, 
alattam mindig az 
ingatag vashidak 
morajló folyamokon, 
utak és vasak, és 
nyakamon van akés- 
zakatol a vonatom.
Senyvedek, sanyargok, 
s nyergetek, s nyargdok, 
maradásom nincs sehol, 
alattam üresség, 
felettem üres ég, 
se mennyország, se pokol, 
réveteg álmokon 
rémeket álmodom - 
a vonatom zakatol.
Vasra lépsz, elolvad, 
kőre lépsz, leomlad, 
hova lépj, ahol megállj? 
Bármerre tekintek, 
bódultán keringnek 
a dolgok, kering a táj, 
keringő félkorong, 
s részeg a horizont - 
a vonat rohanva száll.
Dűlök, elferdülök! 
ölükbe szédülök, 
s vonaglón csak rohanok, 
mordul a harson a 
harsona, orgona,

hördülő kutyatorok, 
ha! ha! hogy ugat a 
morgó mozdonykutya - 

vonítnak a vonatok!
Csikordul a vas-ín, 
csupa sín, csupa kín, 
csupa rímes csudarém! 
Sorsom a gyorsvonat, 
versem a nyersolaj, 
reszketve dalolok én. 
Megállni! Megszállni! 
Meghálni! Megválni 
tőled, gyors iramú rém!
Démoni dinamó 
dongva egy dalt dalol: 
másé lett a szeretőm! 
Életem sín-mese, 
amim van, semmi se, 
mögém rohant a jövőm. 
Féket a fekete 
kerekek elibe!
Állj meg, gyors

iramú szörny!
Álom ez, nem élet, 
kedvesem másé lett, 
futva temetem, hujrá, 
sírt neki dóm ás, 
kongó vad álomás 
váróterme borul rá, 
sikló sín, csikordulj, 
ingó híd, nyikordulj, 
hulljak, haljak híd alá.
Álom ez, azonban 
elalszom dmomban, 
s azonnal felébredek! 
Kiszalad alólam, 
s ndkülem lohol a 
zakatoló szörnyeteg; 
se sín, se zakata, 
messze gurultak a 
lokomotívkerekek!
Csak csapongó dongó 
dongása zsong-bong. Ó, 
duruzsoló darazsak! 
Hogy illan az illat,

és villan a villa, 
s perzsel a nap parazsa! 
Rét! Rét! Ez a Nagyrä! 
Fény! Fény! Ez a napfény! 
Megérkeztem már, haza.
Csupa kék, csupa zöld, 
csupa ég, csupa föld, 
pihesarjún pihenek, 
nap csíki int: kicsi kín, 
kicsiny gyermeki csíny, 
kacsintok csak, s nevetek, 
nevelek lihegőn, 
lengnek a legelőn 
légi fehér tehenek.
Rozskéve, húsz, nagyok, 
asszonyok úsznak ott 
pirosán a rozson át, 
részibe arató 
három ringó hajó 
töri hajló derekát, 
roskadón hajlanak, 
razskévék hullanak 
sorba sarlójuk nyomán.
Tengeri-tengeren 
úsznak az emberek, 
mint kiket ingat az ár, 
meleg, a libeg a 
remegő levegő, 
rezeg a, reng a határ, 
idd a fényt, ittasidj, 
minden súly pihesúly, 
súlyemelő ez a nyár!
Robban az útgöröngy: 
pazar keleti gyöngy 
raja szál, szitakötők, 
indul egy földdarab, 
könnyúdik, szárnyra kap: 
repül a billegető, 
indul egy földdarab, 
távoli házfala, 
bomlik a számatető:
repül a, repül a 
repül a, repül a, 
repül a gólyamadár! 
Kirepül, kerepel, 
békát lát, brekeke, 
lecsap, és felcsípi már, 
kóváyog kevélyen,

maradék fedélen 
a párja komolyan vár.
Repül a csavargó 
ügynök, a pillangó, 
repül a sárgarigó, 
repül a pántlika, 
repül a, repül a 
répa, retek, mogyoró! 
Repül a tengelic, 
repül a kedvem is, 
hej, hali hó! Hali hó!
Nyikorog, s kinyílik 
egy kapu: ninini, 
repül a nyitott kapu! 
Azon át kirepül, 
rongyokban menekül, 
oszlik a, foszlik a bú, 
körös-körül derül 
az ég alja, örül 
a föld, a szülőfalu!
Ebben a faluban 
nem születtem ugyan, 
szülőfalum mégis ez, 
ebben a határban 
búza, rozs, zab, árpa, 
semmi jussom semmihez, 
hanem a szarkaláb, 
pipacs, búzavirág 
és a szépség: enyim ez!
Most boldog vagyok itt, 
mert kínjaim kicsik, 
fut a nagyja előlem, 
múltam múló agyrém, 
a szabédi Nagyrét 
kapat már új erőre, 
detemet onnan 
kezdem el, ahonnan 
kiszülettem belőle...
Csak a kutya, láncon, 
ne járna vad táncot, 
mint egy veszett motolla! 
Csak a kutya, későn, 
ha setét ed és jön, 
ne vonítna, csaholna! 
Csak a kutya, éjjel 
- orgonáó vészjel -, 
csak a kutya ne volna! 
1936

11



HELIKON

JULIA SZÉP LEÁNY
Anyám, a húgom, nézd, be sápadt, 
szemei tört tűzzel lobognak, 
hiába mormolgatsz imákat, 
anyám, szegényke meghal holnap.
Hallgasd csak! mulatozni ment ki 
a sugaras nyugati rétre, 
vérben fogant virágot szedni 
szép és dacos leányfejére.

És jött egy szóke ifjú szembe, 
csupa csillag, szent és sugárzó, 
csak nézte, s elröppent a kedve, 
és sírt ]úlia szép leányzó.
Az ifjú halk volt, nagyon szóke, 
és a szemei nagyon kékek, 
titkos varázzsal elbűvölte 
a tudatlan fehércselédet.
Azóta nem kacag szegényke, 
babért se szaggat homlokára, 
csak révedez a messzeségbe, 
hóbortos álmokat csodálva.

Anyám! teneked nem mesélget 
kegyes szüzekről tegnap óta, 
kik érte bárányt kiildenénék 
hajnalban, harmad-kakasszóra?
Júlia szép leány be sápadt,
szemei tört tűzzel lobognak,
hiába mormolgatsz imákat,
anyám, szegényke meghal holnap. 1925

ÁLM ODDAL MÉRTÉL
Te bennem szörnyeteget látsz, én benned 
nem akarok látni inkznzitort; 
szüntesd meg ezt az öngyilkos küzdelmet, 
mely téged már a könnyekig sodort.
Nem titkolom, hogy gyengébb vagyok annál, 
kit vak bizalmad remélt támaszul, 
és nem szeretném, ha vaknak maradnál, 
s nem látnád: szegény fejem rád szorul.
Hát láss olyannak, amilyen valóban 
vagyok. Nem én hazudtam, ha szemed 
csak a részt látta bennem, és a jóban, 
mely részem, ismerni vélt engemet. 
Almoddal mértél; én az álmodónak 
mit mondhatok? Ne légy a börtönöm! 
Csalódtál, de ne tarts engem csalónak, 
amiért álmaidhoz nincs közöm.
Én nem dicsérem frivolan a szennyet, 
mely negyven éven át hozzám tapadt, 
a szenvedést se dicsérem, de szenvedj, 
ha társamul kötelezted magad.
Nem biztatlak, hogy próbáld letagadni 
vétkeim, nem mondom, hogy ne perelj, 
de csak egészen tudom magam adni, 
fogadj mindenestől, egészen él.
Ne mérj az álmaidhoz: kevesebbnek 
mutatják azt, ami több, mert egész: 
ítéló szavaid téged sebeznek 
ha eszményednél törpébbnek ítélsz.
Láss kegyetlenül, de lásd meg merészen 
a világot is, amely alakít, 
és magadénak fogadj el egészen, 
azzal együtt, mi tóled elszakít...
Én a világban élek, ne szakíts ki 
belőle, jöjj, és járj együtt velem, 
gyötrődjünk együtt, így fog meggyógyítni 
mindkettőnket az orvos gyötrelem.
Amíg javíthat per és szidalom, 
perelj és szidj, nem vész kárba a bánat - 
de megmásíthatatlan múltamon 
őrködjék hallgatás és búnbocsánat. 1947

A Z ALKOTO SZEGÉNYSÉG
Olyan a lakásunk, mint egy törékeny 
üvegedény, olyan, mint egy cirádás 
fafaragvány, mint egy műemlék drágás 
régiségkereskedő üzletében.
Félig ülünk a székre: el ne törjön; 
lábunk a szőnyegeket alig éri, 
és óvatosan álmodunk a régi 
ágyakban, hogy ne ébredjünk a földön.

Mint vérbeli múértők, úgy tanyázunk 
kincsek között, melyeket túl finommá 
csiszolt az alkotó szegénység. Félünk,
hogy egyetlen rossz mozdulat limlommá 
zilálná kincseinket. Úgy vigyázunk, 
hogy szinte nem is mozgunk, nem is élünk. 
1930

TELEHOLD
Saját magánál kétszer volt nagyobb, 
saját vérénél hétszer pirosabb 
a napkeleten naplenyugtakor 
éj s dél között támadó telihold.
Okertben, telihold iránt tekergő 
ösvényen mentem, esteli tekergő, 
a vérben ázó telihold félé; 
sajnálni mertem, mert hisz biztosan bús, 
ha úgy kanyargót, ím, maga felé, 
hogy lábam versláb, utam kusza jambus 
és némaságom zengő vers leszen, 
és jaj, mitévő lesz a szép eszem?
(Ne járjatok a holddal! Mámoros 
útján hány irdatlan tájra lökött!
Olyan udvarban voltam udvaros, 
kertje káprázat, a kapuja köd; 
voltam öregebb az öregapámnál 
és gyermekebb, mint ki ma született, 
s kerestem szót, melyet az Al-Dunánál 
vesztett el, ki már meg se született.
Ne járjatok a teliholddal! Újhold 
idején gondosan aludjatok!
Okuljatok példámon, ha már úgy volt 
megírva, hogy én belépusztulok.)
A régi kertben volt egy kerti pad, 
tekintetem, vesztemre, ráesett, 
fáradt voltam, húzott a kerti pad, 
hogy megpihenjek rajt egy keveset; 
a pádtól három lépésre lehettem, 
mikor túl rajta ugyanannyira 
megjelent tizenöt éves szerelmem, 
a hasonlíthatatlan Elvira.
Egyszerre érkeztünk a kerti pádhoz, 
és összemosolyogtunk, mint mikor 
először érkeztünk a kerti pádhoz; 
jaj, visszajött a boldog ifjúkor!
Ha elvesztettél, kedves, megkerültem, 
jaj, megkerült az elveszett idő!
Csak mosolyogtam, és a padra ültem, 
csak mosolygott, s a padra ült a nő, 
csak mosolyogtunk, és a kerti pad 
széttört alkotó darabjaira, 
mi a földre zuhantunk, én riadt 
kezekkel megragadtam Elvira 
kezét, karját, a vállát, a fejét, 
pompás teste a kezeim között 
bomlott száz apró részecskére szét, 
hullámként, mely sziklába ütközött. 
Sokáig néztem még ott a padot, 
vagy, pontosabban szólva, a nyomát, 
mint aki elrontotta a padot, 
s egyúttal elrontotta Elvirát.
1940

MESE
Kritikus epe, máj, vese, 
ne marjatok,
amit most mondok, csak mese, 
hallgassatok.

Hol történt, hol nem, kora reggel 
kirándultam egy víg sereggel, 
ki a szabadba, rajta!
Volt köztünk ember mindenfajta, 
s volt közöttünk egy fifikus 
kritikus.

Jaj - int olvasóm légy eszélyes, 
költő, sót maradj néma: 
a kritikushad oly veszélyes 
téma!

A versnek te vagy alkotója, 
te teremted az irodalmat,
- de a kritikus gyakorolja 
a költészetben a hatalmat.
Ó tudja, mit kell költened: 
ha szólsz, 6 rajtad túlkiált:
6 védelmezi ellened 
a népi demokráciát.
Tudsz, amit tudsz, de egy dologban 
légy bizonyos: 6 tudja jobban.

Tudom - tapasztalatok árán.
Nem vagyok ma született bárány.
Be is vallom, hogy szívem kushad, 
ha rám támad a kritikushad, 
s bár meg-megdobban ... de szavamra, 
nem hergelem őket magamra. 
Kritikusom, akiről éppen 
szó lesz, művészileg hiányos: 
egyetlen a maga nemében, 
nincs benne semmi általános, 
egyszóval, ámbár fifikus, 
semmiképpen sem tipikus 
kritikus.

De miért is mentegetőzzem?
Mesém fogatlan, nem harap.
Csak annyi történt, hogy útközben 
felkelt a nap.

Csak annyi történt, hogy megálltunk, 
és lelkendezve kiabáltunk, 
dicsérve a kelő napot.
Nem történt semmi különös, 
csak annyi, hogy a csökönyös 
kritikus hallgatott.

Zavarta a hajnali nap.
Nem tudta - és ez nem mese 
hogy a napkelte helyes-e 
ideológiailag.
1953
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HELIKON

HORVÁTH ISTVÁN
Horváth István (Magyarózd, 1909.10. 9. 

- Kolozsvár, 1977.1. 5.) költő, író, a népi líra 
egyik utolsó nagy öregje. Parasztcsaládban 
születik, sokáig maga is a földet műveli. Ele
mi iskolái után autodikta módon képezi ma
gát. Bukaresti és budapesti gyárakban 
dolgozik, 1940-ben a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban jut altiszti álláshoz. Első verse
it a Pásztortúz közli 1941-ben, későbbi írásai 
az Erdélyi Helikonban, a Termés ben, a Magyar 
Csillagban jelennek meg. 1945 és 1953 között 
Kacsó Sándorral és Asztalos Istvánnal a Fal
vak Népét szerkeszti. Ezekben az években 
mélázó, borongó, gyötrődő és lázongó, ha
sadt lelkű városi parasztköltőből a lelkende
ző kincstári líra művelőjévé válik, s előbb 
növekvő, majd csökkenő mértékben az is 
m arad a hatvanas évek derekáig. Regénye
ket ír a falu "szocialista átalakításáról": Törik

a parlagot (1950), Csali gróf (1955). Az 1960-as 
Krizantémok kötet 43 darabjából mintegy 30 
a "vonalas" vers. 1956 után látóköre kitágul, 
kifejezőeszközei szaporodnak, hangja elko
morul és megnemesedik, költészete a fiatal
ko riakéhoz  m érhe tő , de m ásm ilyen , 
kopárabb , borzongatóbb m agaslatokra 
emelkedik. 1956-tól 1959-ig az Utunk versro
vatát vezeti. Súlyosbodó szembetegsége mi
att nyugdíjazzák. Fontosabb kötetei: Az én 
vándorlásom (versek, 1943); Nehéz szántás 
(versek, 1945); Fenséges adósság (válogatott 
versek, 1962); Harmat a fűszálon (versek, 
1968); Magyarózdi torony alja (szociográfia,
1971) ; Tornyot raktam (összegyűjtött versek,
1972) ; Kiáltás halál ellen (versek, 1973); Visító 
csend (versek, 1975); Az idó vízesése (versek, 
1977).

HORVÁTH ISTVÁN VERSEI
M IN TA  SZÁRAZ KATÁNG SZÁRA...
Jön a tavasz, melegedik, 
s bánatom nem elegyedik. 
Nem ér hozzá semmi öröm, 
szívem falát vággyal töröm.

Hej, határom, telkem, házam! 
Itt a melegben is fazom.
Cifra utcák, kőház-hegyek, 
úgy néznek, mint kivert ebet.

Más íz még a levegő is, 
szúrósabb itt tán a kő is. 
Shaa madár dalt csicsereg, 
sírni késztet, könnyem pereg.

