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Serceg a toll. Hajolj az írás fölé. 
Csodaszarvas- és Margit-legendák, 
szentek: Istvánok, Lászlók — 
betereltek Ázsia pusztáiról, 
kiszakítva nyelvi méneseinkből, 
ősi csordáinkból. Hogy szakad 
vége így elnyert magányunknak? 
Is-tehen a megmondhatója.

- \ Ne bántsd a magyart! — dörögte 
■ egyszer, így egyesszámban.
De többről is gondoskodott.
A Pray-kódex megmaradt, benne 
a Halotti Beszéddel. A Mária- 
siralom megvan, bár Leuvenből kellett 
hazahozni, mivelhogy egyetlen 
példányban készült. Pelbárt Temesváron 
vagy Ráskai Lea a körmét fújta huzatos 
rosszul fütött korokban, mikor ott 
egymagában magyarul másolgatott. 
Dehát most, hogy nem készül egy 
példányban semmi, 
csak most gyönyörűséges 
igazán megmaradni! —
Mint Szent György a lovagi páncélt — 
magunkra vettük a szenvedést s a 
világot: voltunk tibeti-turáni-ugor- 
hun-avar-besenyő-kun-jász- 
és gyászmagyarok, most már 
szász- és szerb- és szlovák- 
és dán- és brazil

magyarok is vagyunk. Végig 
se gondoltuk, hogy ide- 
s tovatévedt gének révén 
a románok rokonaink: 
egyazon nép gyötri időben idegenné 
vált két önmagában — egymást, 
mint mindenki mindig, végig 
a történelmen. Most 
akár ellenség-magyarok is 
lehetünk, megengedhetjük 
magunknak, hisz kitartó 
kószáli, szomáli és szürke mezei 
jó régi, erdei s égi magyarok is 
maradtunk. Most már több 
példányban vagyunk
a Föld valamennyi polcán, vér-kódexekben 
és könny-corvinákban felitatva. Annyi 
üldözés után a Kárpát-medence 
gettójából kitömi (még ha 
csak tántorogva is) Amerikákig — 
egy mély lélegzettel beszívtuk 
a rácsokat, szögesdrótokat, 
annyi ínség végén lenyeltük, 
mint ostyában az Igét — magát 
a börtönt: a szorost, a prést.
A nyomást. A nyomdát.
A jövő eleven távírdáit.
Most már bennünk van, ami kellett. 
Üzenünk — puszta legendánk lett a 
lét s létünk a rejtjel kulcsa, 
így szakad vége a viszályainknak.
Semmit és senkit nem lehet 
többé elpusztítani, kivenni, 
kivonni, elcsatolni belőlünk. Ámen.

SZEPFALUSI ISTVÁN

A szabadság 
dzsungelétól 
az egyenlőség 
konszenzusáig

A szabadság dzsungele sövényének min
dig a közelében éltem. Olyan távolságban a 
Lajta partjától, hogy mindennemű farkasüvöl
tés, avagy vadmacskanyávogás egyaránt át
hallatszott hozzám.

Mondottam volt jó egy éve: egykoron 
számháborúkat játszottunk, de aztán a csapat
ból csapatok lettek. Megszűntek az egykori 
csapattársválasztások. Egyet te, egyet én vá
lasztok, s a végén, ha nem volt megfelelő az 
egyensúly, cseréltünk, hogy nagyjából azono
sak legyenek az erőviszonyok. Úgy volt csak 
értelme a küzdelemnek, ha nem volt túlerő.

Ma egyre jobban bántanak a korábban is
meretlen csapatnevek, hiszen az ellenzékiség 
idejében nem nevezte magát címben, alcím
ben, kiadóban, folyóiratban senki sem "de- 
mokratikus"-nak, kirekesztve a fogalommal a 
másikat, az avantgárdot, a népit, avagy a val
lásit.

Korábbi játékaink eldurvultak, kövek ke
rültek az iszapcsaták sárdobálóinak a kezébe. 
Lassan már-már álcázni sem kell a "golyókat". 
Nem érzem többé jól magam ezekben a csapa
tokban. Nem vagyok hajlandó kiszorítósdit 
játszani köves sárgombócokkal. Kiállók a csa
patból. "Nem ér a nevem", folytassátok nyu
godtan, fegyverem: "a végén megbocsátok", 
ha kell, vállalom. A sértő szándék-kesztyűt 
nem veszem fel, évek múltán lumbágós let
tem.

Amióta beeresztődtem a dzsungelbe, lelo- 
> » »  folytatás a 20. oldalon

• Szöveggyűjtemény:

Dsida Jenó'
•  A 16., 17. oldalon

serény múmia
szerkeszti: Fekete Vince

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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kóklerkedem, legalább arról kellene írnom 
itt ama nagy elemző tanulmány helyett, 
hogy milyen a Király László íróasztala, 
amelyről csupán annyit tudunk, hogy "égő", 
erre is ő  hívta föl figyelmünket; mert nem 
tudom: látta-e valaki a Király László íróasz
talát közülünk, barátai közül, akik valaho
gyan mindig más asztalok mellett váltottunk 
szót a költővel, olyan asztalok mellett, ahol 
vajmi kevés szó esik költészetről, Király 
László szájából pedig még ennél is keveseb
bet hallottunk e témáról. Érdekes, hogy or
vosok, tisztviselők, tanárok, horgászok, 
labdarúgók ha összejönnek, mindig a foglal
kozásukról társalognak. No és igen: a rossz 
költők is. De az igaz(i) költő nem, hiszen 
természetes elemeként éli a költészetet s 
mindazt, ami körülötte van, lélegzik, mozog, 
mert mit is mondhatna hal a szennyezett 
vízről, madár a szmogos levegőről, kisebbsé
gi költő mindarról a szennyező körülmény
ről, ami a költészettel együtt jelentkezik, 
megrontja az alkotás ízét, s ami így vagy úgy, 
de belesűrítődik a költészetbe, minden költe
ménybe. Látjátok, feleim, még azt sem tu
dom, milyen a Király László íróasztala, vart-e 
egyáltalán íróasztala... De ha van, ha nincs, 
elképzelek rá egy vakítóan, szemsértően s 
ugyanakkor ingerkedően fehér papírlapot, 
ami egyszerűen csak jelkép itt: a kihívás jel
képe, akkor is, ha verssel ezeken a tájakon 
még sosem győztek s nem nyertek semmit, 
hacsak a dac kesernyés s mégis kívánt ízét 
nem. Azt is el tudom képzelni, hogy a Király 
László íróasztala maga a költészet, a poézis, 
amely mellett minden verstípusához van 
egy testhelyzete, akár "peripatetikus test
helyzetének is nevezhetjük olykor, ha az ut
cán sétálva költeménnyé káprázik föl benne 
egy ellebbenő nőalak, máskor pedig "majeu- 
tikus testhelyzet"-nek, amikor a költő vers
ben faggatja a poézist a világ mibenlétéről s 
benne a költészet helyzetéről és állagáról, 
arról, hogy mindez milyen hiábavalóan és 
szomorúan szép. A többi csupáncsak élet, 
vergődő lét, mely szintén — csakazértis! — 
költészetté válik Király László íróasztalán. 
Ez az asztal ugyanakkor itt (is) van: körülöt
tünk, bennünk. S rajta immáron egy életmű.