Nyugodalmam nem találom. 
Nem vigasztal csak az álom, 
amint altat s hazaviszen, 
köd-csónakon, árnyék-vízen.

Álmaimban a valóból 
szállók, mint a kihullott toll 
megelőzök vihart, szeld, 
s lehullok a falum felett...

Apám nyitja már a kaput, 
édesanyám élémbe fut; 
ezüsthajú két vénember, 
szeretetik, csodás tenger.

Nincs feneke, és a partja 
száeit a halál tartja.

Addig terjed, míg az élet.
(Hej, csak álom ringat vélek!)

Kutyánk, a vén, körülcsahol, 
körtefámon rigó dalol.
Megcsillan az ekém érce, 
köszönt a bükkerdő bérce.

Két Ökröm megtapogatom, 
s ók nyalnak, míg simogatom. 
Gyümölcsfáim összesúgnak, 
és a méhek körülzúgnak...

Hej, emlékek, vágyak, álmok! 
Ködhajtók, ti szélbe-szállók, 
ringassátok el a lelkem 
ott azon az ősi telken.

Takarjátok el a vermet!
Takarjátok a keservet, 
hogy én bujdosóvá lettem, 
hogy az ég is más felettem,

hogy már szégyen a harisnyám, 
nincs más, csak vándortarisnyám, 
s mint a száraz katáng szára, 
hányódom a nagyvilágba.

Erdő, mező rezdül, ébred, 
csak az én szívemben dermed 
búbánatos bujdosásom, 
s téli szél« sóhajtásom.
1942

TORNYOT RAKTAM...
Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt. 
Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt.
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett. 
Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett. 
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát, 
nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát.
Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába, 
csodálatos ősvilág volt: babonák, mesék világa.
A mező volt iskolája. A természet a mestere.
Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele.
Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. 
Egy-egy csuszát felém dobott, amiből én tornyot raktam. 
Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan,
És ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban.
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban.
- Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban.
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot, 
majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott. 
Csuszatomyom omladékán rettenetes dühös lettem.
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. 
Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve. 
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedőlne! 
Nagyapám az ölébe vett, megcsókolta homlokomat.
"Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatomyodat. 
Tehetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is, 
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is.
Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet, 
de hogy a tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak, 
s tetőtlen tornyokról hullunk Ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!"
- A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott. 
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.
1942

NEM A Z  VAGYOK, AKI VOLTAM
Ó, szép határ, búzaföldek, 
ébredezők, újra zöldek, 
virágozó kökény ága, 
szentgyörgybogár muzsikája, 
lepkék, pirosak és kékek, 
édes hazai emlékek.
Mért szálltok szívem falára, 
árva lelkem asztalára?

Rideggé vált az az asztal.

Hideg szikla lett az a fal. 
Egyik fekete abroszán 
sír a jó a világ rosszán, 
másikon, jaj, örök a tél, 
bánatmohát lenget a szél. 
Bánatmohát, és az aljban 
erdő zúg örök viharban.

Erdő s benne vadállatok. 
Jaj, oda le ne szálljatok,

kökényvirág, szentgyörgybogár, 
mert ott nincsen tavasz, se nyár. 
Fény is ritkán téved oda.
Lapul benne ezer csoda.
Sziklább az, miként a szikla, 
és az égnél több a titka.
Mért szólongatsz, kis ibolya, 
csermelyek halk csobogója? 
Mezők hangja, mért jössz felém, 
karjaid mért tárod elém?
Ne szeress: megtagadtalak. 
Feledj el, mert elhagytalak. 
Tékozló, rossz fiad lettem.

Az élet moslékát ettem.

Nem az vagyok, aki voltam.
Más istennek meghódoltam. 
Kökényvirág, szentgyörgybogár, 
mezőm hangja, emlék vagy már.

Szép pillangók, tovaszállók, 
én állok, egyedül állók.
Nézem a nagy várost félve, 
s zokogok, n int lomb a szélben. 
1943
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PARASZT-OLTÁS KIÁLTÁS MINT A  NEMLÉTEZES
Rég volt, s mégis úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. 
Mintha valahol nagy távol, hallom, hogy a guncink szólna... 
Nem szégyenlem gyermekkorom, bolond, aki kacag rajta.
Én akkor is munkás voltam: szégyellje az úri fajta!
Ludak büszke 6rizője,járt előttem két nagy csoport.
Harminc tojó s két szép gunci cifrázta előttem a port.
Vállamon csíkos tarisnya, alatta ing, lejjebb rajtam
gagya volt csak, lábam csundré, s mint a patting-szíj a a talpam.
Lábam feje, mint a ráspoly, vér serkedett ki belőle,
Kimarta a por, s a harmat sokszor rózsaszínt vett tőle. 
Aferedőnk közös hely volt, a disznókkal egy patakban. 
Líbapásztor-leánykákkal ott feredtünk egy csapatban.
Ott feredtek a ludak is, abból ittak a bárányok,
S vizet szívni odanyúltak az égről a szivárványok.
- Kopár, döröncsös ugarok, úgy gondolok vissza rátok,
Mint a boldogságra gondol az, kit utolért az átok. - 
Szabad voltam, mint a madár, s nőtt a lelkem, mint a virág. 
Úgy, miként az Isten hagyta, nem lépett rá még a világ.
Mezőn kapott már a hajnal, s haza a setétség vetett.
Pacsirtaszó jött elémbe, s prücsöknóta kísérgetett.
Kocsányi hordtam zsendicéért, a lánykáknak epret szedtem. 
Vihar rázott, zápor paskolt, de én azért nem szenvedtem.
A szenvedés ott ütött rám, mikor egyszer kidobolták,
Hogy a velem egykorúkat, mint a vadfákat, beoltják...
Urak jöttek a faluba, lágy tenyerű jegyző, doktor.
Büszke, merev volt az arcuk, mint a melegben a bocskor. 
Mondták, megszórnak egy tűvel s a testünkbe mérget adnak, 
Melyikben a betegségek egytől egyig megfulladnak.
Kinn voltunk a Szurduk alatt, az ákácoserdő alján.
A ludak jóllakva ültek Fülep Ferenc bá ugarján.
Mint az erdei vadsüldók, ha riadtan egybefutnak,
Úgy néztünk a falu felé, de nem indultunk az útnak.
"Ne menjünk az urak elé!" - dobta közbe Kaszás Feri. - 
Gombolta a kézelőjét s az ingujját feltekeri.
"Itt is van tő s méreg elég, nincs külemb a doktor úrnak,
S ha kell ótni, mü is tudunk, nem fáj úgy, ha nem ők szúrnak!" 
Akáctövis volt a tűje, felkarcolta a bőrt vele,
S én egy kutyatejburjánból mérget csepegtettem bele.
Oltás közben folyt a vér is, de még egy se szisszent érte,
Úgy állottunk, hogy hősebben hajdan az a hét vezér se...
Árva burján a kutyatej, nem szerette senki soha.
Parasztsors az 6 sorsa is - mind a kettőnké mostoha.
Fehér teje, piros vérem összevegyült egymást marva.
A seb nyomán, melyet fájva feltépett az ákác karma.
Hatan álltunk véres kézzel, öklünkben a mérgünk szorult,
S fejünk felett a fényes ég setét fellegekbe borult.
Jót akartak tenni velünk, azért jöttek, nem rosszunkra,
De az urak jóságából semmi sem vált a hasznunkra...
Csak gyermekek voltunk addig, attól kezdve "paraszt" lettem. 
Azt az oltást érzem most is, soha el nem felejtettem.
Az tépte fel lelkem zárját, melyből átkok másztak elé:
Keservek és gyűlöletek, mit őseim zártak bélé.
Ákáctövis tép azóta, s méreg kering a véremben...
Annyi millió társammal vergődtünk egy mély veremben.
Mély veremben, mint a farkas, mélynekkünn a bőrét lesik.
Nem sajnálják gyötrődést, mert csak a hasznát keresik.
- Beoltva mind kutyatejjel, parasztsorssal, árvasággal, 
Megátkozva setétséggél, megigézve csúf vaksággal.
Látom, érzem mind azóta, s küzdők fel a verem falán.
Lépcsőket vájok a falba, hátha kijuthatok talán...
És azokat, akik eddig bőrünk árán nagyra nőttek,
Csattogó foggal lepjük meg - mi a mélységből jövöttek...
Olykor fáradtan megállók s hallgatok a múltba vissza.
... Guncink hangja sikoltás lett, s a szivárvány vérem issza. 
1943

BE FURCSA SORS
Be furcsa sors játszik velem. 
Együtt öröm és gyötrelem.

Vélek vagyok, s mégsem vélek. 
Nem fogom, mint egykor fogtam, 
- Parasztként - a kapanyeld.

ók vagyok, és más is egyben. 
Itthon, s fáig ismerdlen.
1963

HALÁL ELLEN
Hányszor sújtott az Élet.
S jó volt, hogy volt, akit.
Most langy-Ügyan simogat, 
és halálba vakít.
A szemem úgy csillant fel 
csapásai után, 
hogy mint Mózes az Istent 
a Sinai csúcsán, 
láttam az örök Való 
ragyogó fényeit.
Most a rám szálló homály 
ellen, jaj, ki segít?!
Ezt a feketebársony 
simogató kezet, 
mely alatt tompul a szem, 
és az emlékezet 
mészbefagy, elkövesül, 
rólam ki tépi le?
Senki. S lassan éjt fagyaszt 
napom kincseire.
1972

A SEMMI 
MÉLYE FELETT
Ti, kik sose féltetek, 
betűim, most mért remeg 
formátok, a volt-szilárd?
Milyen hatalom kiált 
rám, hogy elhagyott erőm?
S minden reményt elnyelőn 
milyen vihar közeleg?

Lángol vérpiros meleg.

Ágyam úszva, lebegőn 
elszáll, s zajgó agyvelőm 
mélyén száz villám szakad. 
Fuvolák síkoltanak.

Elolvad a kórterem; 
föld, ég, s csak a végtelen 
semmi, semmi s én vagyok.

Betűim, ne hagyjatok!

lstent-teremtő szavak, 
rátok bízom magamat: 
imbolygó áetemet 
a semmi máye felett. 
Budapesti, Központi kórház, 
1974. X. 6.

VISSZHANG 
VETI FEL MAGÁT
Szól a kakukk, cseng a bükk. 
Szerelem dúl mindenütt.
Száll a sárga fenyőpor. 
Visszhang zendül valahol.

Voltak máyi völgyén át 
visszhang veti fel magát. 
Valaha-volt szerelem 
Visszhangja kél szívemen.

Szerelem zeng mindenütt.
Száll a sárga virágpor.
Voltak máyi völgyén át

valaha-volt szerelem 
sírva kacagja magát, 
s csak a csönd marad velem. 
1976

Itt ülök útszá kék haván.
Beszél a nap és igazán,
Lám, semmi sem igaz.

Madárszámy nyoma és a hó 
S annyi mindenről hallgató,
Elszálló, súlyos semmi néz 
Velem farkasszemet.

Indul az erdő feketén,
De visszahökken, mert a fény 
Szembeég a havon.

Nyúlnyomok - mint az ékírás.
Alant a máyből vakond ás 
Fel éj színű pontot.

Hallom, amint a csend sajog,
S oly egyedül magam vagyok,
Mint a nemláezés.
1967

IDEJÉBEN
A tüzet, ha legkisebb paránya 
Hűlte jelzi, hogy hamvadni kezd,
Vidd előlem más, idegen tájra.
S ki ne ejtsd a szót, hogy nem szeretsz.

Önmagadat ítánéd halálra.
Egyben halott s árva is lehetsz,
Aki sírját s magát sem találja,
S már két énje között tévedez.

Idejében hagyj el, míg a csókod 
Vissza rád még nem sikolt: "hazug!" 
Kezet se fogj, sírni sincs még okod.
Tedd be haltain, csendben a kaput.

Ha így hagysz itt, ha így mész el tőlem, 
... Magadnak is lehetsz idegen.
De magamban nem kell összetörjem 
Azt, ki voltál - megmaradsz nékem. 
1964

IRINGÓ A Z  ORM ON
Lent az aljból láttam, 
felfelé menet, 
hogy egy kékiringó 
tartja az eget.

A hegy áén állott 
- mindenek fölött -, 
véle volt a pld, 
az éghez ötvözött.

Meghökkenve néztem: 
hogyha felmegyek, 
hogy üti át fejem 
a közel eget?
1970
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EGYED EMESE

Tizenhárom 
magán é n
A kérdező Körösi Zoltán szerint 

magánirodalmi beszélgetések sorát ol
vashatjuk a Felrombolás című kötetben 
(immár másodszor, hiszen a Magyar 
Naplóban is megjelentek 1991-92 fo
lyamán).

Fölösleges a kérdező mentegető
zése ("Ez a kötet éppen olyan esetle
gesen készült, ahogy a hétköznapok 
telnek"), fölösleges, vagy csak a tizen
negyedik - meg nem kérdezett - fiatal 
író szerénységére vall; elvégre kíván
csiságunk eleven, nem kell ahhoz nő
nek lenni, hogy a mű mesterére is 
kíváncsiak legyünk, az emberre, leg
alább annyira, amennyit fontosnak 
vagy érdemesnek tart magáról el
mondani.

Csakugyan kíváncsiak vagyunk 
évek óta; és a Királyhágón túl is arra, 
hogyan lett egycsapásra kritikus Bo
dor Béla; mitől nem fél Kontra Ferenc, 
hogy még mindig képes Újvidéken 
élni; kicsoda az a Szijj Ferenc, az a 
Garaczi László, hiszen az irodalmi la
pokban régóta nem újak, írásaik sze
rint bizonyára fiatalok, de mégis, ha 
56-ban nem lőttek, nem véreztek, nem 
menekültek; 68-ban nem hallatták 
hangjukat, van-e egyáltalán életük 
(két írás közötti világuk), arcuk?

Érdekel. A beszélgetéseket nyitó 
fénykép is, persze (az író ajánlott képe 
külön elemzést érdemelne; Darvasi 
László könnyvvel, klasszikusan; Ba
bies Imre könnyvvel, hosszú hajjal; 
Nagy Attila Kristóf motorbiciklin, 
Németh Gábor fentről nézve, nyitott 
kapuban, és így tovább); a képek a 
reklám, a captatio benevolentiae; de 
nem is kell sok reklám, a kérdések 
könnyűek, kezdetben színtelenek, 
annál nagyobb szabadságot adnak a 
válaszolónak vallomásra, befolyáso
lásra, ha úgy tetszik: az önmagunkról 
való kép kialakítására; aztán a megka- 
póan személyessé váló beszélgetések 
sűrűjében a kérdező hagyja magát ve
zetni a "másik élet" labirintusában: 
már alig kérdez újat, őt érdeklőt; kér
dezi, amit választott szerzője sugall, 
amire, úgy tűnik, az legszívesebben 
válaszolna. ,

Körösi Zoltán Meghallgatni jó cí
mű harmadféloldalas bevezetőjében 
csak arra utal, hogy a megkérdezettek 
kiválasztása sem volt igazán véletlen 
műve; sejti, hogy másfajta raj ez, mint 
a ma derékhadnak nevezhető, köny
veken, ökölharcon, megalkuvásokon 
túljutott nemzedék; érzi, hogy számá
ra éppen ezek a legizgalmasabb (iro
dalmat is teremtő) személyiségek a 
korban hozzá közel állók közül; de 
azt már az olvasónak kell felfedeznie, 
hogy egy-egy ilyen rutinosnak induló 
csevegés már-már mélyinterjúvá vá
lik.

Valamit válaszolnak a kérdésre, 
ami feleletként elfogadható ("Miről 
nem beszéltél?" "Nem beszéltem a ter
veimről, mert a sok fecsegés kioltja az 
emberben a feszültséget"); de bizo

nyára vannak források, amelyek ép
pen egy ilyen kérdezz-felelek után fa
kadtak, történetek, amelyek illendő 
válaszkeresés közben kontúrt kap
tak, a válaszok sok "nem írok", "nincs 
értelme", "alig írok" - jának higgyen, 
aki akar.

Mindenik portré tartalmazza az 
emblémaszerú forma (formajegy, mű
fajtípus, sajátos nyelvi alakzat) és a 
megkérdezett viszonyát mint egy 
(csodálatos) találkozás történetét; tar
talmazza továbbá az írásnak mint te
vékenységnek, attitűdnek a helyét az 
élet egyebei között; aztán a motívum
ként tételezett gyermekkort (ténysze
rűségében itt inkább sorselemző, 
mint indilli), sőt, a jelen értékként fel
vállalt (polgári) kényelmi tényezőit 
is, fodt, macskát, derűs családot - ha 
akarom, az író is ember, nem alkot 
folyton művészetet, ha akarom, nem 
kunszt többé árva csavargónak lenni, 
a szenvedés még nem jelent poétái 
laurust; s ha akarom: élmény lehet 
minden - sport, cserép, virág és famí
lia - így semmi sem idegen tőlünk, 
ami emberi.

És az irodalomtól sem.
A kötetet szűkszavú kislexikon 

zárja a megkérdezett szerzők szüle
tési évéről, helyéről és megjelent kö
teteikről.

Ennek reprodukálása helyett 
hadd álljanak itt a beszélgetések cí
mévé avanzsált félmondatnyi-szónyi 
vallomások, megannyi ars poetica 
(nem túl lelkes, nem végleg kiábrán
dult magyar és fiatal írók töredék-fi
lozófiája):

"Az én igazi nyelvem a hexame
ter" (Babies Imre).

"Az iróniához rend kell..." (Bodor 
Béla).

"A történet-írás csábítása" (Dar
vasi László).

"Ha nincs hold a kút felett..." 
(Kontra Ferenc).

"A kritikától sajnos nincs okom 
félni" (Kemény István).

Felrombolás (Podmaniczky Szi
lárd).

Szabadságélmény (Nagy Attila 
Kristóf).

"Az idő, mely a nyelvben önma
gát közli" (Solymosi Bálint).

Konstrukciók egy jellem magya
rázatára (Takáts József).

Egy lemúr vallomásai (Garaczi 
László).

"Az ártatlanság vélelme" (Né
meth Gábor).

"Minden egyformán popzene" 
(Háy János).

Hogyan lehet egy kép teljesen át
tetsző (Szijj Ferenc).

Ezek a szerzők elférnek egy be
szélgetőkötetben, pedig van közöt
tük filológus, kritikus, világmegváltó 
költő és filiszter. Az érdem kérdezőé 
és türelmes válaszadóé; van (még) 
hajlamunk és képességünk a beszél
getésre.

Egy nem zedéken belül leg
alábbis.

Körösi Zoltán: Felrombolás. Ma
gánirodalmi beszélgetések. József At
tila Kör és Pesti Szalon Könyvkiadó 1993 
(JAK füzetek sorozat 66) 173 o.

SZABÓ GYÖRGY
Elkésett könyvismertetés
Nemrég (1994. február 15- 

én) a kolozsvári Szabadságban 
Lászlóffy Csaba Naplemente 
címmel emlékezett meg Nagy 
Borbála írónőről. Ez késztetett 
arra, hogy íróasztalom valame
lyik zugából előhalásszam fel
jegyzéseimet, amelyeketannak 
idején az írónő egyik - talán 
utolsó - regényének olvasása 
közben készítettem, s élménye
imet e recenzió útján megoszt
va az olvasóval, tisztelegjek 
Nagy Borbála emléke előtt.

Robert Graves (Én, Claudi
us, Claudius az isten), Kosztolá
nyi (Nero, a véres költő), Henryk 
Sienkiewicz (Quo vadis?) és 
mások után - akik alaposan ki
aknázták a főleg Suetoniusnál 
és Tadtusnál fellelhető adato
kat - nem volt-e túlságosan me
rész Nagy Borbála, amikor re
gényében  (Claudia, Dacia 
Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca 
1984.) ugyanezt a kort kívánta 
bemutatni? A kérdésre termé
szetesen csak akkor tudunk vá
laszolni, ha a mit felvetése után 
a hogyanról szólunk. A regény 
190 lapjából részletesen vagy 
csak futólag kilenc római csá
szár - Tiberius, Caligula, Clau
dius, Nero, Galba, Otho, Vitel- 
lius, Vespasianus és. Titus - 
uralkodását ismerhetjük meg, 
vagyis a 14-től 81-ig terjedő 
időszakot. Nagy Borbála reme
kül eligazodik a kor cselszövé
sekkel, politikai gyilkossá
gokkal tde  történetében, s ami 
még fontosabb: a Iulius-Qau- 
dius dinasztiában, amelynek 
szövevényességét fokozza a 
sok válás, adoptálás és a nevek 
azonossága. Abból a fikcióból 
indul ki, hogy Júliának, Augus
tus lányának, akinek száműze
tése összefonódott az Ovidi- 
uséval, volt egy Claudia nevű 
lánya. Bár a mindenható Au
gustus unokája, sorsa csaknem 
a rabszo lgákéhoz hasonló: 
megvetett, lenézett személy, 
akit a mindenkori császárok 
önkénye ide-oda parancsol, sőt 
alantas munkára kényszerít. 
Igen sikerült fogása az írónő
nek az, hogy Qaudia nagysze
rű  m asszőr; köztudom ású , 
hogy a borbélyok és pedikűrö
sök mellett a masszőrök a leg
nagyobb hírharangok: munká
juk imaimát elűzendő szóval 
tartják a vendéget, aki maga is 
szívesen kitárulkozik a sze
mélytelen testápoló előtt. így 
aztán Q audia egyszer a csá
szári családhoz tartozó kliense
inek hallgatósága, máskor be
szélgetőtársa, igen sokszor pe
dig elmélkedik a múltakon, 
magában fel-felidéz alakokat,

h e ly ze tek e t, esem ényeket, 
vagy próbál a jövőbe tekinteni. 
S be-bekószálja Róma szegény
negyedeit, a regény szerint 
azért, hogy segítsen a rászoru
lókon, igazában azonban a 
szerző vezeti hősét, hogy ebből 
a környezetből is merítsen hír
anyagot és témát a beszélgetés
hez. ilyenformán a regény egy 
hosszú-hosszú monológ, s ha 
néha ketten beszélnek, ez is a 
főszereplő emlékezetében tör
ténik. A császári családok tag
jai közül kettőnél időz hosz- 
szasabban; az egyik Caligula, 
aki ugyan  m indössze négy 
évig uralkodott, szemben Cla
ud iu s tizennégy évével, de 
Q aud iust rég elírta Graves; 
m indenesetre Caliguláról is 
épp eleget fecsegett össze Sue
tonius ahhoz, hogy az ügyes 
tollú írónő kiemelhesse a hoz
zá fűződő legérdekesebb, hogy 
ne m ondjam: leghajmeresz
tőbb eseteket. A másik jól kör
vonalazott figura Livia. Nagy 
Borbála jó érzékkel tapintott rá 
arra, hogy a római császárkor
ban mekkora szerep jutott a 
nőknek, különösen, ha olyan 
erős jellemet és tehetséget kap
tak a természettől, mind Livia, 
aki császári férje, Augustus nem 
egy fontos rendelkezésének, sőt 
döntésének a sugalmazója volt, 
nagyvonalú politikus, előrelátó, 
céltudatos asszony.

Az írónőt a hatalmas tárgy- 
ismeret olykor túlzásokba vi
szi, ami megnyilvánul nem
csak egyes közfőnevek latin 
nyelvű, az olvasó előtt érthe
tetlen alakjának használatában 
(ebédlő helyett triclinium, kö
p en y  h e ly e tt palla), hanem  
olyan részek beiktatásában is, 
amelyek csak tehertételt jelen
tenek, pl. a Qaudiusok erede
tének és családfájának ismer
tetése (92, 38.1.), Róma tarto
mányainak felsorolása (94.1.), 
önm agukban érdekes, de a 
szövegből kilógó adatok közlé
se, mint amilyenek a házassági 
szokások (51.1.), vagy az, hogy 
a Vesta-szüzeknek az örök tü
zet, ha kialudt, csak dörzsölés
sel volt szabad újra meggyúj
tá s o k  (169.1.). A latin nevek 
írásában is nem egy követke
zetlenséget találunk. Számom
ra egészében kellemes megle
petést szerzett Nagy Borbála 
könyve, amelynek utolsó lap
járól megtudtam, hogy két drá
ma után ez az ötödik reg énye. 
Vagy immár nagyon gyenge a 
memóriám, vagy a kritikusok 
feledkeztek meg az írónő eddi
gi munkásságának átfogó érté
keléséről.

15



HELIKON

K ossuth  Lajos halála és tem etése
Turin, március 20. Feladatott 11 óra 15 perckor. (Korabeli tudósítás)
Kossuth Lajos tíz óra ötvenöt 

perckor tizenegy órai agónia 
után, körülvéve vigasztalhatat
lan fiaitól, rokonaitól és barátai
tól, meghalt.

Ez a távirat érkezett 1894. 
március 20-án éjszaka Budapest
re. Leirhatatlan hatást keltett. Az 
egész ország már napok óta leste 
a híreket a Turinban haldokló 
Kossuth betegszobájából. Min
denki elkészült már a legrosz- 
szabbra, már előre sírtak a tá
ro g a tó k , m ár b o n to g a tták  a 
gyászlobogókat, már napok óta 
nem volt hangos szó Pesten és az 
országban, minden ember ajkán 
ez a két szó: Kossuth! Turin! Hi
deg, napfényes idő volt, kezdő
dött a tavasz, a főváros népe 
egész nap az utcán hullámzott s 
ez volt az első kérdés, ha ismerő
sök találkoztak: Mi van Kossuth
tal?

Turinból napokon keresztül 
halomszámra érkeztek a távira
tok és mindegyikből kiviláglott a 
m egváltoztathatatlan: Kossuth 
napjai meg vannak számlálva. A 
táviratok feladtak m inden re
ményt. A nagybeteg utolsó küz
delmét vívta a halállal, de oly 
szívósan állta ezt a nagy harcot, 
hogy még így aggkorában is a 
halál csak napokig tartó küzde
lem után tudta legyűrni.

Budapesten a kávéházakban, 
politikai klubokban, egyesüle
tekben már napok óta virrasztot- 
tak  az em berek . Turin és a 
magyar főváros között állandó 
volt a táviróösszeköttetés, min
denki csak Kossuth haláltusájá
val törődött, az elméket csak 
Kossuth apánk haldoklása fog
lalta le. Éjszaka a lapok rendkívü
li k iadásban  ad ták  tud tára  a 
fővárosi virrasztó polgároknak, 
hogy Kossuth Lajos nincs többé. 
Aki pedig nem virrasztott, az 
reggelrekelve, kint az utcákon a 
gyászbaöltQzött fővároson látta 
azt, amin már nem lehet segíteni, 
hogy Kossuth Lajos meghalt. Pél
dátlan volt a részvét és az érdek
lődés. A lapok naponta  több 
különkiadásban számoltak be a 
század nagy emberének, a nagy 
m agyar hazafinak olaszországi 
száműzetésében való elhunytá- 
ról. Már a halálesetet követő na
pon  a P esti H írla p  bő táv 
iratokban számolt be arról, hogy 
milyen körülmények között halt 
meg Kossuth Lajos.

A Via dei Mille 22. számú ház
ban lakott Kossuth húgával, öz
vegy Ruttkaynéval. Régi, ódon 
ház ez, egy nápolyi grófnak volt 
tulajdona. Mindössze két emelet, 
ablakai tágas térre nyílnak, közel

a Póhoz, ahonnan állandóan erős 
hideg szél áradt az aggastyán 
szobájába. A piemonti síkságon 
az Alpesekről állandóan metsző 
szél süvített végig. Ez a hideg 
időjárás hütötte meg Kossuthot, 
így esett influenzába, így kapott 
tüdőgyulladást, amely halálát 
okozta.

Amikor állapota már rosszra 
fordult és hűséges orvosa, dr. 
Basso, továbbá dr. Bozzolo, a tu- 
rini egyetem tanára látták, hogy 
Kossuth Lajos a tüdőgyulladás
sal komplikált influenzával meg
birkózni nem tud, Nápolyból 
sürgősen Turinba hivatták fiait, 
Kossuth Ferencet és Kossuth La
jos Tivadart, értesítették barátait, 
rokonait a közelgő katasztrófá
ról. A közvetlen hozzátartozók, 
rokonok, jóbarátok, politikai baj
társak, az emigránsok és magyar- 
országi hívei már napokon ke
resztül ott virrasztottak mellette 
Turinban, abban az egyablakos 
utcára nyíló kis szobában, ahol 
egy egyszerű vaságyon vívta 
harcát az elmúlással az 1848/49- 
iki szabadságharc halhatatlan 
hőse. Az ágy lábánál ott állt Gior

gio, a hű  olasz szolga, aki olykor 
gyöngéden igazította meg a hófe
hér párnát a beteg aggastyán feje 
alatt. De hiába volt a szeretetnek, 
a gyöngédségnek minden meg
nyilvánulása, Kossuth türelmet
lenül, izgato ttan  viselkedett, 
kezeit idegesen tördelte, csak
nem ülő helyzetben feküdt az 
ágyon, három párna is volt állan
dóan feje alatt és szemei, az egy
kor híres, ellenállhatatlan vará- 
zsú  szem ek sem m itm ondóan 
meredtek a belépőre. Ajkairól, 
amelyekről egykoron a legszebb 
magyar szónoklatok hangzottak 
el, most csupán néha egy-egy fel
szakadt halk jajszó távozott. Az 
utolsó összefüggő mondatot ak
kor ejtette ki, amikor fia, Kossuth 
Lajos Tivadar Nápolyból megér
kezett:

- Édes fiam, nagyon rosszul 
vagyok.

Éttől kezdve négy nap múlva 
bekövetkezett haláláig nem volt 
érthető szava. Olasz háziorvosa, 
dr. Basso, Bozzolo és Carle taná
rok állandóan ott virrasztottak 
betegágyánál, szakadatlanul ír
ták a bulletineket, amelyeket a 
világ összes nagy lapjai napról- 
napra s a magyar lapok szinte 
óráról-órára közöltek. Az utolsó 
napokban megérkezett Ambro- 
zovicsné, Kossuth Lajos nővéré
nek lánya, aki ott találta nagy
bátyja ágyánál a két Kossuth fiút, 
akik közül az egyik, Kossuth Fe
renc a sok v irrasz tástó l m ár 
szemgyulladást kapott.

Lent a Via dei Mille árnyas fái 
alatt a turini magyarok az utcán 
lesték a híreket. Figyelték az első
emelet egyik ablakát, amelyen 
keresztül egy tejüveges lámpa 
szórt halvány hűs fényt az utcára. 
Az utolsó napokban Budapestről 
megérkezett Lukács Gyula kép
viselő, Helly Ignác, Kossuth bi
zalmasa, gróf Károlyi Gábor és 
Eötvös Károly képviselők, de a 
kilencvenkét éves aggastyán már

senkit sem ismert meg. Ereje egy
re fogyott, életének három utolsó 
napját magas lázzal, önkívületi 
állapotban töltötte, enni nem tu
dott, teljesen összeroppant, ez a 
hatalmas ember, aki magas kora 
ellenére is még néhány héttel aze
lőtt szellemi és testi ereje tökéle
tes birtokában volt.

Szorongások, borzalmas sej
telmek között érkezett el a komor 
őszies nap, március 20-ika. Pie
m ont fővárosában, Turinban 
esett az eső. Ennek ellenére az 
olasz lakosság tömegével kereste 
fel a Via dei Miile híres házát, 
mert ha Kossuth zárkózott életet 
élt is, és alig járt valahova, min
denki ismerte Turinban a nagy 
száműzött magyart, aki Olaszor
szág történetében is szerepet ját
szott. Az utolsó napon érkezett a

haldoklóhoz Svájcból Figyel- 
messy ezredes, Kossuth régi ba
rátja, de a haldokló már nem 
ismerte meg.