M Ó Z E S  A T T IL A

Király László íróasztala
Ezzel az írással tulajdonképpen kókler

kedem. Kóklerkedem, s leginkább önmagam 
előtt, mert évekkel korábban, boldogult kri
tikus és tanulmányíró koromban eltervez
tem: barátaimról, vagy azokról az írókról, 
akik hozzám a legközelebb állanak, úgy
mond rangos, fölmérés és összegezés értékű, 
hosszú tanulmányokat szerkesztek, olyano
kat, hogy egy-egy kerek évfordulójukon ne 
kelljen szégyenkezniük sem nekik, sem ma
gamnak a pontos filológusi aprómunkát s az 
átfogó tanulmányírói megméretést illetően. 
Egyik-másik írótársamról sikerült is ilyen ta
núimén yértékű munkákat írnom, mert a vi
lág akkor még — bármily rossz volt légyen 
— kerek egésznek, elmélyült munkára ösz
tönzőnek tetszett. Aztán minden megválto
zott, bár szó sincs róla, hogy azt a hajdani 
rosszat vissza akamók sírni e mostani rossz 
helyébe. Nincsen alternatíva, csak teljes zűr
zavar, s ezt a bölcsesség korának küszöbére 
elérkezett Király László tudja a legjobban. És 
azt, hogy életünk, íme szerteforgácsolódik. 
Pedig ha valaki, akkor a költő, próza- és 
esszéíró Király László immár életműnek te
kinthető munkássága kihívás minden kriti
kus, esztéta és irodalomtudós számára. 
Egyáltalán nem túlzunk, amikor a bizonyos
ság erejével kijelentjük: egész irodalmunk 
egyik legnagyobbja ó , s úgy egy tömbből 
faragott író, hogy csak a költészetén belül is 
sokrétű, a nagy, átfogó poémáktól a megmu
tatható, esetenként ciklussá szerveződő mű
helyforgácsokig, m ert gondolatmenete, 
létértelmezése, mondjuk ki: filozófiája min
den formai variáción, kombináción és per
m utáción túl m ozdíthatatlanul egy és 
összetéveszthetetlen. Az a költő ő , aki min
den versét úgy írja, mintha az utolsót írná, 
mellyel a költészetet kelti új, egyre erőtel
jesebb életre.

Huszonnyolcán indultak annak idején, 
egy olyan irodalmi pillanatban, melyben 
még a társadalmi lét is jövősnek látszott, 
úgymond az irodalmi életben tündöklött 
vagy csak káprázott föl egy csalóka tavasz, 
amelynek nem lett az együttélő nemzetekre 
hosszabb távon is kiható folytatása: tulaj
donképpen becsapta a költőket, ám csalárd
ságát a legjobbak közülük máig maradandó 
művekkel jutalmazták. Később is, amikor 
már — hogy Király László kedvenc szavával 
éljek — nem voltak tacskók, s nemcsak írói 
értelemben. Huszonnyolcán indultak a Vi
torla-énekben Lászlóffy Aladár alig idősebb 
pályatársuk szeretően sugárzó tekintetétől 
kísérve, s egyáltalán nem keveselhetjük, ha 
alig öten-hatan lettek számottevő költők kö
zülük. És ne féljünk kimondani: ezt a nemze
déket bizony egy konjunktúra dobta föl, egy 
jó értelemben vett konjunktúra, vagy úgy is 
fogalm azhatnánk, ellen-konjunktúra, 
amelyben idegenkedés, szégyenkezés nélkül 
lehetett még leírni olyan fogalmakat, mint 
szülőföld, bátorság, becsület; aztán néhá- 
nyan közülük elhagyták az ellehetetlenülő 
szülőföldet, hogy műveikkel szabadabb vi
dékeken szolgálják, a gyengébbje (tehetség
telenebbje) megroppant gerinccel hódolt be 
kényelemszeretetének vagy karrieréhségé
nek, mert bizony: sokan rohadtak el húsz és 
harminc között, visszhangzik az idők távla
tából Lászlóffy Aladár máig szólóan profeti
kus "sláger-verse"; és aztán maradtak, már 
konjunktúra szüntén, illúziók tűntén a keve
sek, akik a csakazértist képviselték költésze
tükkel, és most már ötven körüliek, már 
derékhadnak számítanak a hajdani forrófejű 
ifjú költők, s nem remélnek, csak dolgoznak. 
Mint Király László, aki maga is "abból él", 
hogy a költészet a legszebb hiábavalóság, 
legalábbis itt és ebben a pillanatban. Ha már

Nagy Pál: Üzenet
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A "C" KORSZAK BAJA

A  TÚ LÉ LŐ K BALLAD ÁJA

Milyen csúnyán is 
lehetett szeretni egymást

Hazatértem
a négy-éjszakányi benzinsorból 
zúzmarává és jéggé válton 
Megint ittál —  mondtad 
a takaró alatt nagykabátban

A vaksötétben —  már régóta 
nem világított itt lámpa —  
bebotorkáltam a világvégi házba 
hol gyerekünk szavalta 
a szomszéd szobában jéggé válva:
Éljen hazánk sajátos 
román demokráciája

Dehát ne szomorkodj 
menjünk inkább a bálba 
seholsincs vidám borzadályba 
hol örömét mind némán kiabálja

Menjünk innen a bálba

Mint ki hirtelen merészet gondol 
kitömi próbál nappali gondból

Vagy mint a macska 
mely régóta nem dorombol 
csak hajnalonta újra és újra 
vadultan tolong az üres boltban 
mindent feladva tébolyodottan 
s a fogyó félvajat bámulja 
a gyűlöletes penészes vajat 
padlóra csörgő moslék olajat

Menjünk hát innen a bálba

Milyen csúnyán is 
tudtuk szeretni egymást 
Ó te kenyér- tejföl- s szalámi-árva 
ostoba kitartás daliája

Csakhogy i t t  régóta 
angyalok trombitálnak 
Sunyi porszemekkel 
omlanak a várak 
Lehunyt szemmel surran el a nap

S holdjaink közt már medvék alszanak

1993. október 18-28

KIRÁLY LÁSZLÓ versei

EZREDVÉG

Háromezerszer haltam meg —  
és nem nekik

Háromezerszer támadtam föl —  
és nem nekik

Sohasem tudják megbocsátani 
Értem

Most meg itt sétálok mint egy 
aranyjános —  nemsoká fázékony öregúr 
ki egyre gyakrabban álmodik 
könnyű szép régi szerelmeivel 
reggelre kölve meg szomorú 
mogorva gyűlölködő 
minta kivénhedtforradalmárok

Nem baj 
Nem is igaz
Álmaim fölött izzik a galagonya

Sétálok hát égő erdőn sérthetetlenül 
Még néhányszor
végiggondolom fejedelmeim vezéreim 
Kijavítok egy-két hadjáratot 
világháborút
Énbennem már húzva a békekötések és 
varjak közt lógnak az Alba-hercegek

Muzsikát hallok —  ha akarom 
Nem baj —  nem is igaz 
Képeket látok —  ha akarom 
Nem baj —  nem is igaz

S mint ki már sosem lesz ártatlan 
bölcsen hallgatom barátaim bölcsességeit 
Mert ők sem lesznek már soha ártatlanok

Muzsikát hallunk —  ha akarjuk 
Nem baj —  mert igaz 
Képeket látunk —  ha akarjuk 
Nem baj —  ez is igaz

És háromezerszer halunk meg —  
nem nekik!
Háromezerszer támadunk fel —  
és nem nekik!