A ház tele volt magyarokkal. 
Kossuth lakásában a lépcsőház
ban, a kapualjban lesték a híre
ket: h á th a  jó ra  fo rd u l m ég 
minden. Talán a szívós természet 
legyőzi a gyilkos kórt. Ezt gon
dolták a szerető szívek, de az or
vosok már órával a kezükben 
álltak a haldokló mellett, akinek 
már csak percei voltak hátra.

És március 20-án este 11 óra 
előtt 5 perccel széttört a kőszikla. 
Aulich, Kossuth titkára, kijött az 
ebédlőbe és falfehér arccal, resz
kető hangon jelentette:

- Meghalt.
Néhány perc múlva Bozzolo, 

az olasz orvostanár jött ki az 
ebédlőben várakozó újságírók
hoz:

- E morte - csak ennyit mon
dott.

Bent a szobában K ossuth 
ágyát zokogva állták körül Kos
suth Ferenc, Kossuth Lajos Tiva
dar, Ruttkayné, Ambrozovics és 
felesége, Ambrozovics Dezső és 
Lajos, Helfy Ignác és felesége, 
gróf Károlyi Gábor, gróf Be- 
nyovszky és felesége, Eötvös Ká
roly, Figyelm essy ezredes és 
Giorgio, a halálig hű  olasz szolga.

A kezelőorvos lábbujjhegyen 
az ágyhoz lépett, gyöngéden le
zárta a halott szemeit, gróf Káro
lyi Gábor pedig feligazitotta a 
leesett állat, amelyet azután fel
kötöttek egy fehér kendővel.

Elvégeztetett. A nagy harcos 
idegen földön, egy itáliai csendes 
városban örökre lehunyta fáradt 
szemeit.

Amikor a halál híre a turini 
városházára megérkezett, Voli 
polgárm ester azonnal a halott 
családjához sietett, felajánlotta 
szolgálatait s azonnal kijelentet
te, ha Kossuthnak idegen földben 
kell nyugodni, ott van a piemonti 
Pantheon, ahol nagy emberek pi
hennek. Helyezzék el Kossuth 
hamvait ott, amíg hazavihetik, 
otthoni földbe.

Kossuth Ferenc éjfélkor táv
iratokat m enesztett haza Ma
gyarországra, közölte a gyászhírt 
a képviselőház elnökével, az 
összes pártelnökökkel, Pest és 
Zem plén  várm egyével és az 
olasz kormánnyal.

Turin város polgárm estere 
még az éjszaka intézkedett, hogy 
a halottasház előtt városi őrök áll
janak teljes díszben, kitűzte a vá
ro sh á z á ra  a g y ászlobogó t s 
másnap már megérkezett Crispi 
olasz m iniszterelnök távirata,
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amely intézkedett, hogy a nagy 
halott m indaddig lakásán ma
radhasson, míg hazája a temetés 
iránt intézkedik.

A Via dei Miile 22. számú ház
ban a sürgönykihordók egymás
nak ad ták  a kilincset, a rész
véttáviratok olyan tömege érke
zett Turinba, amilyenre még so
hasem  volt példa. M agyaror
szágból, Olaszország városaiból, 
Amerikából ontották a távirato
kat, Turin egyszerre a világ köz
p o n tja  le tt, k ü lfö ld i h ír la p 
tudósítók érkeztek, akik terjedel
mes tudósításokban számoltak 
be Kossuth Lajos haláláról. A Ne- 
wyork Herald tudósítója kilenc
ezer szót sürgönyzött Amerikába 
s a lap egyre biztatta: Többet, töb
bet! A halottasszobában egyre 
folyt a bucsújárás, koszorúktól, 
virágoktól mozogni sem lehetett, 
a híres olasz szobrászok egész so
ra vetekedett azárt, hogy Kos
suth Lajosról halotti m aszkot 
vehessen. Festők, rajzolók foglal
ták el a szobát, amíg a család tag
jai a gyászjelentést fogalmazták. 
A családi gyászjelentés így hang
zott:

Fájdalommal jelentjük, hogy 
atyánk

KOSSUTH LAJOS
1894. évi március hó 20-án es

te
10 óra 55 perckor elhunyt.
Kelt Torinóban, 1894. márc.

21.

Kossuth Ferenc
Kossuth Lajos Tivarad.
Mialatt .Turinban már intéz

kedések történtek a turini teme
tés iránt, ezalatt itthon a főváros 
olyan gyászba öltözött, amilyen
re Budapesten sem addig, sem 
azóta példa nem volt. Minden 
épületen, m inden ablakon ott 
lengett a gyászlobogó, vagy vala
mi szerény gyászdrapéria. A ki
ra k a to k  fek e téb e  ö ltö z tek , 
legtöbbjében babérral és gyászfá
tyollal övezetten ott láthatták 
Kossuth arcképét. A dunai hajó
kon félárbocra eresztették a lobo
gókat. Egyesületek, testületek, 
társaságok a gyászhír vétele után 
azonnal összeültek, hogy megbe
széljék, milyen módon adhatnak 
kifejezést legméltóbban az or
szág óriási gyászának. Az egyete

mi ifjúság, a fővárosi kerületi kö
rök, a magyar hírlapírók, a régi 
honvédek, a főváros közgyűlése, 
a képviselőház hosszú gyászülé
sekben méltatta Kossuth emlé
két, de a gyász impozáns meg
nyilatkozásába disszonáns han
gok is vegyültek.

A két állami színház, az Ope
raház és a Nemzeti Színház nem 
tűzték ki a gyászlobogót és erre 
az egyetemi ifjúság elhatározta, 
hogy maga fogja korrigálni ezt a 
tapintatlanságot. Március 23-án 
az előadás kezdete előtt az ifjúság 
csapata a színlapokra kis vörös 
cédulákat ragasztott:

"Tekintettel Kossuth halálára: 
ma ne tessék színházba menni."

Ez állt a kis cédulákon. Néhá- 
nyan mégis elmentek a Nemzeti 
Színház előadására, de már az e- 
lőcsamokban ott találták az ifjú
ság frakkos, cilinderes megbí
zottait, akik így szólították meg 
az előadásra jövőket:

- Pardon, uraságod talán ide
gen ebben a városban, vagy talán 
nem tudja, hogy meghalt Kos
suth Lajos és nem illik színházba 
menni!

Az udvarias felszólításra az a 
néhány ember, aki az előadásra 
készült, visszafordult.

Az előadást azonban üres né
zőtér előtt mégis megkezdték, 
mire az egyetemi ifjak bevonul
tak a nézőtérre, tüntetni kezdtek, 
erre azután az igazgatóság le
eresztette a függönyt.

Az ifjúság vezérei azután 
gyászlobogót szereztek, fölmász
tak a színház padlására s a gyász
lobogót ki akarták dugni, de a 
rendőrség ebben megakadályoz
ta őket. A színház főbejárata elé 
azonban az egyik egyetemi hall
gató elhelyezett egy gyászlobo
gót.

A tüntetők ezután az Opera- 
házhoz indultak, ahol már ezalatt 
megkezdték az Erzsébet-oratori- 
um előadását. Mindössze tiz-ti- 
zenkét néző ü lt a nézőtéren, 
ezeket az egyetemi ifjak felszólí
tották, hogy Kossuth Lajos halá
lá ra  való  te k in te tte l ma ne 
hallgassanak zenét. A közönség 
m aroknyi csapata a felszólítás 
után eltávozott, az előadás ab- 
banmaradt, az ifjak pedig a szín

ház épülete előtt összeütközésbe 
kerültek a rendőrséggel. Ez a kis 
csetepaté azonban nem akadá
lyozta meg a hazafias ifjúságot 
abban, hogy egy-két vállalkozó 
az Operaház nagy erkélyére föl 
ne másszon. Néhány perc múlva 
már ott lengett a gyászlobogó.

Innen a felszaporodott tömeg 
az ujjonnan megnyílt Somossy- 
mulatóhoz ment, ahol szintén 
nem volt kitűzve a gyászlobogó. 
Az egyetemi ifjak s a hozzájuk 
csatlakozott tüntetők bezúzták a 
Somossy-mulató kávéházának 
nagy üvegtábláit. A Népszínház 
és Várszínház előtt, miután eze
ken az épületeken gyászlobogót 
lengetett a márciusi szél, nem 
volt tüntetés.

Mialatt Budapesten előkészí
tették az itthoni temetés részlete
it, Turinban m árcius 28-án a 
beólmozott koporsót átvitték a 
protestáns templomba. Már ko
rán reggel beláthatatlan tömeg 
hullámzott a turini Vittorio Ema- 
nuelle utón. Az út szélén a turini 
egyesületek álltak lobogókkal. 
Reggel kilenc órakor megindult a 
magyar és olasz küldöttségek vé- 
geláthatatlan sora. M egjelent 
Brescia város küldöttsége, az 
olasz veterán egyesületek kül
döttei, a garibaldisták veresinges 
csapata, Budapest 25 tagú kül
döttsége, Márkus József alpol
gárm ester és Kun G yula ta
nácsnok vezetésével, a magyar 

képviselőház küldöttsége Ro- 
honczy Gedeon vezetése alatt, a 
magyar egyetemi ifjak népes csa
pata. Tíz órakor a templomban és 
a környékén már nem lehetett 
mozogni. A templom főhajójában 
babér- és virágkoszorúk között 
hatalmas ébenfa lábakon nyugo
dott a koporsó. A ravatal körül a 
m agyar egyetemi ifjak kivont 
karddal állottak őrt. A templom 
oszlopain Turin város és a Kos- 
suth-család címere.

A gyászszertartás kezdetén 
felhangzo tt C hopin gyászin
dulója, majd egy olasz lelkész 
m ondott imát a megboldogul
tért. Veres József országgyűlési 
képviselő és evangélikus lelkész 
beszéde után egy francia lelkész 
búcsúztatta el Kossuthot, majd a 
koporsót aranyozott halottasko

csira tették, a kocsit négy pompá
san felszerszámozott fekete ló 
húzta, mindegyik lovat két-két 
parókás fullajtár vezette. A kocsi 
tetején mind a négy sarokban ha
talmas naftalángok égtek.

Erre a komor pompájú kocsi
ra helyezték a koporsót, s a 
gyászmenet, amelyet a városi ze
nekar nyitott meg, megindult. A 
halottaskocsi aranybojtjait a turi
ni polgármester, Türr tábornok, 
Rohonczy Gedeon országgyűlési 
képviselő, Márkus alpolgármes
ter és Edmondo de Amids, a vi
lág h írű  o lasz  író  fogták . A 
Vittorio Emanuel korzón végig 
katonák és ezer meg ezer ember 
sorfala között érkezett a gyász
menet a vasúti állomáshoz, ahol 
a turániak búcsúztatták a nagy 
halottat. A magyarok egész sora 
pedig franda és olasznyelvű be
szédekben köszönték meg az ola
szok  v en d é g sz e re te té t. A 
holttestet vivő vonat este kilenc 
órakor indult el Turinból, a ko
porsót Kossuth két fia, Ruttkayné 
és Türr tábornok kísérték.

Éjjel tizenegy órakor Milanó
ban, majd utána Veronában, haj
nalban Mestre állomáson, később 
Trevisonán, hét órakor Udinében 
állt meg a vonat, mindenütt ez
rekre menő tömeg, zászlókkal, a 
polgármester vezetésével vonult 
ki és búcsúzott a nagy halottól. 
Az olasz határon Kossuth Ferenc 
Olaszország felé fordulva, levett 
kalappal m ondott búcsúszava
kat annak a földnek, ahol számű
zött apja harmincöt esztenddg 
élt. Éjszaka osztrák területen fu
tott keresztül a vonat, majd már
cius 30-án reggel hat órakor 
megérkezett az első magyar állo
másra. Csáktornyára, ahol össze
gyűltek a szomszédos hatóságok 
k ikü ldö tte i és egy budapesti 
nagy küldöttség.

Innen kezdve egész Budapes
tig minden állomáson a gyászo
lók óriási fekete tömege várta a 
Kossuth Lajos hamvait hozó vo
natot. Kis faluk mentén, ahol a 
vonat nem állt meg, a sín mellett 
egyszerű emberek térdeltek s le
vett kalappal, áhítattal imádkoz
tak a hazatérő Kossuth Lajos 
lelkiüdvéért.
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MAGYAR FILM'93
Újra alkalmam nyílt végig

nézni egy év (1993) magyar film
term ésének jelentős hányadát. 
Az idei, a 25. Magyar Filmszem
le, a budapesti Kongresszusi 
Központ termeiben zajlott, ahol 
is 25 játékfilm, valamint 126 do
kumentumfilm került műsorra 
február 5.-9. között.

Ezen a maratoni rendezvé
nyen a játékfilmek összadásideje 
meghaladta a 45 órát, míg a do
kumentumfilmeké mintegy 116 
órát tett ki. Ebből a moziáradat
ból idén is a játékfilmeket, leg
alábbis ezek javát igyekeztem 
végignézni; a legrövidebb alko
tás ezek közül néhány perccel 
maradt alatta az egy órának, a 
leghosszabb viszont (a Sátántan
gó) valószínűleg már csak terje
de lm e  okán  is f ilm tö rtén e ti 
rekord lesz. A 25 játékfilmből öt a 
"fekete-fehér" (láthatólag ezek 
sem a pénzhiány miatt); 8 alapo
zott ismert irodalmi alkotásra, ré
sz in t k lassz ikusok  (Büchner, 
Tamási, Gozsdu Elek) műveire; 
12 tekinthető koprodukdós vál
lalkozásnak (ez állítólag ugyan
csak rekord).

Mindennek ellenére a rendez
vénysorozatot az ilyenkor szoká
sos szakmai károgás előzte meg. 
"A Szemle közeledtével - írja kis
sé rezignáltan a szemleévkönyv 
bevezető jében  Kézdi-K ovács 
Zsolt, a rendezvény igazgatója - 
m indig megerősödnek a hangok: 
felesleges az ünnepélyesség, a 
magyar film halott, ne tegyünk 
úgy, mintha fel lehetne támaszta
ni, a filmgyár csődben van, a 
szakemberek eltűntek, a nézők is. 
Valami végképp elveszett." Stb. 
Majd amennyire a rövid előszó 
engedte, igyekezett "egy élő, lé
legző filmgyártás képét” vázolni.

Az általunk fölsorolt adatok 
viszont inkább a bőség zavaráról 
tanúskodhatnak; az is kétségte

len, hogy a rendezőség végig fő
ként vetítési gondokkal küzdött: 
kora délelőttől rendszerint éjfél 
utánig 4-5 teremben pergett szin
te m egszakítás nélkül a fűm, 
hogy a több mint 150 alkotás cel- 
luloid-küométerei vásznon, kép
ernyőn valahogy lefuthassanak.

Az eleve elmázsáló ítéletek
nek — ahogy az már lenni szo
kott — nyilván az eűenkezője 
sem igaz... Meggyőződésem, a 
most bemutatott filmek közül né
hány a "nagyérdemű" tetszését is 
elnyeri majd; és az is jó jel, hogy 
a kísérletező kedv — melyre ta
valy ugyancsak odakaptuk a fe
jünket — továbbra sem hagyta 
cserben a magyar filmeseket. De 
ami talán a legörvendetesebb: két 
igen jelentős alkotás (a Vasisten 
gyermekei és a Woyzeck) rendezői 
(Tóth Tamás és Szász János) mai 
huszonévesek.

ő k  kap ták  (m egosztva) a 
Szemle Zsűrijének a nagydíját.

xxx
A Woyzeck vetítésére amolyan 

fenntartásos ellenérzéssel ültem 
be, merthogy: hiányzik nekünk 
még egy megtiport, megalázott 
kisember? Tele vele az... életünk. 
Na meg az elmúlt 150 évben, mi
óta csak Georg Büchner dráma tö
redéke a színpadi művek kör
forgásába bekerülhetett, bizo
nyára minden emberöltőre jutott 
belőle pár tucat újraértelmezett 
és megint-leporolt rekonstruk
ció-kísérlet, majd Woyzeck-ope- 
ra, -film és -tévéjáték. Ráadásul a 
"saját" Woyzeck-élmény: a tragi
kus sorsú Visky Árpád alakítása, 
mely számunkra már csak szo
morú mementóként is minden
korra emlékezetes marad.

Az új filmdráma viszont két 
olyan egyénítő jegyet is hordoz, 
mely a "feldolgozás-elődöktől" 
alapvetően  m egkülönbözteti. 
Szász János ugyanis "átnevezte"

Szász János

a mű hagyományos élet- és játék
terét; másrészt talált egy olyan 
ötvenéves férfit, Kovács Lajost, 
aki bonthatatlan tömb-személyi
ség mivoltában nem kényszerült 
nyakába venni (erre talán képte
len is lett volna) a mindenkori 
Woyzeck-jellem jármát, ehelyett 
valami furcsa saját-sors küldötte
ként hordozott végzetszerűt.

De nézzük előbb a megvál
toztatott helyszín terepviszonya
it és ember-környezetét: Szász 
János elveti a hagyományos po
rosz szoldateszka-miliőt (és az 
ennek "megfelelősített" későbbi 
változatokat) s a "történetet" lerí- 
bolt teherpályaudvar sötétszür
kéjébe száműzi. A kapitány, akit 
Woyczek pályaőr, a 425-ös váltó 
kezelője rendszeresen borotvál, 
az itt tolatást irányító öreg disz
pécser, aki recsegő megafonok- 
kal uralkodik a lelkeken; a tál 
lencse tápértékével kísérletező 
doktor itt valami megalomán 
üzemorvos; hódoló alkalmakkor 
toprongyok sereglenek elő csaj
káikkal; a balkézről való ágyas a 
vasúton túli periféria cigányko
lóniájából kerül ki; az őt Woy- 
zecktől elorzó, "elháló" rivális itt 
alvüágot felügyelő rendőraltiszt 
(mai szerelésben). A háttér: be
ázo tt nagy m agyar sa lakhe
gyek... Minthacsak e páráló sötét 
"díszletből" szakadna ki, vonszo
lódnék elő Kovács Lajos Woy- 
zeck-alakja, e végletesen 'leko- 
párodott", darabos emberámy, 
aki számára valahogy nem is fon
tos a szerepív mentén érlelni — 
merthogy eleve hordozza — a 
tragédiát. A borotválás-kötele- 
zettség, a tornáztató orvos önké
nye vagy az, hogy az élettárs 
megcsalja, a zsaru összeveri — 
mind mintha csak valamiféle ké
nyelmetlen velejárója volna e pe
rifé riás  létezésnek . Egyfajta 
előjátéka csupán — és nem meg
határozó előkészítő-m otiváló 
mozzanatsora — a végkifejletben 
borotvát elszalasztó, majd meg 
kést vülantó kéz mozdulatának. 
Merthogy az öntörvényű módon

végzetszerűt nem lehet sem meg
alázni, sem helyzetekbe bele
kényszeríteni, sőt "motiválni" 
sem. Olyan ez a váltókezelő Woy
zeck, m int egy meghibásodott 
robbanószerkezet, melynek el
romlott az időzítő herkentyűje; a 
lehetőség, hogy egyszer fölrob
b an h a t, eleve és m indenkor 
"adott"; ezen túl taposhatják, rug
doshatják, gyerekek gurigázhat- 
nak vele — hogy aztán mikor ér
kezik el az ő ideje, a pusztítás és 
egyben a saját megsemmisülés pű- 
lanata, az kiszámíthatatlan és meg
határozhatatlan. Illetve hát egyszer 
elkerülhetetlenül csak elérkezik az 
a pillanat, ott valahol, ahol a filmidő 
befejezéshez közeleg...

Mostanában a magyar film
vászonra túl gyakran visszajáró 
sztár valahogy lekopófélben van
— s ez talán rendben is lenne így. 
E Woyzeck-alakítás láttán viszont 
mégis föltevődhet a kérdés: hol 
vannak (voltak?) a Kovács Lajosok
— közben. Amikor (egy életben 
egyszer?) éppen nem Woyzeckek.

xxx
A másik (fél)nagydíjas film, a 

Vasisten gyermekei, még bár any- 
nyira se "magyar", mint az előbbi, 
a Büchner-adaptáció. A rendező, 
Tóth Tamás, nevét leszámítva, a 
szemleévkönyv ismertetőjében 
kizárólag orosz nevekre bukkan
hatunk. Oroszok a forgatókönyv 
írói, a színészek, az operatőr, a 
zeneszerző, a vágó, a producer 
stb. — és mindenekelőtt (-fölött?) 
orosz az a megroppant létezéssz
féra, melyet szétíuúltában már 
csak valami megfoghatatlan te
hetetlenségi erő tarthat lábon. 
Ennek mibenléte pedig — bizarr 
talány.

...Valahol az Uralon túl ottfe
lejtett acélgyár dürücköl, talán 
még Sztálin telepítette-menekí- 
tette oda, az előnyomuló néme
tek elől. Azóta ezt a sistergő 
pokolbugyrot aligha újíthatta fel 
valaki; sőt a "termékszerkezet" 
sem változott: itt ugyanis valami 
speciális páncélötvözeteket gyár
tanak a hadsereg számára, mely
nek képviseletében mindegyre 
ideérkezik, s a gyár füstölgő sze
relvényei közé hasas helikopte
rén  b ee reszked ik  egy idős 
katonatiszt. Az ipari szörnyszü
löttben főleg az olvadt acél világít 
(pláne mikor lyukad az üst), meg 
néha a hegesztőpisztoly szúró
lángja, esetleg valakin a meg
gyulladt overall, különben tö
m ény félhom ály (vagy tán e- 
gész); az ódivatú igazgatóféle sö
tétben vizsgálja a "végterméket"
— mikroszkóp alatt. Es az ezer
m ester technikus is sötétben 
bütyköli házigyártm ányú gép
pisztolyát, amit helyben ki is pró
bál: unalmában megpreckeli vele 
a női szakasz bádogfalát. És per
sze kipróbálódik helyben a gyárt
mány is: az üzem tövében ott egy 
világháborús tarack. Néha, ami-
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kor a helikopteres vén tiszt elhoz
za a spéd lövedék-újdonságokat, 
hatalmas láncokkal föllógatnak 
egy fal nagyságú páncéllapot 
("arccal" a tajga fele), a gyártók 
közül valaki mögéje áll, aztán az 
ágyú durr bele, ha a lövedék a 
páncélt átüti, pechünk volt, ha 
nem, vodka-pácolta sikerélmény. 
Egyébként a film indító képsora
itól kezdve az az érzésünk, hogy 
nem csak a hengerműben téblá- 
boló szibirják kohászokra, de bár- 
m ely  p illa n a tb a n  reán k  is 
ránkomolhat olvadt fémestől, gő
zölgő víztomyostól az egész acél- 
szerá j — a lig  k ép ze lh e tő  el 
hajmeresztő "akdófilm", mely eh
hez hasonló szorongásélménnyel 
szolgálna. Végül, mintha a hűvös 
nézőtér széksoraiban is nyolc na
pon túl gyógyuló égési sebeket 
"szereztünk" volna...

A kohászkalapos muzsik-po
fák közt persze akad egy jobb ki
állású fiú is, Ignát, aki afféle 
üzemi karbantartó lehet, belőle 
valami főhősszerűség lesz, mert a 
kamera egy idő után főleg őt le
geli. Ez az Ignát "közkívánatra" 
hegesztőpisztollyal szokott utat 
(rést) nyitni a szabadrablásnak; 
hol alkoholos tartályon, hol a női 
fürdő vaslemez falán vág szúró
lánggal ablakot — miközben a 
film igazából nem megy sehova. (És 
alighanem ez a legfőbb erénye 
neki.) A kohász népség viszont 
megy. Pláne ha megéhezik. Rend
szerint az éj leple alatt indulnak 
élelemszerző rablóportyáikra, te
h á t m ásodállásban , ám profi 
mód'...

...Három lovas poroszkál a sü
völtő szibériai éjszakában (égési 
sebekre jeges borogatás); gép- 
piszto lyos alak tartóztatja fel 
őket: — hová mentek? — A bas
kírokhoz juhot lopni. —Jövök ve
le tek . N ekem  ló  is kell. ... 
Csakhogy a megrabolt nomádok 
is lóra kapnak, mire megszólal
nak a házigyártmányú Totyogta
tok. Aztán meg vonatot kéne 
kirabolni — menet közben. Hal
lani lehetett, hogy valamikor egy 
szerelvény varrógépet szállított 
Szibéria túlsó végibe. Az kellene, 
varrógép. Lovakon száguldoz
nak a töltés mentén, nyeregből 
kapaszkodnak föl a vasúti ko
csikra, ott, ahol a vonat majd las
sít a mocsaras terepen. (A negy
ven évvel ezelőtt divatos szovjet 
filmen a kozák legény német ka
tonavonatra kapaszkodott föl 
ugyanígy, hogy lekapcsoja azo
kat a vagonokat, melyekben az 
elhurcolt falubeliek szoronga
nak. A módszer, a "technika" mit 
sem változott — csak persze köz
ben más lett a tét.) Most Ignát 
hegesztőpalackjait adják föl ló
hátról; lángvágóval metszik föl a 
vagontetőt. Persze varrógép az 
nincs. Sebaj, akad egyéb: jókora 
bálákat dobálnak le a robogó vo
natról, meg valami székeket. Az

tán összehordják a töltés mentén 
kilométereken át szétszóródott 
zsákmányt: 26 zsák egészségügyi 
vatta, pár tucat vaslábú szék ke
rül a kupacba — lehet osztozkod
ni. Végül is nincs olyan portéka, 
mely ne lenne hiánycikk. Avaslá
bú székre le lehet ülni például a 
havas tajgában, ha a portyázó el
fárad útban vissza a gyár felé. 
Máskor meg loncsos subájú bas
kírok botorkálnak a hengermű
ben, vonszolván magukkal méla 
tevéiket a tűzokádó kohók kö
zött. Talán csereberélni jöttek. Te
vét ágyúra? Jurtát bádogsufnira? 
Ki tudja, mit mire.

Kulmináció? Netán finalitás? 
Hacsak az üzem évi buliját nem 
tekintjük valami ilyesminek. Mi- 
koris a "munkaközösség" kiállít 
egy daliát, akinek a partner bá
nyatröszt bajnokával meg kell ve
rekednie. Puszta ököllel, utolsó 
vérig. Tét az itt is van, hogyne 
volna: 200 liter vodka, egyéb ja
vacskák — ezért kell majd vala
melyiknek a másikat agyonütnie.

A film mindeközben egyetlen 
ponton sem "csodálkozik rá" ön
nön sugallatára. Úgy ötvöz-, épít- 
s szerkeszt egybe "mélyrealista" 
elemeket, hogy végül valami bi
zarr posztszov jet-posztgu lág  
posztmodem vízióvá kerekedik 
ki a film-egész.

Vasisten gyermekei

...Hogy aztán ez a fiatal filmes 
(még ha a mcfszkvai főiskolán ta
nulta is a rendezést) hogyan tett 
szert a "tudományára", na meg, 
hogy mindehhez hol szerzett ki
váló orosz színészeket, acélgyá
rat, filmgyárat s az egészre pénzt 
— ez alighanem a 25. Magyar 
Filmszemle egyik talánya lesz.

xxx
De említsünk meg végre egy 

valamivel "magyarabb" magyar 
filmet is, mely ugyancsak a má
ban "utazik" — Nyugattól Keletre, 
avagy a média diszkrét búja; rende
zők: D árday István és Szalai 
Györgyi — s melyet szerintem 
méltatlanul ejtett a közráfigyelés.

teherautón — melyről kiderül,
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Tóth Tamás

Ivándzsó Béla privát szállítmá
nyozó vállalja, hogy legénységé
vel (akik  va lam ik ép p  m ind  
"kiakadt" agyú figurák) elfuva
roztat egy visszamaradt szovjet 
katonai járgányon valahova a vi
lág végére egy kisorsolt Orion te
levíziót, mely ruhásszekrénynél 
nagyobb. Az óriástévéről ("ő" itt a 
főszereplő) kiderül, hogy kikap- 
csolhatatlan és elpusztíthatatlan. 
E becses rakomány aztán a vállal
kozókedvű szállítók jóvoltából 
útban a szerencsés nyertes fele

hol bárányokkal, borjakkal, hol 
meg posta galambokkal kell hogy 
megossza szállását a szovjet te
herjármű rakterén, miközben vé- 
g igdöcögtetik  a kortársi Ma
gyarországon, ahol nyilván min
den torz tükörben "mutatja ma
gát". Persze ahol se jogosítvány, 
se fuvarlevél, ott abban még min
dig lehet reménykedni: hátha a 
hatóság tökkelütött. (S hát mit ád 
Isten...) A rakomány a végén az
tán már olyan táj falvai közt, s 
úttalan útjain halad, hol bombák 
hullanak... A monomániás óriás
tévét közben át kellett költöztetni 
egy szamárszekérre, fuvarosai 
azzal vonszolják tovább; míg a

raktere (mint egy ócska csempész
kofferé) dupla fedelű — szép ívtá- 
ras gépkarabélyok "utaznak" 
délre a galambok ketrecei alatt.

Majdnem telitalálat. A száz 
perc filmidő szövegállaga pedig 
az a bizonyos bom írt humor, 
melynek halandzsa-felszíne sze- 
gesdróttüske hordalékot takar.

Meg kell még említenem egy 
film-csodabogarat. Mely több 
m int százlábú. Legalább ezer. 
Tarr Béla Sátdntangó\a (Kraszna- 
horkai László azonos című regé
nye nyomán) ugyanis kerek 450 
percet, tehát hét és fél órát (!) tar
tott. Fekete-fehérben — vagy in
kább sá rb a rag a d t szürkébe- 
enyészőn. Csapatnyi tehetetlen
ségbe gyám oltalanodott lelket 
terel a film végeérhetetlenül, 
olyan emberalakokat, kik egy
más ellenében is képtelenek vál
lalni önm agukat. Ám valami 
lankadt menekülésvágy, abszurd 
föloldoztatás-ígéret mintha még
is élni segítené e várakozókat — 
s talán a filmet is. Sajnos, ez a 
m o n u m en tá lisn ak  szán t m ű  
semmi tagolási lehetőséget nem 
kínál; m árped ig  enny it egy- 
szuszra a vetítőgép sem bírt ki. 
Az ősbem utató közönsége, a 
mintegy 200 elszánt barát és pá
lyatárs viszont hűségesen végig
ülte a hosszú órákat, s ünnepelte 
a ritka eseményt.

_*** *
E beszámoló elején szót ejtet

tem a koprodukdós vállalkozá
sok m agas szám áró l. A

■ Vasisten..., lá ttuk , orosz film, 
m elynek  rendező je  m agyar; 
ugyanakkor számos ún. magyar 
film rendezője német, olasz stb. 
szakember. Á gyártók között a 
felbomlott MAFILM stúdiói és az 
újabb magyar filmes műhelyek 
mellett madridi, varsói, római 
stb. stúdiók szerepelnek.

A "vendégszereplők" magas 
arányszáma viszont az előzőek
nél is látványosabb: lengyel, 
orosz, román stb. színészek egész 
hada kapott jelentős szerepet az 
1993-as magyar filmekben.