Nincs szükségünk a bocsánatukra 

Tehetetlenek

1993. október 28.

i
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Meghitt kozmosz
avagy

a szarka nem tudja, mi az ő  latin neve

Tovább írja tehát tudatának 
regényét Lászlóffy Aladár — ez
úttal versben.

Alapállapota a szemlélődés, 
alapkategóriái a felismerés és az 
azonosítás; világa kifele a szem- 
határig terjed, befele, ha nem is 
végtelen, legalábbis nehezen be
határolható, mint maga az emlé
kező képzelet.

A  forrás
"A  szívem körül van e tér" — 

mondja a költő a kötetnyitó vers
ben. Az ihlet forrása az embersze
retet; ne féljünk a szótól, Jézus 
sem szégyellte, megbocsátásból 
és a bölcsesség szülte alázatból 
következik. A versmondó készü
lődés rokon a teremtés egyéb vál
tozataival, a forrásfakasztással, a 
légyen világossággal.

Ennek a megeredésnek (a régi 
magyar nyelvben gyökéreresz- 
tést jelentett) változata a kötet 
alapmotívumainak egyike, a hó
esés (zápor), az égiek állandó, és 
számunkra, koszba ragadt kelet
európaiak számára csodás jelzé
se, üzenete . "Éjféli havazás 
kezdődik" (csak jut megváltás 
minden torz napunkra), "hullnak 
a hó hieroglifái a mennyből a táj
ra” (a költő mégiscsak beavatott 
— hogyne tudná hát, hogy hama
rabb lenyilazzák, mint a filisz- 
tert?), "vágtat a hó, az utolsó 
kísértet" (áthangoljuk a pikaresz- 
ket; Don Quijote kipányvázza 
magát könyvállványaihoz, de 
felkeresik az útikalandok).

Kell a hó fehérsége, szemtelen 
tánca, tündér változandósága; 
mert segít előbűvölni a tárgyak
ból a lelket, a látványból valami 
mögöttes lényeget, a csöndből a 
zenét, a riadt szívből a vágyako
zást.

A játék nemcsak a látványcse
réket teszi lehetővé, hanem az 
okteremtést is; földi poéta vágy- 
hatik-e többre? "Valami égi Para
celsus/feldöntötte a lombikot"; 
alkim ista vagy csak termé
szetbúvárló szándékból, mind
egy, de idelentről is érthetően. így 
zivatar, hóesés, fellegek kalando
zása és a világegyetem megannyi 
jelensége nem kelthet zűrzavart 
az összefüggésekre vágyó érte
lem hétköznapi hangyamunkájá
ban...

Fa, fák
Aladáros gyorsvariációban 

esetleg: mi, szók. De úgy is 
mondhatnék: én, emberek.

A névátvitel nem teljesen ere
deti; a két világháború között az 
elárvult magyar-erdélyi líra csak 
(földhöz-tájhoz, kultúrához) kö

töttségeiben definiálhatta magát; 
és megtelt szöveg szerinti tör
zsekkel, gyökerekkel. Igen ám, 
de Lászlóffy Aladár fája nemcsak 
a magyar, hanem általában az 
ember szinonimája: életbe-sorsba 
bogozott függetlenség. "Éjféli ha
vazás kezdődik/erre gondolnak 
a fák is." Homo sapiens és homo 
ludens: a költő alakváltozatai. De 
hogyan lehetne ezt a fák jelrend
szerére lefordítani? "Az erdő: 
harmincezer János,/a szőlőhe
gyen Gáborok."

E szubjektív világ tengelye 
maga a gondolat, a nyelvi viszo
nyulás képessége. Ezt öleli körbe 
egyszeri életünk csigaváza. Ha 
arra volna szükség: rejtek. Más
kor — a fürkésző tudat parányi, 
megnyugtató hátországa.

"És kert van kinn,/s Európa"; 
mi tagadás, ez itt nem az erme- 
nonvüle-i remete lakása. Ez a köl
tő civilizáció-párti. A varietas 
mundi pedig abból származik, 
hogy töprengő és egyéb elemek 
együtt népesítik be azt, amit le
het. Az egyéb például minerálé- 
kat jelent, mint valaha Vitéz 
Mihálynál (a humanista megsér
tődik a kortárs emberiségre és a 
létezők láncolatának egy alsóbb 
fokán kutakodik, nem céltalanul: 
akar ott is valamit: "az elemekkel 
kötni szövetséget".)

Az egyebeknek-m ásként 
gondolkodóknak jut hely e festői 
mindenségben, joguk van beleje
lezni a képbe; mint a címben 
aposztrofált szarkának: "Billeg a 
szarka a telefondróton, nem tud
ja hányezerhányban s nem tudja, 
mi az ő latin neve a bőrsarkú at
laszokban."

Európa a civilizáció mifelénk 
köznapibb neve; ebben a könyv
ben az ellentmondásosságában is 
értéknek tekintett emberi törté
nelem minket körülvevő részéé. 
A történelmi tél ellen (Lászlóffy 
Aladár szavai) nincs más megol
dás, mint az elszigetelődés  
(visszavonulás, bezárkózás), 
vagy a teremtő védekezés. A köl
tő például vers-igét teremt, ezen 
belül fényt-hangzást egyetlen 
szinesztéziával: "A fák hegyén a 
nyári nap/régj hegedűverseny."

Végső soron a fa egy emberi 
törekvés ábrája: az ég felé nyújtó
zásé; néha mulatságos, botor, ir
racionális, de esetlenségében is 
szeretetre méltó eszményre-mu- 
tatás, fohász, a bizakodás állapo
ta. A lezuhant, a hóban heverő fa 
így lesz ikároszi jelkép, a gallya
kat végigsimító ember a madarak 
rokona.

Az égő s feltámadó könyvtárak
A  könyvvé lett írástudók 

nemzetségéhez tartozik a költő; 
de az átlényegülés ez alkalom
mal nem visszafordíthatatlan; 
nem a szerző tárgyiasul, hanem a 
könyv lesz (valamiféle kulturális 
anima mundi révén) személyes, és 
ezáltal mindenki ismerőse. A 
könyv parányi végtelensége, a 
könyvtár kozmosznyi embertu
dománya együtt minden kishitű
séget lebíró bizonyosság. Leg
alábbis a Lászlóffy Aladár-típusú 
jóhiszemű filoszoknak. Valójá
ban nincs is szüksége (mint 
egyik-másik úti verse jelzi) kö
vekből, helyekből idézni szelle
met; Byron, Dante, Ovidius, 
Kálvin és Goethe atyafiságosan 
pillant ki a strófák (kép)sarkai 
közül elpusztíthatatlanul és sze
szélyesen; s ha ez a keleti huma
nista megáldja, akitől folyton 
búcsúzik: az emberiséget, szíve 
mélyén elsősorban az olvasó em
berekre gondol.