Mára egyébként az sem ki
zárt, hogy a lengyel, orosz s 
egyáltalán a szomszédságbeli 
színész szerényebb gázsiért szer
ződik, mint a magyar. Bár azt 
kötve (se) hiszem, hogy Dániel 
Olbrychski (akit két film főszere
pében is láthattunk) olyan jaj de 
olcsó vétel lett volna.

...Van itt valami gond? Első 
ránézésre semmi. Ellenkezőleg: 
végre egy olyan magyar művé
szeti ág, am elynek m ondhat
nánk, Nyugat és Kelet fele egy
szerre és egyaránt nyitva a kp púi.

.. .Csakhogy — bár lehet "illet
len" dolog— figyeljük meg köze
lebbről a számokat. A szemle
évkönyv a 25 játékfilm ismertető-

» > »  folytatás a 20. oldalon
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iben 186 színészt lajstromoz; kö
zülük (a nevekből ítélve) 67 a 
külföldről meghívott. A 67-ből 17 
a romániai román színész.

Azt, hogy a '93-as magyar fil
m ekében ilyen szép számban 
kaptak román színészek szere
pet, azt akár örvendetesnek is te
kinthetnénk. Azt azonban már 
k ev ésb é , hogy ugyan ek k o r 
egyetlen Romániában élő ma
gyar színészt sem vett észre a ka
mera.

A 25. Film szem le hetében 
(miután ez ugye jubileuminak 
számított) az elmúlt évtizedek 
számos filmremekét tűzte műso
rára mozi és televízió— nos ezek 
között alig akadt olyan alkotás, 
m elyben ne láttunk volna vi
szont a hat erdélyi társulat színé
sze i k ö zü l v a lak it. Pedig  
azokban a "daliás" évtizedekben 
a színésznek a morózus pártál- 
lam-kultúrbácsikák kegyeit kel
lett keresnie ahhoz, hogy néhány 
forgatási napra a szomszédba 
utazhasson, mert különben útle
vélgondok meg egyéb macerák. 
Ezek a gondok azóta odébbálltak
— persze még visszatérhetnek...

...Igaz , m ára k im en tek  a
(film)divatból a kemény katona
arcok (80 huszár); a Dózsa-féle 
parasztháború (/fáéi) m egkín
zott parasztfigurái is "archívvá" 
sápadnak lassan —, hogy csak 
két olyan filmet említsek, me
lyekben nagy számban szerepel
tek  e rdé ly iek . C sakhogy 
lennének itt továbbra is kétszáz 
valahányan , s az sem kizárt, 
hogy akadna közöttük mostaná
ban "menős" pónem is... Ráadá
sul ezen a Szemlén is bemutattak 
két olyan új filmet, melynek volt 
némi erdélyi "vonzata" (Székely
kapu, Ábel a rengetegben). Az utób
biban, igaz, két régi kolozsvári 
ism erőssel is találkozhattunk, 
Héjjá Sándorral és Széles Annával, 
bár túlságosan őket, a majdnem 
két társulatnyi Erdélyből kiván
dorolt magyar színészt sem ké
nyezteti most a film.

De maradjunk az Erdélyben 
élő magyar színészek filmszere- 
pesélyeinél, vagy inkább esélyte
lenségénél. Arra gondolhatnánk, 
hogy miután a mai magyar fil
m esvilágban is elkövetkezett 
egyfajta őrségváltás, a mi színé
szeinket még nem ismerhetik az 
újabb karakter- meg fejvadász 
rendezők, na meg a táj is elzor- 
dult, télen hidegek a szállodák...

Mint kiderül, mindez mese. 
Diana Vacarut például, az igen 
zsenge és (szebeni) társulatát te
kintve igencsak "vidéki" színész
leányzót — aki Romániában sem 
moccant eddig még kamera előtt
— a bákói színházi fesztiválon 
találta meg a fiatal pesti filmren
dező. Ahol, azt hinnénk, még (az 
a sikerorientált) madár se jár.

De Vacarunak legalább sze
rencséje volt, sikeres filmben 
mutatkozhatott be a magyar kö
zönség előtt (ő alakította a Wby- 
zeckben a női főszerepet). Hanem 
azt a szánalmas kínkeservet, a- 
miben annak a mintegy másfél 
tucatnyi neves román színész
nek (élükön a remek Mitica Po- 
pescuval) része volt...

Azt hiszem, a kelet-német 
DEFA (W alter Ulbricht-kori) 
filmjei óta nem ettem ilyet, mint 
amilyenre Maár Gyula Balkán! 
Balkán! (így kétszer is külön fel
kiáltva) című filmje sikeredett. 
Pedig ehhez Panait Istrati két re
gényéből (a Kira Kyralinából és a 
Codinból) agyusztáltak forgató- 
könyvet. Csak sajnos, az egész 
olyan lett, amilyennek Rózsa- 
domby Pistike a brailai Bicska 
Maxit és környezetét elképzelhe
ti.

Közben micsoda parádés kö
rülmények, feltételek: a Balkán! 
Balkán! magyar-török-franda ko- 
produkdóban készült, bukaresi 
színészekkel; három budapesti, 
egy párizsi és egy isztambuli stú
dió közreműködésével. Az ám. 
És micsoda jó pénzből. Gondo
lom, minimum félmillióból (dol
lárban), amit a válallkozáshoz az 
E urópa Tanács EURIMAGE 
Alapja adott. Hogyne adta volna: 
román klasszikus műveiből ké
szít filmet magyar rendező; né
pek barátsága meg minden, az 
egész olyan szép s még példaér
tékű is lehet. Reméljük, legköze
lebb Sergiu Nicolaescu Kakuk 
M arát (netán Sobri Jóskát) fog 
rendezni ukrán-angol segédlet
tel.

xxx
Savanyú a szőlő, azért epés- 

kedünk, m ondhatnák nekem 
vagy bármely írással bíbelődő 
társamnak a hetedik művészet 
fölkentjei. így igaz. Nagyon sa
vanyú. Ráadásul tudjuk: EZ és 
ILYEN a filmcsináló világ rendje 
és természete.

Esterházy vagy Szabó Gyula 
ÖN-költségen és saját rizikóra 
tölt d  pár hónapot, évet egy re
gény megírásával, egy film elké
szítéséhez viszont harminc vagy 
ö tven  m illió  szü k ség e lte tik  
(mondjuk, forintban). Vagyis egy 
lehetséges film kiadásait, költsé
geit valaki meg kell hogy előle
gezze a filmesnek (tehát dőre, 
vagy közben le kell tenni számá
ra) ahhoz, hogy a vásznon majd 
kiderülhessen, a mű: császár 
vagy kalaposinas.
*, Nem is képzelgünk mi ezen 
dolgok változtathatóságán, csak 
mindig "haza" gondolunk.

A nny i pénzbő l ug y an is , 
amennyiből egy jobbacskán kiál
lított film készül (mai kurzuson) 
a Látó és a Helikon együtt is meg
jelenhetne tíz esztendeig — s tán 
még a Hétnek is jutna belőle egy 
kevés!

FORDÍTÁSI e s  
K Ö N Y V K IA D Á SI 

PÁLYÁZATOT
hirdet a

Romániai Soros Alapítvány 
Egy Nyílt Társadalomért

* A program a hazai könyvpiacról hiányzó értékes 
művek lefordítását vagy/és megjelentetését óhajtó ki
adókat és magánszemélyeket szeretné támogatni.

* Elsősorban az alábbi témakörök számíthat
nak támogatásra:

közgazdaságtan politológia, társadalomtu
dományok,

művészet, szépirodalom, orvostudomány.

Amennyiben a javasolt mű értékes és számíthat az 
olvasóközönség érdeklődésére, más témakörökből is 
lehet pályázni.

* A pályázatokat egy két havonta ülésező szakbi
zottság értékeli ki. Első beküldési határidő:

1994. március 31.

Jelentkezési ívek és további tájékoztatás az alábbi 
címek valamelyikén:

Fundatia SOROS pentru o 
Societate Deschisá

* Bucuresti: Calea Victoriei 155, bloc D l, 
se. 7, et. 3.
tel: (01) 659.07.20; 
fax: (01) 312.27.45;
Marina Ghitoc.

* Cluj: Str. Galaxiei 1/A; 
tel: (095) 15.01.63;
fax: (095) 19.71.21;
Fülöp Ágnes.

* Ia$i: B-dul Copou 19, C P1356, of. postal 6; 
tel: (098) 14.69.35,14.72.41;
fax: (098) 14.71.00;
Maria Seripa.

* Timisoara: Piata Victoriei 2, 
cam. 317, cod postal 1900, 
tel/fax: (096) 19.08.04;
Ilona Mihaies.

J
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PÁLL ÁRPÁD

Fennen hirdeti?
Régi levelek, lapkivágások, kéziratok ren

dezgetése és rostálása közben akadtam rá egy 
versre, amelyet valamikor az ötvenes évek kö
zepén tettem félre. Az Előre főszerkesztő-he
lyettese voltam akkoriban, és egyebek között a 
művelődési anyagokért feleltem. Új nadrág - ez 
volt a vers dme és ismert állami díjas költő 
küldte, a lap havi négy-öt írásra szerződött 
munkatársa. így hangzott:

Beléptem és menten köszöntem.
A pult mögött
Ó szintén visszaköszönt menten.
El 6rej ott
s arcán, mint zászló selyme, oly 
melengetőn libbent meg a mosoly.

Ritkán volt részem még ilyenben 
állami kereskedelemben!
S mintha nem egy, 
de gázláng három égne: 
mindenkinek felderült ott a képe.
Az egész nagy bolt kivirágzott, 
míg elmondottuk azt a pár szót, 
hogy mit kívánok s 6 mit ad, 
hogy mi ajánl s hogy mit szeretnék.
Pár perc alatt
készen is álltam, hogy mehetnék.

Még tétováztam ott a boltban, 
mert láttam, mindenki örült, 
hogy olyan elégedett voltam 
és hogy a vásár sikerült.
A  nadrágom bolt-szerte tetszett, 
mondhatom is, hogy amióta 
megalkotta bölcs alkotója, 
őbenne én voltam a legszebb!

És hazamentem nagy örömben,
gőggel lépkedve, mint a gólyák
és most e verssel hadd köszöntsem
nadrágom eladóját -
mert, mondom, én voltam a legszebb,
mentemben utcaszerte tetszett,
otthon babérággal öveztek,
holott az 6 érdeme volt,
ki kedvesen és nem, nem, nem gorombán
jó árut adott el!... - Bizony tán
büszke is rá a bolt!

S csak neki köszönd, ne nekem, 
hogy íme fennen hirdetem 
ügyed ' 
s neved:
Állami Kereskedelem!

Az elárusítónő kedvességétől kivirágzott 
boltot, a közüggyé avatott mikroszkopikus ma
gánügyet, a sikeres nadrág-vásárlás nyomán 
támadt össznépi örömöt, csodálatot és hurrá
zást hamisnak, hitel nélkülinek éreztem, és a 
verset nem adtam le. "Vívmány-vers kellene, az 
irodalmi oldalban megint nincs vívmány-ver
sünk - mondták a soron következő lapterv- 
megbeszélésen többen is, s a titkárság egyik 
mindent számontartó munkatársa halkan, de 
nyomatékkai megjegyezte: az egyik főszer
kesztő-helyettesnél ott hever költő munkatár
sunk verse. Nekem ugyan nem tetszik 
százszázalékosan - tette hozzá -, mert túlteng 
benne a szubjektivizmus, de azt meg kell adni: 
valóságunkhoz pozitívan, sőt lelkesen viszo

nyul." "A vers nem hever, a verset rossznak 
tartom. Ha közölnénk, sem az ügynek, sem a 
költőnek nem használnánk" - vágtam rá, de 
végül nem érveim győztek, hanem az a körül
mény késztette meggondolásra az értekezletet, 
hogy pár nappal korábban hivatalos közle
mény jelent meg a kereskedelemben előforduló 
hibákról és visszaélésekről. "A versről kérd ki 
Erik véleményét is, pajtikám!" - mondta az ér
tekezlet végén a főszerkesztő.

Majtényi Erikkel félszavakból is értettük 
egymást, a "konzultáció" fiatalos összekacsin- 
tássá változott. Rímeket, rímpárokat kezdtünk 
kölcsönösen megadni a kivételes méretűvé nö
vekedett nadrághistóriáról saját mulatságunk
ra írandó paródiához: nadrág - kivasalták; 
vasalók - takarók; zsemlye - fenekemre; kikelet 
- szívemet; síkján - vívmány. Én mint versekkel 
soha elő nem rukkölt verskedvelő, még az első 
két rímpárral bíbelődtem, amikor Erik torkát 
köszörülgetve jelezte, hogy elkészült. Vasalt 
nadrág - olvasta fel a címet - Optimista költő 
optimista verse.

Dicsérlek téged, nyalka nadrág, 
mindkét száradat kivasalták 
demokratikus vasalók!
A színed sárga - mint a zsemlye 
s úgy simulsz fonnyadt fenekemre, 
oly ihletetten és merengve, 
mint bércre felhő-takarók.

Röhögnek rajtad bárgyú maflák, 
de én teérted élek - nadrág!
Te vagy a lét! A  kikelet!
A  Barcaság robajló síkján 
te vagy a legeslegszebb vívmány 
s én benned hordom szűzi tisztán 
demokratikus szívemet.

Vajon nem paródiának íródott már az ere
deti vers is? - legyintett meg egy pillanatra a 
kétség szele, most, amikor újraolvastam a fura 
költeményt és a paródiát is. Akkori nekibuzdu
lásunkból nem a paródia paródiája született 
meg? Nem iróniával és öniróniával itatta át a 
költő elejétől végig a sorokat, csak mi nem ér
zékeltük, nekünk nem volt akkoriban fülünk a 
hallásra? A vers bizonyos részei ugyanis (a 
"gőggel lépkedve, mint a gólyák" - például) 
kétségtelenül öniróniáról tanúskodnak. Csak
hogy még mielőtt a feltételezést komolyan ve
hetnék és további ironikus, önironikus részeket 
kereshetnénk, elbizonytalanodunk az elárusí
tónő ünnepélyes felköszöntésétől és felmagasz- 
talásától. Mert előfordulhat, hogy egyik-másik 
irodalomkritikus, a mai színházi rendezőkhöz 
hasonlóan, nem a részletekben, az egyes sorok
ban keresi irónia és komolyság bujócskáját, ha
nem abból indul ki: a költő az egész helyzettel 
gúnyolódni akart, önmagát szándékozott kifi
gurázni, amiért nem mindennapi poétikai is
m eretekről, választékos verskultúráról 
tanúskodó rímképletekben énekli meg az el
árusítónő pult körüli foigolódását. Ha viszont 
erről volna szó, a vers kérdésfelvetésének, szer
kezetének, hangulatának egészen másnak kel
lene lennie, m indennek a kiemelés és 
felnagyítás egészen más fokán kellene jelent
keznie. Mint föld mélyéből felszínre került kő
zet a természet átalakító erejét, úgy tükrözi a 
vers a hajdani szempontokat és elvárásokat, 
pontosabban: a módot, ahogyan az elvárások a 
költő készséges és képlékeny tudatában tükrö
ződtek, s a csipetnyi öniróniának mindössze az 
volt (lehetett) a rendeltetése, hogy büszke fe
szengése az új nadrágban ne váljék végképp 
nevetségessé. A reklámízű dobverést mégsem 
lehet zeneműként tisztelni.

PETRE BUC$A 

SZERTARTÁS
Keresztre feszített 
két út közt állsz valahol: 
nevemet kiáltó 
áttetsző forrás...
A puszta féld 
s a néma ég között 
arcod napsugara 
mely újjáteremt engem...
Hajnal
s alkony között mi ketten 
egyetlen
emésztő izzásban...
S két kesernyés tölgyfa-suhogású 
szigorú part között 
a szentséges hajad 
mely átsuhan fölöttem...