A szív, a vers dobogása persze 
nem állandó; a bizakodás örökps 
árnyéka ez alkalommal a riadt- 
ság, de ettől még a vallomás me
leg lüktetése nem lesz kevésbé 
meggyőző. Inkább segít a közhe
lyeken, a jóvátehetetlen konklú
ziókon innen maradni. Túl a 
pátoszon, de túl a közöny nihiliz- 
musán is Lászlóffy Aladár 
könyvtárat épít. Akkor is, ha le
omlanak a lélek falai; világegyez- 
ségiői álmodozik, s ennek csak a 
könyvként kézbe is vehető egye
temes kultúra a garanciája. Keve
sebbet játszik, mint korábbi 
könyveiben, vagy csak szomor- 
kásabban; úgy, hogy ötletnyi 
vendégszövegeket alakít testre- 
szabott életfilozófiává (Metamor
fózis, Rodostó), vagy megalkotja 
egy klasszikus mű ellenversét; 
egyszerre többekkel vitázik pél
dául a Habzás szentenciájakor: 
"Könyvtár,/még világok rongya 
se volna a neved, ha min- 
den/bárd csupa megvilágosító

mákonyi ivott volna/a bábeli s 
velszi kocsmák óta s nem ló- 
gott/volna senki a mesék tején."

Mondhatnék, kicsit posztmo
dem ez a Lászlóffy Aladár, túlsá* 
gosan szüksége van a kultúrára, 
mint előzményre és előfeltevésre, 
de legalábbis a könyvre, mint ob
jektumra és eszközre.

Mindazonáltal ő jobban érzi s 
így érezné magát klasszikus élhe
tetlenek, derűs pepecselők kö
zött; ne erőltessük pillanatnyi 
látszatok szerint kép- és könyv
rombolók közé! Még az asztalá
nál csöndben dolgozó írástudó is 
a gondolkodó élet meghitt képé
vé öröködik nála: "Kicsiben rom
város minden elhagyott író
asztal".

A könyvtár felől nézve meg
sejthetek a szépség legtávolabbi 
és legtitkosabb pillanatai, a bibli
kus allegória impresszióvá válik, 
a Mezőségen (e kopár, elfeledett 
tájékon) "Zsuzsánna fürdik vala
hol"; illetve átélhetjük a fordított 
élményt is: kultúrkövületként 
csodálhatjuk a két könyvlap közé 
halt bogarat, letűnt olvasó pilla
natok öngyilkos tanúját...

A kötetzáró Áldjad dmű vers 
az emberi méltóság korrózióját 
példázza, a kiheverhetetlen ül
döztetések személyes vonatko
zásától az emberélet utáni hasz
nosságig, kultúraelemmé tárgyi- 
asulásig; "kő vagy (...), egy falnak 
része": Remén yik, sőt Móra után 
fél évszázaddal sem összeférhe
tetlen szabad egyéniség és embe
ri környezet. A tudósból nem a 
macskája lesz ama lobbanáskor, 
hanem könyv a polcon. A távol
ság pedig az íróasztal és a köny
vespolc között csupán egy új- 
jászületésnyi.

Egy szemhunyorításnyi.
E G Y E D  E M E SE

'Keleti reneszánsz. Versek. Krité- 
rion Könyvkiadó, Bukarest 1993»
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FEKETE VINCE

Hátraarc
"Nem akarok meghalni még ", )1.( 
pedig ez a visszeres évszak, )2 .( 
egy-két visszafelé olvasott mondat, )3.(
(tadnom ttosavlo éleffazssiv ték-yge) 
s minden, )4.(
ami körülöttem érintetlenül )5.( 
és végérvényesen visszaszaladt, )6 .( 
azt idézi, ahogy )7.(
a cserefaillatú belsőszobában lebegteti )8 .( 
a műselyem függönyt )9.( 
a vörös hörgőkkel súlyosan szuszogó szél; )1 0 .( 
azt idézi, )11 .(
hogy indulni betonba öntött lábakkal, )1 2 .( 
apámat a villogó talpfák )13.( 
s a sistergő-szikrázó vaskorongok köszörűi )14.( 
alá hajtott fejjel, )15.( 
s a földbe leszivárgó, )16.( 

y vérrel fertőzött esőket. )17.(

]az intézet kockakövein: )18.(
csigacseppek nyálkái a homlokon, )19.(
árnyakkal előtted, )2 0 .(
a tűzfalak, kémények útvesztőiben; )2 1 .(
nyár volt akkor, )2 2 .(
s hogy most ismét az van, )23.(
már ez is valami )24.(
de most madárijesztők elől )25.(
menekülsz )26.(
micsoda férfi! )27.(
forgókkal kezedben, )28.(
színes sípokkal )29.(
szádban zöld útlevéllel; )30.(
előtted vonulnak el: )31.(
mennyi fürtös tüdő, )32.(
ragyás bőr, )33.(
püffedt comb, )34.(
mennyi fröcskölő-lubickoló eszelős )35.( 
a könnyű nyári légben; )36.( 
a fák alatt múfény villog )37.(
cukorhalacskák úszkálnak az összegyűlt nyáltengerekben, )38.( 
s mézeskalácsszívek a kabátok hajtókáira )39.( 
kitűzve a csobogó márvány-kentaurok ellen, )40.( 

í  a szemek északi felén is múmoha, )41.( 
s fúrészpor-labdákkal egyensúlyoz, )42.( 
mint kötélen )43.( 
nő, férfi, gyerek; )44.( 
a rikoltó hangzavarból felfakad, )45.( 
s kicseng egy pállott )46.( 
ultrahang, )47.( 
egy rejtett dallamocska )48.( 
s apró patakokban )49.( 
mint vadvizek gyűlnek, )50.( 
és ömölnek a hangerek; [)51.(

Sehol a tekintet, sehol a szem. )52.(

A halál köröz. )53.(
Nem tudok leszámolni, se elszámolni. )54.(
Hol van itt az ösvény, a csapás, )55.( 
hol van a ki (?) )56.( 
hol van abe(?) )57.(
A rés a nyersvörös embertéglák között? )58.(

Ebben a bordélyban?! )59.(
Megrángnak íjként a derekak, )60.( 
hörögnek és köröznek )61.(

SZÁZszor M A G Á N Y  Száz sor? Vagány!