EGYEDÜL
Oly egyedül vagyok, 
már félek magamtól...
Csak a csoda, a remény 
hogy mégis, talán, eljöhetnél 
ez fűz az alkonyi csillagokhoz...
De lám, valaki félvonta a holdat 
és a torony keresztjére tűzte 
ahol mint fényes pajzs ragyog.
Egymást keresztező óramutatókkal
himbálózik az éjszaka
éjfél felé tartva menthetetlenül
És te nem jössz... Már sosem érkezel...
Az utcákról az utcaseprők 
■lerázták a nappal maradékait 
most meg a falakat támasztják 
hogy le ne omoljanak 
amikor harmadszor szólal a kakas 
De te nem jössz... Megfeledkeztél...
Ezen az órán
férfiak dúlják a szüzek álmát 
kik elfelejtették a parancsolatot 
melyet este keblükre helyeztek óvatosan 
s várják meztelen, párnára hanyatlón 
az eljövendő beteljesülést.
Csak te nem jössz...
S én oly egyedül vagyok!...
Társtalanabbul mint Isten 
a teremtés előtt...

Király László fordításai

Hetvenötödik születésnapján 
köszöntjük költő-barátunkat.

Leon Alex litográfiája
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Az ALAPÍTVÁNY 
alapvető CÉLJA
- az elfekvő, felszabaduló és 

remmitenda anyagok megmenté
sével, új kiadványok (nyomtatott, 
képi, ...) beszerzésével, szakszol
gáltatásaival segíteni:

- a világban élő magyar közös
ségek, kultúránkat önként propa
gáló szem élyek, valam int a 
világban működő magyar szerve
zetek, intézmények, és a magyar
ság szempontjából fontos szer
vezetek, tudományos műhelyek 
megfelelő információs anyagok
kal ellátását (pl. óvodák, iskolák, 
önszerveződő közösségek, stb. 
könyvtárainak létrehozását illetve 
ellátását);

- Magyarország képének for
málását: könyvkiállítások rende
zése kölcsönösségi alapon; dip
lomáciai, ... látogatások alkalmá
val, testvérvárosi kapcsolatok fel- 
használásával, reprezentációs 
ajándékként a külföldi jelentős 
közgyűjtemények magyar vonat
kozású hiányainak pótlása, stb.;

- a magyarországi nemzetisé
gek ellátását;

- más kultúrák megismerteté
sét a magyarság és a magyarorszá
gi nemzetiségek számára (pl. 
könyvkiállítások rendezésével);

- egyetemek és tudományos 
műhelyek, szervezetek és magyar 
közösségek, stb. között a kiadvá
nyok, információs anyagok közve
títését. (Pl. a tudományos kiad
ványokat a magyar nyelvterület
ről összegyűjtve, az azonos he
lyekre küldendő anyagokat egy 
szervezéssel sokkal olcsóbban és 
hatékonyabban lehetne eljuttatni - 
nem beszélve arról, hogy a határa
inkon kívül működő magyar mű
helyek pénz, stb. hiányában

időben el nem juttatott kiadványai 
mit jelentenek a világban rólunk 
kialakuló "kép" szempontjából!);

- a magyar könyvszakma szín
vonalának emelését.

Az A lapítvány a m agyar 
könyvszakma szolgálatával és ér
dekeinek szem előtt tartásával tö
rekszik, hogy munkájába bevonja 
a világban élő magyarokat, ma
gyar szervezeteket, hivatalokat,- 
intézményeket, a nem magyar 
származású, kultúránkat önként 
népszerűsítő személyeket és a ma
gyarországi kisebbségi szerveze
teket, intézményeket,... is. Korrekt 
partneri viszonyra törekszik min
den együttműködővel - figyelem
be véve azok speciális szempont
jait. Munkájának alapja a BIZA
LOM, a visszaélések lehetőségét a 
megfelelő módszerek kidolgozá
sával, és azok következetes alkal
mazásával látja leginkább kizár
hatónak.

A valós helyzet megismerésé
hez, a szükséges és megfelelő se
gítségnyújtáshoz hiteles, az 
Alapítvány céljait vállaló, önként 
együttm űködő személyekből, 
szervezetekből, stb. építi ki - nem 
politikai jelleggel működő - háló
zatát, egy úgynevezett "kulturális 
vöröskeresztet". (Mind az infor
máció, mind a használt könyvek, 
tankönyvek, folyóiratok, korsze
rűsítések következtében feles
legessé vált, de még használható 
eszközök, berendezések és egyéb 
adományok begyűjtése és eljutta
tása végett. (Az "ahogy lehet" gya
korlata mellett nem mondva le az 
"ahogy kellene" igényéről!)

Az Alapítvány közvetítő tevé
kenységével a magyarországi piac 
"normalizálódását" - a túlmérete
zett példányszámban megjelent 
kiadványok határon túli közössé
gekhez való juttatásával - hosszú
távon két szempontból is segíti: az 
utcán leértékelve árusított, a kiad
ványt degradáló, és ezzel a kiadó 
érdekeit is sértő, piacromboló érté
kes kiadványok kikerülnek a honi 
piacról s eközben az igényeket fel
keltik, s ezzel hozzájárulnak a ha
táron túli piacok megteremtéséhez 
is. Több Alapítvány, vállalkozás 
pénztám ogatásával, számos 
könyvkiadó 3-3 bemutatópéldány 
megküldésével, értékes elfekvő 
készletek átadásával segítette az 
Alapítvány céljainak megvalósu
lását, melyhez sok folyóirat- és

lapkiadó is hozzájárult ez ideig. 
Az APEH engedélyezte, hogy az 
Alapítvány az adóalap csökkentő 
kedvezmény igénybevételéhez a 
levonásra jogosító igazolást adjon.

Az Alapítvány fentebb említett 
közvetítő tevékenysége mellett tö
rekszik arra, hogy céljai elérését 
segítő szolgáltatása révén maga is 
támogató legyen. By módon a ked
vező szolgáltatásait igénybevevők 
az Alapítvány céljainak is támoga
tóivá válnak. Kéri, hogy a céljait 
vállalók minden lehetséges mó
don támogassák munkáját!

Az ALAPÍTVÁNY 
igénybevehető, 
céljait támogató
SZOLGÁLTATÁSAI
KÖNYVEK BESZERZÉSE, 

SPECIÁLIS KÖNYVANYAGOK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A megjelenő könyvekről előre 
és folyamatosan tájékozódva lehe
tővé teszi, hogy a rendszeresen 
könyvet vásároló hivatalok, intéz
mények, stb. számára beszerzi az 
általuk igényelt kiadványokat. 
Hosszútávú együttműködés ese
tén, a szolgáltatását igénybevevők 
sajátos szempontjait ismerve, az 
őket érdeklő kiadványok megjele
nése előre felhívja a figyelmüket. 
Ennek érdekében "Együttműkö
dési megállapodást" köt partnere
ivel, melyben azok elvárásait és 
sajátos szempontjait, valamint a 
kivitelezés módját is írásban rögzí
ti. Az Alapítvány ez esetben a.fen- 
tebb említetteket a könyveken 
feltűntetett áron teszi, külön költ
séget csak a számára is többlet- 
költséggel járó, különleges kéré
sek teljesítése esetén számít fel - az 
előzetes megállapodás értelmében 
(pl. csomagként elküldése,...)

Ez a lehetőség a határainkon 
kívül élőknek is adott!

KÖNYKIÁLLÍTÁSOK SZER
VEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

Az Alapítvány rendelkezik 
reprezentatív könyvkiállítások 
rendezéséhez szükséges, a hely
színen összeszerelhető és festhető 
panellekkel, fekete polcokkal, 10 
db vitrinnel, valamint 100 db 
50x70 cm-es üvegezett alumínium 
képkerettel. Olcsóbb, gyorsabb és 
bizonyos helyeken jobban alkal
mazható az előre festett kétolda
las, fehér faállvány (tárló), ezeken 
pár óra alatt rendezhető kiállítás 
(konferencián, stb.)

KONKRÉT CÉLRA JUTTA
TOTT PÉNZADOMÁNYOK, KI
ADVÁNYOK, ESZKÖZÖK, stb.

Az Alapítvány lehetővé teszi, 
hogy magánszemély, közösség, 
szervezet, hiavatal vagy intéz
mény kiadvánnyal támogasson 
akár egy más országban élő közös
séget oly módon, hogy az Alapít
vány bankszám lájára vagy a 
pénztárába befizeti illetve átadja a 
kívánt célra szánt támogatást, és 
ezzel egy időben tájékoztatja az 
Alapítványt mind a befizetés té- 
nyéről, mind a kívánt célról. (Erre

csak az Alapítvány céljaival meg
egyező esetekben kerülhet sor - az 
Alapítvány gyakorlatának megfe
lelően, konkrét megegyezés alap
ján.)

PEDAGÓGIAI KIADVÁ- 
NYOKBÓ1 "NAPRAKÉSZ" BE
MUTATÓANYAG ÖSSZEÁL
LÍTÁSA

A Kárpát-medencében, a hatá
rainkon kívül élő magyar közössé
geknél folyamatosan alakulnak át 
és szerveződnek különböző ér
dekképviseleti szervezetek. így, a 
pedagógiai műhelyek is most épí
tik ki szakkönyvtárukat, videotá- 
rukat. Hogy ezt az alapozó, és a 
későbbi tevékenységükre hatással 
lévő munkát megfelelő színvona
lon végezhessék el (ne csak az 
"esetleges részből”, hanem a Ma
gyarországon forgalomban lévő 
teljes szakanyagból választhassák 
ki a számukra legszükségesebbe
ket), az Alapítvány ezt segítendő 
állít össze bemutató kollekciót. Az 
általuk igényelt kiadványokat (le
hetőségeitől függően) a későbbi
ekben szolgáltatásként be is 
szeretné szerezni számukra.

KAPCSOLÓDÁS MÁS ALA
PÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK, 
STB. TÁMOGATÁSÁHOZ

Az Alapítvány alapelve az 
egyenjogúság és a kölcsönösség a 
támogatókkal is. Az egydoldalú, 
csak elvárásokra épülő támogatá
sok késleltetik a helyes szemlélet 
kialakulását, a cselekvésben meg
nyilvánuló együttgondolkodást. 
Ezért az Alapítvány fontosnak 
tartja, hogy részt vegyen más ala
pítványok, stb. munkájában és tá
mogatásában. Reméli, hogy indo
kolt esetben azok támogatási fel
tételeik közé beveszik azon kéré
sének teljesítését is, amely az ado
mányhoz kapcsolódik. (Pl. vide
okamera adományozása esetén az 
adományozott az ezzel készült 
kulturális jellegű felvételekből a 
megbeszélt rendszerességgel állít
son össze anyagokat és juttassa el 
azokat az Alapítványhoz, amely 
továbbküldi más régiók közössé
geihez - kölcsönösségi alapon. Ez 
egy többszintű megismerést és tá
jékoztatást tesz lehetővé amellett, 
hogy a technikai berendezés hasz
nálatáról is visszajelzést jelent.)

Az Alapítvány a közművelő
dési és szakmai videotárak létre
hozását és támogatását is rend
kívül fontosnak tartja, ezért - mint 
minden esetben - itt is keresi az 
együttműködés lehetőségét más 
alapítványokkal, szervezetekkel, 
stb. a feladat megoldására.

Az Alapítvány 300 négyzetmé
teres telephelye a korrekten műkö
dő Líra és Lant RT épületében van, 
így már előzetesen módja van tájé
kozódni, majd a megjelenést köve
tően rögtön be is szerezni a 
szükséges kiadványokat - az RT 
felajánlott segítségével. A megfele
lő színvonalú szolgáltatáshoz 
húsz év gyakorlata és tapasztalata 
a garancia.
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KÓDEX— IKpEX
A kommunista totalitarizmus a nemzeti függetlenség korlátozásá

val volt egyértelmű. így a hazug és gyakran idegen szimbólumok 
elvetése is hozzátartozott a kommunista kor demokratikus népmoz
galmaihoz. Egy jellemző példát említenék csak, a kivágott zászlóét, 
amely szinte vándormotívummá lett, nemzetközivé vált. 1956. október 
23-án Budapesten a Bem téren a katonaiskola ablakából lengettek ki 
először olyan zászlót, amelynek a közepéből kivágták az akkori szovjet 
mintájú állami címert. Ez történt azután 33 évvel később Kelet-Német- 
országban, majd a decemberi forradalom idején Romániában is. Elkép
zelhető, sőt valószínű, hogy a keletnémetek nem a magyar példát 
utánozva nyúltak ollóhoz. Az  viszont bizonyos, hogy mind a három 
esetben az ún. munkáshatalom totalitárius, eredetében szovjet jelképé
ről volt szó.

Tanulságos összehasonlító tanulmány volna az 1989-90-es nép
mozgalmak szimbólumainak tipológiai vizsgálata, hozzávéve a len
gyel Szolidaritás rendkívül gazdag jelképvilágát. Most csak az állami 
címer körüli viták néhány aspektusát fogom bemutatni, konkrétan a 
lengyel, a magyar, a szlovák és a horvát címer példájával.

Németh László - jellemzően két malomkő közének nevezte ezt a 
területet, hiszen a múlt században az itt élő népek két nagy politikai 
integrációs erő között helyezkedtek el: az egyre jobban körvonalazódó 
német egység és a cári birodalom között. így a modem nemzet nyu
gatról ideérkezett eszméjét valamiképpen szembe kellett fordítani a 
birodalmi integrációkkal.

Az itt élő népek nagy részének a XVIII. század végén nem volt saját 
állama, vagy ha igen, korlátozott szuverenitással, a kultúrában, az 
irodalomban kellett megteremteni az azonosság gazdag szimbólum- 
rendszerét. Általában is el lehet mondani, hogy a mi térségünkben a 
nemzetállam, a nemzeti ideológia megteremtői elsősorban etnográfu
sok és filológusok, történészek és költők voltak. Ha Nyugat-Európá- 
ban a nemzet mint azonosulási keret bizonyos fokig a vallási identitás 
helyébe lépett, Közép-Európában a vallási identitás a XIX. század 
elejétől egyre határozottabban nemzeti színeket vett föl. A nemzet 
ideológusai között számos lelkészt találunk.

Mindegyik nép megteremtette ekkor a nemzet történelmi hőseinek 
panteonját, az illető nép táji-földrajzi szimbólumait. A XIX. század 
negyvenes éveiben lett például az Alföld a par excellence magyar táj, 
a szlovákok pedig a Tátra hegységben találták meg - írói képek nyomán 
- a rájuk jellemző jelképet.

Ámi általánosan jellemző volt ezekben a nemzeti mitológiákban, 
az a mindenütt meglévő nemzeti veszélyeztetettség érzése, a nemzeti 
identitás tragikus hangoltsága. A történelem kataklizmáiból, a meg
szállások tapasztalataiból, a kicsiség, a szétszórtság tudatából készítet
tek olyan képet az ideológusok, amelyben fontos hangsúlyt kapott az 
egész közösséget fenyegető veszély, az anyanyelv lehetséges elveszté
se, a történelem peremére szorulás. Jellemző kép az "alvó hazáé", 
amelyet a költők, tudósok - próféták - nemzeti életre kívánnak ébresz
teni. Ezt a toposzt sokféle változatban megtalálhatjuk térségünk ro
mantika korabeli irodalmában.

Az államiság korlátozott volta vagy hiánya miatt a népeket kifejező 
emblematikus szimbólumok, későbbi állami címerek létrejöttének az 
útja igen eltérő. Magától értetődően ott volt az egyszerűbb, ahol közép
kori ország hagyománya a nemzetté válás korára is érvényes és hasz
nálatos. Például a cseh oroszlán, a lengyel fehér sas vagy a vörös-ezüst 
sávos, kettőskeresztes magyar címer - a történelmi királysággal régtől 
fogva azonosított jelképek.