csípőkígyók, )62.(
hétlábú, hétkarú szörnyek, )63.(
húsevők, képtelen lények. )64.(
Mit számít, )65.(
az oltár előtt, a kupola alatt? )6 6 .(
Sorban, mint sortűz )67.( 
feszül meg itt, amott a test húrja, )6 8 .( 
pendül, rezeg, vonaglik, )69.( 
s elszakad. )70.(
Tovalök magától, s visszaragad egy kéz, )71.( 
hátravágja magát a szutykos párnára, )72.( 
s győzelmek pihegő véi csaták helyén. )73.(
A kockás pokrócokon sperma-fonalak. )74.(
A semmi megszagol. )75.(
Hószagú huzata rázza )76.( 
a körülölelő )77.( 
tarlott mezőket. )78.(
(Fordulj vissza innen!) )79.(
Valahol a gerincen megtalálod )80.( 
árkok között, bokrok mögötti hajlatokban )81.( 
a levezető vájatok mentén. )82.(
(Ott kell menned.) )83.(
Isten se, ember se. )84.(
A léthuzat ez. )85.(
Szívókorongjait pórusaidon érzed. (Meg kell térned.) )8 6 .( 
Minden, ami észrevétlen visszaszaladt. )87.(
Mézeskalácsszív hajtókádon. )8 8 .(
Minden lépéssel talpalatnyi helyet... )89.(
Hátadba bátorítóan vág az éj. )90.(
Csak vissza, vissza. (Ami csak előre.) )91.(
Végigjárni a stációkat újra, )92.(
bolyongani az árnyékok közeiben. Rácsok a fák, védenek, )93.( 
függöny a víz, legyezi arcod. )94.(

A búcsúsok kántálva elvonulnak, )95.(
(ebben a buja, ünneplő forgatagban!) )96.( 
konzervdobozok utánuk, ünnepeik szétszórt )97.( 
maradványai. A féktelen öröm duhaj kalamajkái. )98.( 
Lesöpöri őket szőrös kezével a porondról. )99.(
Függöny. )100.(

« o r  vv\wjotv\u
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HELIKON

Befejező rész
Negyvennégy szeptember ele

jén vagy derekán, erre már nem em
lékezett pontosan, az oroszok 
valóban megszállták a kisvárost. 
Rendezetlenül jöttek, kezükben ló
gatott gépfegyverrel, piszkosan. 
Vizet kértek. Az asszonyokat a pin
cébe bújtatták el a férfiak, csak az 
első világháborús volt fogoly, Ger- 
gelyffy Salamon állott szóba velük. 
0  még tudott valamit oroszul. Meg 
Bogdán Béla, aki meglepve tapasz
talta, hogy jóformán minden szót 
ért. Hamarosan bekísérték a város
parancsnokságra. Felajánlották, le
gyen a tolmácsuk, amíg átvonul
nak Erdélyen. Bogdán Béla, maga 
sem tudja miért, ráállott. Talán sza
badulni szeretett volna már a vá
rostól, kalandra vágyott; vagy 
egyszer az életben legalább ő is sze
retett volna győztesek oldalán ki
kötni? Közvetlenül a második 
ukrán front mögött dolgozott, elkí

sérte Jurij Andrejevics Kirilenko ez
redest egészen Balassagyarmatig. 
Akkor egy esti pihenőnél bejelen
tette, hogy tovább nem szívesen 
menne, inkább hazatérne, mert 
negyven óta nem látta szüleit. En
nek lassan már több mint négy esz
tendeje. Félév óta azt sem tudja, 
életben maradtak vagy odavesztek, 
elhurcolták őket vagy elmenekül
tek. Bár az utóbbit maga sem hitte. 
Ugyan hová futhattak volna, ami
kor Vingán kívül nem is élnek hoz
zátartozóik? Jurij Andrejevics 
előbb dühöngött, a pisztolyához 
kapkodott, aztán Bogdán Béla lel
kére akart hatni, megcsókolta, test
vérének nevezte, egy üveg vodkát 
ajándékozott neki, de amikor látta, 
hogy Bogdán Béla harci morálja 
igen alacsonyra áldozott, meg az
tán a tolmács folyton azt hajtogatta, 
hogy küldetése befejeződött, hi
szen mindjárt elhagyják a magyar 
nyelvterületet is, Jurij Andrejevics 
hümmögve elbocsátotta. Az igaz
ság az, hogy megszerette Bogdán 
Bélát, aki keveset szólt munkáján 
túl, alig ivott Jurij Andrejevics mér
céjével összevetve, de mindenféle 
régi dalt, operettet és áriákat tudott, 
s Kirilenko ezredes civilben zeneta
nár volt Szimferopolban. Leg
alábbis ezt állította magáról. De hát 
a szovjetben minden megeshet, 
gondolta sokszor Bogdán Béla, és 
azt is sejtette, ha Erdélyben is kom
munizmus lesz, mint az oroszok
nál, akkor belőle akármi lehet, még 
tanár is...!

Bogdán Béla 1945. április 17-én 
érkezett haza Vingára. Erre a dá
tum ra pontosan emlékezett, 
ugyanis ekkor volt apjának szüle
tésnapja. Az öreget nem találta ott
hon, már kora hajnalban bement 
Aradra, hogy faggyúvásárlási iga

zolványt szerezzen be a prefektúrá- 
ról, anyja pedig átszekerezett a 
szomszéd faluba egy szerb teme
tésre, mely legalább hat órát tart. 
Bogdán Béla cédulát csúsztatott az 
ajtó hasadékába, leszedett egy fűz
faágat a kapu előtti fáról, még Po- 
poviciékhoz is beköszönt, majd egy 
zörgő csontozató német tragacsra 
fölkapaszkodva — a szovjet elbo
csátó szép üzenet mindenütt csu
daszemek bizonyult — eljutott xxx 
városba.

Ismert ott valakit? Vonzotta 
volna a város híre, gazdagsága? Er
ről senkinek sem vallott. A legvaló
színűbb, hogy a német tragacs, 
amelyet egy cigányképű vagány 
vezetett, itt xxx-ban robbant le vé
gérvényesen, és ebbe Bogdán Béla 
Isten ujját látta. Nem volt hívő em
ber, de a csodás jelekben és a vélet
lenekben föltétlenül hitt, mert ezek 
a titkos erők szabják meg igazán 
életsorsunkat a földi hatalmassá

gok kénye és kedve mellett.
Ha van tényleg pislákoló, a bi

zonytalanságtól homályló szakasz 
Bogdán Béla életében, akkor éppen 
ez a néhány hónap Gegfennebb egy 
esztendő) mindenképpen ilyennek 
látszik: nincsenek forrásaink, nem 
tudunk "nyelvet fogni", nem kapott 
leveleket vagy tűzre vettettek a 
hozzá íródottak, s azok is, melyeket 
ő körmölhetett valakiknek. A szem
tanúk nyomát bottal üthetjük, 
mintha valamennyiöket megfon
tolt gonosz szándékkal kergette 
volna szét az idő, hogy legendák
kal, szalmatörekkel, idegen ron
gyokkal tömködje ki az élettörténet 
laza ruhaderekát. Bogdán Béla rá
adásul nem szívesen beszélt magá
ról, annak a néhány hónapnak 
sodrását képzeletünkre bízta, hogy 
a költészet és empátia, a valószínű
ség és törvény összefont szálaiból 
sodort függőhídon tán csak átju
tónk a történet szemközti partjára.