A kommunizmus kora általában nem kedvezett a nemzeti szimbó
lumoknak., Az univerzális bolsevik eszme az államot ugyan nagyon 
sokra értékelte, a nemzetet idejétmúlt jelenségnek tartotta, a Kommu
nista Kiáltvány le is szögezte, hogy a proletároknak nincsen hazájuk. 
Mindenesetre a szovjet kommunizmus eleinte jelképeiben is univerza- 
lizmusra törekedett: vörös zászló, vörös csillag, sarló, kalapács, állami 
himnuszként az Intemadonálé szolgált. Bár nem szabad megfeledkez
ni arról, hogy a bolsevizmus egyetemes megváltást hirdető tana a 
kiválasztott jelképekkel - természetesen nem bevallottan - a keleti 
keresztyénség szimbólumaihoz kapcsolódik. Wolfgang Kraus osztrák 
író állapítja meg 1978-ban: "A vörös szín a Húsvét szimbóluma, a 
feltámadásé. Bizáncban a császárok bíborszínű ruhát viseltek. A vörös 
a kommunista pártnak a színe.”

A szovjet befolyási övezetbe került országok kommunistái felemás 
viszonyt alakítottak ki a nemzeti jelképekkel. A hivatalos tannak meg
felelően a "szocialista tartalom nemzeti formában" jelenhetett meg.

A közép-európai térség országaiba eleinte az univerzális bolseviz
mus jelképei érkeztek, az internacionalizmus jelszava, ami megkérdő
jelezhetetlen szovjet elsőbbséget jelentett. A hagyományos nemzeti 
szimbólumokkal csínján kellett bánni, hiszen ott volt bennük a nemzeti 
függetlenség jelentése is. (KISS GY. CSABA: Címerek háborúja)

REFLEXIÓK 1.
H angok által vagyunk
LÁRMA!
Riasztó szó. írtam már róla. 

Riadóztató LÁ kezdéséről, zajos 
R-jéről, elpuhulóM-jéről és mély
ségbe hanyatló A-járól.

Sokat szenvedünk a lármától. 
A muzsikus még többet! A han
gok zűrzavara valahogyan be
lénk költözött: lelkünk lármájává 
vált, gondolataink, érzéseink, 
hangulataink lármájával egye
temben.^

A LÁRMA immár belül ke
rült, belülről feszíti az EMBERT.

Elég a lárm ából. LEGYEN 
CSEND!

CSEND??
Ne zizzenjen többé a fű, ne 

suhogjanak a lombok. Ne muzsi
káljon az ágak között a szél. Ne 
csendüljön énekszó. Ne is beszél
jünk. Gondolatainkat közöljük 
mozdulatainkkal, szemvillanása
inkkal. Hiszen a FÉNY megma
rad nekünk. LÁTUNK!! Es ez 
nem elég? A fényért élünk, a fény 
a mindenünk - tartjuk. Mindig a 
sötétségből a fényre törünk. A 
fény a lételemünk, nem a hang.

E nagy csendben olyan lenne 
a világ, mint egy csodálatos né
mafilm. H am ar alkalm azkod
nánk ehhez a nén)asághoz. Em
bertársaink gondolatát arcukról, 
m ozdulataikból, viselkedésük
ből "olvasnánk le", értenénk meg. 
Nem rettegnénk többé a fenyege
tő zajoktól sem. Mert azok sincse
nek többé. Csend venne körül 
bennünket. Képzeljük el egy pil
lanatra ezt a csodás állapotot.

Vagy nem tudjuk még elkép
zelni sem?

Mikor csendben kell maradni 
- mondjuk például valakinek az 
emlékére áldozandó csendben 
még egyetlen percnyi csönd is ne
hezünkre esik. Gyakran emleget
jük a kínos csöndet is. Ne pa
naszkodjunk tehát a hangokra, a 
hangok zavaros egyvelegére, a 
bántó hangokra, zajokra. Nem tu
dunk nélkülük élni. És nem tu
dunk hangkeltetés nélkül sem 
élni. Borzasztó lehet süketnek 
lenni, hogy még a saját hangomat 
se halljam. Borzasztó lehet a kö
veknek, a fáknak, füveknek, virá

goknak: nem hallják a saját hang
jukat. Vagy még ők is érzékenyek 
a hangokra - sajátukéra és a kívül
ről jövő ezernyi hangra? A FÁK 
hallják, amit alattuk emberek el
suttogtak?

Mi, mindenesetre, halljuk a 
FÁK ezernyi hangját: a p id  recs- 
csenésektől az ágak ropogásain át 
a levelek zizzenéséig. Csodás 
LÁRMA, varázslatos MUZSIKA.

Mindez egy gyönyörű könyv 
olvasása közben jutott eszembe. 
Címe: A FA MITOLÓGIÁJA. 
Szerzője: JANKOVICS MAR
CELL. Néhány a beszédes fejezet
címek közül: Fanaptár és faábécédé, 
Ujjam hegyén fák teremnek, A tete- 
jetlen fa, Az ég kapui, stb.

A könyv zárómondatait idé
zem, melyeket a könyv szerzője 
Hamvas Béla és Kemény Katalin 
Csontváry-tanulmányából vett 
át:

"...ha zarándokutunkon (Za- 
rándoklás a cédrusokhoz Libanonban 
dm ű, 1907-ben festett Csőn tváry- 
képre utalnak a szerzők. T.E.) 
megállunk, és szemléletbe merül
ve alája ülünk, velünk is csoda 
történik. Egy észrevétlen pilla
natban, az idő eltűnésének pilla
natában a fa felcsendül, végletes 
színei ugyanilyen határon túli 
hangokká változnak, kigyúló fé
nyei tiszta harmóniává. Á fa alá 
mind több fehér és fekete lovas 
üget, de elmúlván bennük is a 

•rohanó pilanat, m egérintve a 
szent fa törzsét, m ind zenévé és 
illattá változnak. És végül az időt
len tér felissza a hangot és az illa
tot, felissza a fából áradó teljes 
érzékelést. A szellem teljes érzé
kelése helyére a szellem teljes ér
tése lép, a csoda. Aki a zarándo
kokkal együtt táncol, és benne 
meggyullad az égből csodakép
pen leszálló fa öröme, az (...) ke
gyelmet nyer."

A "fa felcsendül", a színek "ha
táron túli hangokká változnak", a 
"fények tiszta harmóniává" és 
mindez zenévé. Hangok által va
gyunk!

TERÉNYI EDE
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A KORUNK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 

kritikai beszédmód ösztönzésére: A politikai 
fordulatot követően megjelent művek - tekin
tettel a váltás okozta közéleti traumára, de, 
vélhetően a kéznél lévő értékszemponton 
összezavarodása folytán is - alig vagy egyál
talán nem részesültek az egészséges értektu- 
da tú  irodalm i életre jellemző megmé
rettetésben. Az irodalmi mű törékeny szerzet, 
az elmaradó vagy késlekedő tudósító aktus 
valós értékekkel szegényítheti meg a köztu
datot és fenntarthatja az értékelési zavart. E 
megfontolások alapján szerkesztőségünk ieli- 

ésKritikai pályázatot hirdet egyetemisták és 
özépiskolas diákok számára. A pályázat cél

ja az új tehetségek felkutatása es elindítása 
mellett egy friss, a leíró-elemző-méltató 
szemlélet helyett a bíráló attitűdöt is felvállal
ni tudó kritikai beszédmód ösztönzése kultú
ránkban. A pályázók 1989. december 22. után 
megjelent, itthoni vagy külhonba szakadt er
délyi, romániai magyar szerzők tollából szü
letett szépirodalm i, irodalom történeti, 
irodalomelméleti műveket választhatnak 
munkájuk tárgyául. A választás megkönnyí
tése végett szerkesztőségünk kérésre postáz
za a megjelent művek jegyzékét, sőt a 
kiadványok megszerzésében is felajánlja se

gítségét. A pályázat összdnazása 500000 lej (I. 
díj 200000; II. díi 100000; III. díj 75000; és jutal
mak, különdíjak). Szívesen fogadjuk lapok, 
intézmények, magánvállalkozók nozzájáru- 
lását is. A beérkezett összegek természetesen 
növelik a kiírt pályadíjak értékét. A pályadí
jak mellett a közölt müveket megemelt jogdí
jakkal jutalmazzuk. Beküldési határidő: 1994. 
június 15. A pályamunkák terjedelmét nem 
korlátozzuk.

M e gjelent a Korunk 2-es száma. A tarta
lomból: Kántor Lajos Temesvár - a végek és 
kezdetek; Francesco Griselini A Temesi Bánság 
történetéből (Kovács Kis Gyöngy fordítása); 
Domokos Gergely Kétség és remény között; 
László Ferenc - Beke György Bartók és a Bán
ság; Slavko Mihalic Egy régi dal (Csordás Gá
bor fordítása); Tornáz Salamun Süket 
testvéreimnek (Csordás Gábor fordítása); Kán
tor Zoltán Új generáció?; Palocsay Zsigmond 
Zsúfolt csendben, H. Bosch nyomán; Sebők János 
A hospice kora ?; Zalán Tibor Irodalmunk válsága 
a rendszerváltozás után. A  Toliban Kovács Kiss 
Gyöngy, Mandics György, Bibó Zoltán és Gor
don Taylor jegyzete; a Világablakban Mészöly 
Miklós Európa, Közép-Europa - csődök és esé
lyek? című tanulmánya, a Közelképben Tófalvi 
Zoltán, Szekemyés Janos és Gazda Árpád írá
sa, A Históriában Balogh Béla és Kovács Géza 
tanulmánya. Dokumentum: Jakabífy Elemér - 
Páll György A román államhatalom berendezke

dése a Bánságban; Jakabífy Imre Magyarázat 
Közép-Európa nemzetiségi térképéhez. Szorító: 
Kereskényi Sándor Hexenkühe vagy inkább po- 
hódnaja kuhnya.

Február 22-én a tordai Jósika Miklós Kör
ben Csetri Elek és a szerző ismertette Wolf 
Rudolf Torda váro6 tanácsjegyzőkönyve 1603- 
1678 című könyvét, amely az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület kiadásában jelent meg. Lászlóffy 
Aladár verseiből olvasott fel.

A z Amerikai Magyar Öregdiákok (Buffalo, 
USA) bronztáblát adományoztak, melyet ün
nepség keretében a budapesti Nagy Ignác ut
cai unitárius templom falán helyeztek el az 
1568-as tordai országgyűlés, a vallásszabad
ság kihirdetése emlékezetére. Az öregdiákok 
tanulmányt is nyomtattak, melyben angol 
nyelven olvasható világszerte, hogy mi tör
tént 425 évvel ezelőtt Tordán.

A z újonnan alakult budapesti Litera Nova 
Kiadónál, melynek vezetője Balázs Tibor, fele
lős szerkesztője Zalán Tibor, megjelent Novák 
Géza Angyaíkísérlet című verskötete.

A budapesti Hidegkúti Galériában február 
26-án megnyílt Finta Edit festészeti kiállítása. 
A kiállítást Csíki László nyitotta meg.

.... - M I

Március 1
Áprily Lajos négysoros versét rejti a víz

szintes 4., 49., függőleges 72. és 1. számú sor.
VÍZSZINTES: 1. Személyedre. 4. Avers 

első sora (zárt betűk: I,H,K). 18. A vitatko
zás művészete. 19. Meleg égövi gyógynö
vény hashajtó hatású főzete. 20. Prés. 21. 
A madár testét borítja. 22. Cím. 23. Emberi, 
állati orgánum. 24. Kozmás a közepe! 25. 
Trója elestét okozta. 26. Észak-amerikai 
földrajzi nevezetesség. 28. Kocka, latinul. 
29. Csapadék. 30. Kalcium vegyjele. 31. 
Moszat páratlan betűi. 32. Kétjegyű más
salhangzó. 34. N e... kétségbe! 35. Ä 15. sor 
egynemű hangzói. 36. Elavult római pénz. 
37. Konyhaedény. 39. Vásárolt. 41. Skála
hang. 42. Vízinövény kitermelésénél dol
gozik. 45. Összevissza ráz! 46. Trója város 
másik neve. 48. Női név. 49. Avers második 
sora (zárt betű: É). 53. Betűszomszédok az 

ábécében. 54. Térbelileg nagyobbá tesz. 55. 
Jean-Baptíste Lully 1677-ben írt operája. 56. 
Unalmas. 58. Világos angol sör. 59. ZPE. 60. 
Becézett Ilona. 62. Rovar nyomot hagyva 
végigjár valamin. 67. Régi amerikai mese
film. 71. Hátul jáij! 73. Korallzátony. 74. 
Eszék közepe! 75. Állatszelídítő. 76. Ásztá- 
dum vegyjele. 78. Kártyajáték. 79. Pirosra 
áll a szemafor. 81. Kínai hosszmérték. 82 
Hull a könnye. 83. Gyulladás. 85. Állóvíz. 
86. Vitaminok betűi. 87. Részvénytársaság. 
88. Vörös, angolul. 89. Idegen Lajos. 91. Er
dőből annak szélére jut 93. Német mérnök, 
a benzinmotor feltalálója (Nikolaus August, 
1832-91). 96. Gördülni kezd! 97. A földke
rekség, latinul. 99. Erek! 100. A nemzetgaz
daság egyik alapvető ága. 101. Kenyér
szelet 103. Kolozsvári költő (1907-38). 106.

Idősebb nőrokon. 108. Fordított kétjegyű 
mássalhangzó.

FÜGGŐLEGES: 1. Avers negyedik,utol
só sora (zárt betű: N). 2. Az áramfogyasz
tást mérő és jelző készülék. 3. Jutalom. 4. 
Olasz város. 5. TZO. 6. Keresztül. 7. Szó
csata. 8. Hibáztatná. 9. Franda zeneszerző 
(Édouard, 1823-92). 10. Hidrogén és kén 
vegyjele. 11. Ettől kezdve. 12. Város Belgi
umban. 13. Fordított kétjegyű mással
hangzó. 14. Tétlen téns! 15. Nem szoros. 
16. Attila. 17. Kutasd. 25. Erdőben sok van. 
26. Több személy előzetesen titokban 
megállapodik. 27. Dél-amerikai ragadozó. 
30. Köztársaság Közép-Afrikában. 31. Fog- 
dos, tapogat. 33. Kortárs franda író (André). 
36. Romlott szalonna. 37. A ül. Labdarúgó 
VB-n győztes olasz csapat egyik játékosa. 
38. Föld alatti munkahely irányító szakem
bere. 39. Látható, latin eredetű szóval. 40. 
Kis Tamás. 43. Dedméter. 44. Genova egyik 
fele! 47. Házasságkötés. 50. Határrag. 51. 
Antimon vegyjele. 52. Megtörtént dolgokat 
irodalmi igénnyel bemutató kötet 57. Ha
szontalan beszéd. 61. Munkapadhoz erősí
tett lakatos szerszám. 62. Valamire 
érdemesek. 63. Görögországi gépjárművek 
betűjelzése. 64. Zenélni kezd! 65. Sűrű víz
pára. 66. Döntetlen sakkjátszma. 68. Forgótá
ras pisztoly. 69. A villamos feszültség mérték- 
egysége. 70. Római ötvenegyes. 72. A vers 
harmadik sora (zárt betűk: H,P,0). 77. Franda 
város lakója. 80. Ahhoz a helyhez tartozó. 84 
Költöző madár. 86. Varrófonal. 87. Korhol. 
90. ...-bel-Abbés: afrikai város. 92 Dubliniak. 
93. Mű, alkotás. 94. Királyi szék. 95. Tréfás 
kedvű mesebeli törpe. 98. Fél saláta! 101. 
Méhszállás. 102. Felkér! 104. Német helyes
lés. 105. Féltíz! 107. Kicsinyítő képző.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 5. számában közölt, A szerelemről című 
rejtvény megfejtése: Minél hosszabb az út a szerelem biro
dalmában, annál több gyönyörűséget talál a hozzáértő szel
lem.
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