Ám legyen: Bogdán Béla egyet
len éjszakát aludt a csodával hatá
ros módon épen maradt állomás II. 
osztályú várótermében, s mivel feje 
alól nem lopták ki a rosszfényű éj
szaka leple alatt apró csomagját, 
úgy döntött, itt marad; xxx becsü
letes város.

A főtéren — így képzeljük — 
megállította dr. Torda Istvánnét, a 
Rákóczi gimnázium iskolaorvosá
nak özvegyét. Született Kováts Lí
via rácsodálkozott a sima arcú 
fiatalemberre — maga egykor híres 
szépasszony volt, a református- és 
jogászbálok nagy szívtörője, bár a 
háború már megérintette a herva- 
dás félelmes szellőjével, még min
dig vonzó volt és az átlaghoz 
képest jólöltözött —, egy percig ha
bozott, majd azt mondta, van kiadó 
szobája. Született Kováts Lívia soha

azelőtt nem cselekedett volna ilyet, 
de dr. Torda István a háború utolsó 
esztendejében halt meg teljesen 
polgári ihletésű tüdőrákban, gyer
mekük nem volt és az asszony az 
utóbbi hónapokban mind gyakrab
ban rettegett, félt az egyedülléttől a 
nagy Bethlen utcai házban.

Bogdán Béla az üresen árválko
dó cselédszobát kapta a konyha 
mögött; három lépcső vezetett szo
bájáig, ablaka a szomszédos állat
orvos gyümölcsöskertjére nyílott, 
de ennek nem volt jelentősége, 
mert egy idő után Bogdán Béla tu
lajdonképpen az utcai nagyszobá
ban aludt, dr. Torda István régen 
kihűlt hitvesi ágyában. Csak akkor 
vonult vissza, ha szül. Kováts Lívi
ához szerdán délután megérkeztek 
barátnői, a gimnáziumi tanárok 
tényleges és jövendő özvegyei teáz
ni és szenvedélyes bridzspartikat 
vívni. Vasárnap délután pedig azok 
a hölgyek tették tiszteletüket ked
ves Líviánknál, akikkel együtt tevé
kenykedett a "Károlyi Zsuzsámra" 
református szeretet- és nőegylet
ben. Ilyenkor beszélték meg a tulaj
donképpeni teendőket a következő 
hetekre, a jótékonysági akciók cím
zettjeit egyenként vették sorra, kés
hegyig menő udvarias vitákban 
dőlt el, ki kap használt cipőt és me
leg holmit, amerikai konzervet. Az 
elnökasszony — nem Kováts Lívia 
— különösen a gyógyszerekkel 
bánt csínján, azok ugyanis saját 
gyógyszertárukból, a "Fehér Sas
ból" származtak.

Bogdán Béla és szovjet iratának 
jelenléte mellett özv. dr. Torda Ist
vánná helyzete kedvezően alakult, 
a városi hatóságok nem telepítettek 
a házba egyetlen kibombázott csa
ládot sem, másféle, a korban szo
kott zaklatásoktól is mentesült. 
Ennek felette Bogdán Béláról kide
rült, hogy áldott keze van, megjaví
totta a csöpögő csapokat és a 
zuhany rózsáját, begittelte a huza
tos ablakszemeket, kijavította az el- 
csempült küszöböt, felkötözte, 
megmetszette az elvadult izabellát. 
Két-három hét alatt többet tett, 
mint két esztendő alatt a Rákóczi 
gimnázium pedellusa, Pákoló Ár
pi, őt ugyanis hiába kérte született 
Kováts Lívia a házban mindegyre 
elromló dolgok rendbetételére, 
ugyanis a kapus-mindenes felcsa
pott kommunistának vagy szóe
lemnek, a fene ismerte ki magát a

sok baloldali haladó demokrata kö
zött, egyszeriben azt állította, hogy 
őt a múltban elnyomták, ki volt 
zsákmányolva, a burzsujok a zsír
ján híztak—értsd a Rákóczi gimmr 
názium hajszolt és csontsovány 
tanárai és igazgatója —, ezentúl el
várta, hogy a tegnapi elnyomók el
őre köszönjenek neki, a 
munkásosztály egyetlen hiteles 
képviselőjének ebben az iskolában.

Szül. Kováts Lívia és Bogdán 
Béla gyöngéd románca nem szűrő
dött ki, senki sem emlékezett efféle 
suttogásokra, abban viszont bizo
nyosak lehetünk, hogy az asszony 
ajánlotta be lakóját az iskola veze
tőségének jóindulatába, s a lelkes és 
ügyeskezű fiatalember hamar meg
szervezte az iskolában az aszta
losműhelyt, a gyakorlati oktatást, 
majd az államosítás után rövide
sen, midőn a városi pártbizottság 
szovjet példát állított a "Vasile Roa- 
ita" tanárai és diákjai elé, Bogdán 
Béla éppen a Szovjetunió című ké
pes monstre magazinban olvasott a 
szverdlovszki pionírpalota model
lező köréről, és javasolta annak át
ültetését a hazai talajba. Róbert 
Sanyi, az új igazgató késedelem 
nélkül fölkarolta az ötletet: az asz
talosműhely egyik sarka ezentúl a 
"Borisz Polevoj" repülőmodellező 
kör sérthetetlen felségterületévé 
nyilváníttatott. Az iskola egyik ta
nára ugyan dörmögött valamit ar
ról, hogy Aurél Vlaicuról vagy 
Traian Vuiáról is elnevezhették vol
na, de Róbert Sanyi akkor azt vála
szolta, hogy az elvtársak a párttól 
kifejezetten jónéven vették, hogy 
egy jelentős szovjet-orosz írót vá
lasztott az iskola. Az igazság az, 
hogy Bogdán Béla soha nem hallot
ta az aviatika hazai úttörőinek ne
vét, míg az említett tanár meg nem 
piszkálta a dolgot. Ő akkor olvasta 
az Egy igaz ember történetét, melyet 
Palotási Etelka ajánlott figyelmébe, 
ugyanaz a Palotási elvtársnő, aki 
ezzel szemben évekkel később nem 
olvasta el Bogdán Béla dolgozatába 
hazai és béketábori repülőmodejle- 
zésről. (P. E.-t ugyanis időközben 
kiemelték, mert a városban nem 
volt elég női párttag a vezetésben.)

Bogdán Béla első igazi találko
zása a halállal 1947. december 29- 
én volt.Ekkor halt meg dr. Torda 
Istvánná Bogdán Béla éppen inget 
mosott a fürdőszobában és halkan 
dúdolt maga elé. Dr. Torda István-

SEBESTYEN MIHÁLY

ERDÉLYI TÖRTÉNET
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né, szül. Kováts Lívia már az ágy
bán várta, amikor heves mellkasi 
fájdalom tört rá. Három perc alatt 
végzett vele a szívizombénulás. 
-Amikor Bogdán Béla belépett a szo
bába, az asszony már élettelen volt, 
szeme nyitva maradt, s a holt pupil
lákra kövült üzenet mintha azt su
gallta volna: ne hívj senkit! őrizd 
meg titkunkat! Az utolsó szerelem, 
legyen bármilyen furcsa, mégis
csak emberibb, mint a kiégett, ro
mos létezés. Bogdán Béla árvasága 
ekkor kezdődött.

Másnap kikiáltották a köztár
saságot, nem lehetett bírni az embe
rekkel. A hivatalokból elmentek 
tüntetni a köztársaság mellett, a ko
porsósok bezártak, s csak hosszas 
könyörgésre nyitott ki az egyik 31- 
én, a Sándor János utca elején. A 
"Károlyi Zsuzsánna" nőszövetség 
nem tekintette saját halottjának, 
mert olyan hírek kaptak szárnyra, 
hogy rövidesen betiltják a szerve
zetet, és be kell lépni minden asz- 
szonynak az ufederájba, azaz a 
Demokrata Nőszövetségbe, melyet 
Páskán (Szófér Manó szerint: Pát- 
kány) Kajetánné elvtársnő vezetett 
a városban.

Bogdán Bélának fogalma sem 
volt, vannak-e rokonai Líviának. 
Az összes formaságokat egymaga 
intézte, az asszonyt a férje mellé 
hantoltatta a refomátus temető B, 
ún. kollégiumi parcellájába, s a vég
tisztességhez lelkészt hívott. Az is
kola tanári karából négyen-öten 
jelentek meg, hideg december volt, 
a régi prémgalléros fekete tanári 
kabátok a háború utáni szegény
ségben és flamó alkalmával már 
elég régóta útrakeltek, és a módo
sabb falusi gazdák (utóbb: kulá- 
kok) szekrényében pihentek, 
naftalinban. A szertartás rövid volt, 
utána mindenki elsietett, mert nem 
lehetett tudni, mit hoz a jövő év, ha 
már a királyt is elkergették. A pol
gárok behúzódtak a lakásokba, és a 
szilveszteri mulatságokat lefújták. 
Halkan koccintottak, jobb és boldo
gabb új esztendőt kívántak egy
másnak, de igazából senki sem 
hitte, hogy tényleg fényesebb, nyu
galmasabb idők köszöntenek xxx 
városára.

A lakáshivatal két szobát ha
gyott Bogdán Béla bérlőnek, a többi 
háromba zajos-gyermekes családo
kat költöztetett. Egy milicistát, aki 
alig volt otthon, s a felesége foly
vást népzenét hallgatott, egy tech
nikust a közüzemektől, aki mindig 
tudta a legfrissebb rémhíreket, és 
esténként Bogdán Bélát készítette 
föl a várható "nagy disznóságokra", 
valamint Szolga Miklóst, akiről 
semmi bizonyosat nem lehetett 
tudni, csak azt, hogy szeretője van, 
valamilyen Rózsi, akiért a felesége 
és gyermekei megállás nélkül pör- 
lekedtek vela

Bogdán Béla nagyokat hallga
tott Az egyetlen ember, aki szóra 
bírhatta volna, Lívia asszony idő
ben egyre jobban távolodott tőle. 
Halottak napján gyertyát gyújtott a

sírján, tavasszal, nyáron virágot 
vitt. "Károlyi Zsuzsánna" egykori 
hívei összesúgtak a háta mögött, 
ám Bogdán Béla számára ezek az 
asszonyok nem léteztek, a gyógy- 
szerészné láttán elfordította a fejét, 
mintha az eget kémlelné, nem úszik 
e a város fölött egy könnyű vitorlá
zó. Líviának kopjafát faragott, sír
kőre sosem telt.

Előadásunk során már utaltunk 
rá, hogy Bogdán Bélát békén hagy
ták; az országos és helyi forgósze
lek, földindulások és szárazvil
lámok alig-alig érintették, zárkó
zottságát át nem törhették. A párt
tagok "verifikálásakor" különösebb 
érdeklődés nélkül átvették, mint 
akármelyik padot vagy leltári tár
gyat az iskolában. Bogdán Béla elő

fordult, ott volt a háttérben, nem 
kezdeményezett, látszólag nem 
sodródott. A fenti bekezdés is csak 
azért született, hogy elleplezzük tu
datlanságunkat személyével kap
csolatosan. A város közönsége is 
csak akkor figyelt föl rá, amikor ere
je teljében kivált az 1. számú Állami 
Elméletiből, és olyan állást keresett 
magának, mely az akkori idők érzé
se szerint egyenlő volt az élve elte- 
metkezéssel, minden előléptetést, 
biztató jövőtávlatot nélkülözött. Az 
olyan kifejezések, mint "ereje teljé
ben kivált", illetve "állást keresett ma
gának', saját gondatlan fogalma
zásunk folytán hamis képet feste
nek Bogdán Béla sorsáról, ugyanis 
azt sugallják, hogy az átnyeigelés 
hősünk szabad akaratából történt, 
holott ennek éppen az ellenkezője 
esett meg.

Az okot nemcsak mi kerestük, 
beszéltek arról a város mérvadó kö
rei, a VNHPSz munkatársai, ava
tott és avatatlan egyaránt. Ahány 
társaság — annyi elmélet. A legtöb
ben — egy traumatikusan megrek- 
cumozott társadalom keblében 
korántsem rendellenes az efféle fé
lelem — súlyos-sötét politikai 
ügyet sejtettek mögötte. Szófér Ma
nó, az ismert hírlapíró, akinek rezo- 
nőr szerepére már történt utalás e 
hasábokon, eredetiségben túltett 
városfelein, így kívánt kiválni a kö
zéprétegek kényelmes arctalansá
gából. Egy baráti társaságban (az 
egyetlenben, ahol elviselték) azt fej
tegette— hangját jelentőségteljesen 
visszafogta, két kezét a mellén úgy 
illesztette össze, miként a kohanitá-

kat szokás ábrázolni, azaz kiterjesz
tett tenyérrel, egymáshoz szorított 
hüvelykujjakkal azokon a sírokon, 
melyeknek gondnoka Bogdán Béla 
lett — azt a magyarázatot görgette 
föl ámuló barátai elé, hogy ő igen
csak régről ismeri Bogdán Bécit, hi
szen már gyermekkorukban együtt 
jártak pisztrángászni a Kisbisztra 
patakára. (1. Bogdán Bélát soha 
senki sem szólította ”Béci"-nek, 
még szül. néhai Kováts Lívia is Bé
lát mondott; 2. Bogdán Béla gyer
mekkorát Vingán és környékén 
töltötte, nem xxx városban, ahol 
Szófér Manó mindig is lakott; 3. a 
nevezett temetőgondnok kifejezet
ten utálta a horgászatot és fogalma 
sem volt, hol van a Kisbisztra pata
ka — ennyit tehát Szófér Manó sza
vahihetőségéről). Minden jel arra 
utal — folytatta ennek ellenére za

vartalanul Szófér Manó —, hogy 
Bécit a Szeku beépítette a zsidó te
metőbe, minthogy eltüntetni kí
vánja a város szeme elől, majd 
későbbi célja az, hogy a külföldi 
ügynökhálózatba telepítse ki, hi
szen Béci olyan arcnélküli, ideális 
kémalkat, emellett számos nyelvet 
ismer. Ó személy szerint sajnálja B. 
B.-t, mert bár sokat fog utazni, vi
lágvárosokat lát és pompás nőkkel 
fog együttvacsorázni a Rue de Ri- 
volin, ami az itteni ember számára 
tilos és elérhetetlen, mégis a maga
sabb érdekek, az állam- és kémfő
nökök játékszerévé lesz, 
nyomorultul fog elpusztulni, talán 
még az arcát is át fogják plasztikáz
ni. Ugyanakkor óva intette hallga
tóságát, hogy Bogdán Béla után 
vessék magukat, hogy kimenjenek 
az izraeliták Lombos utcai "Zohár" 
nevű temetőjébe, mert ezzel a tit
kosrendőrség számításait húznák 
keresztül, s a következmények be- 
láthatatlanok lennének. Ámbár 
szavai, mint rendesen, meddő talaj
ra hullottak.

A város közönségét nem lehe
tett megállítani. Egyszeriben tö
méntelen embernek, minden jobb 
családnak akadt egy régi barátja, 
szomszédja, sőt távoli atyjafia, aki a 
Lombos úti sírkertben aludta örök 
álmát. A virágárusok vagyonokat 
kerestek, a Lingurár-gyermekek 
vadonatúj cipővel állítottak be az 
iskolába, ahova azelőtt jószerivel 
még mezítláb sem jártak.

A sokadszor említett Bogdán 
Béla, térdén szakadt-foltozott szür
ke dokknadrágban, égőpiros atléta
trikóban fogadta látogatóit, ha 
egyáltalán fogadásnak lehet nevez
ni azt a közönyt, amivel átnézett az 
ürügy-virágok mögül kibukkanó 
arcokon. Mégcsak nem is biccen
tett. Köszönésfélére pedig végképp 
ne számítson senki, mesélték a sze
rencsések, akik már látták ott Bog
dán Bélánkat.

A közvélemény egyetlen részle
tet sem akart elszalasztani, felfi
gyelt arra az árulkodó jelzésre, 
mely Bogdán Béla kalandos előéle
téről tanúskodik: bal felkarján és 
jobb csuklója fölött művészi erejű 
tetoválások váltak lát(ogat)hatóvá 
— valami régi nagy pusztító szere
lem tárgyi bizonyítékai. Mesteri 
technikára vallottak. Mikor kerül
tek oda? Miért? Ismét olyan kérdé
sek, amelyekre nem is érdemes 
keresni a választ, Bogdán Béla 
amúgy sem felelne reájuk. Inkább 
Szófér Manó véleményét tolmá
csoljuk, aki megállapította, hogy 
Bogdán Béla igenis keresztény, 
vagy istentagadó, ti. a zsidó vallás 
tiltja a faragott képeket, az ember
ábrázolást, még bőrírás formájában 
is. Ez a bálványimádás tilalmának 
emléke, márpedig Bogdán Béla tes
tén két hosszúhajú obszcén szirén 
vonaglott minden mozdulatra. A 
hitközségi elnök, Sommerfeld La
jos a vallási előírások betartatásá
ban ugyancsak merevnek bizonyul

» » >  folytatás a 8. oldalon
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végtisztességre maga fogadta föl a 
két mogorva sírásót és a koporsóvi
vőket — ez benne volt a szerződés
ben, melyet Sommerfeld Lajossal 
kötött. Bogdán Béla mindkét Som
merfeld fiút tanította, sőt maga a 
hitközségi elnök is Vingáról szár
mazott, emlékezett Bogdan(ov) 
Hrisztóra, a tisztes gyertyamárto- 
gatóra és orthodox kegyszerárusra, 
aki nem volt más, mint hősünk aty
ja.

Szóval elég a kukoricázásból. 
Fel kell tennünk nekünk is a kér
dést: mi késztette Bogdán Bélát ad
digi létfomájának feladására?

A Szófér Manó állításaihoz ha
sonló merészségű hipotézis nem 
fordult meg ugyan xxx város fel
nőtt lakosságának fejében, de 
apróbb, lomha mozgású elmélet 
annál több, melyek úgy másztak 
szét a közönség soraiban, mint hur- 
kás, undorító fehér pondrók. Ám 
ezek feljegyzése meghaladná a ren
delkezésre álló olvasói türelmet és 
legfennebb egy tömegpszichózis

A 6., 7., 8. oldalon Zagyva László fémdomborításai

» > »  folytatás a 7. oldalról

— figyelmeztette Szófér Manó a kö
réje gyülekezett tanítványokat, 
akik a nagy hírlapíró minden sza
vát itták — mióta xxx város utolsó, 
ún. "turbina-rabbija" is kivándo
rolt. (Mármint az a rabbi, aki még a 
háború előtt a villanytelep közelé
ben álló zsinagógácskában műkö
dött) Sommerfeld úr efféle tetovált 
kilengést, istenkáromlást egyetlen 
hívének sem nézett volna el, ám 
hogy egy keresztény alkalmazott 
mit csinál a bőrével, az teljesen az 
illető magánügye, míg kötelességét 
maradéktalanul teljesíti. Bogdán 
Béla ellen nem merült föl semmi
lyen panasz.

Sőt. Fejét tarra borotválta és egy 
széles karimájú szalmakalapot hor
dott állandóan, bár a hitközség ve
zetője nem kötelezte erre. A 
fedetlen fővel való belépés tilalma 
csupán a hívőkre vonatkozott, akik 
a kapunyitástól kapuzárásig köte
lesek voltak fedett fejjel látogatni a 
temetőt, miként erre többnyelvű 
tábla figyelmeztette őket a temetői 
lépcsősor aljában. Bogdán Béla sa
ját küllemén a legjelentősebb válto
zást akkor eszközölte, mikoron 
hatalmas császárszakállt növelt, 
bőven tenyésző oldalbozóttal. Oly
kor fütyörészett a sírok között, ami
ért a holtak nem orroltak, fel sem 
lebegtek kísérteiként, hogy meg
büntessék a vakmerőt, aki az élet 
apró jeleit hozta el közéjük. Valószí
nűleg jólesett nekik Bogdán Béla 
gondoskodása, gyermeki őszinte
sége; a század elején eltemetett hol
tak lelke pedig szeretettel fi
gyelhette odafönnről a temetőőr 
szakállát, hiszen ez elmúlt életide
jükre, az áldott monarchiára emlé
keztette "őket”, azokra a boldog 
időkre, amikor egy zsidó még báró 
is lehetett...

Rejtély, honnan értett a beton
öntéshez, kőfaragáshoz, betűvésés
hez — ámbátor egy vállalkozó 
szellemű, magabiztos férfiú előtt 
nincsenek akadályok —, ugyanis 
munkába állásának napjától kezd
ve a végső hetekig szakadatlanul 
sírokat épített, követ állított, a mo
hos kövekről drótkefével ledör
zsölte a felejtés borostáját, s fekete 
festékkel utánafestette a kifakult 
feliratokat, vizet hordott a virágok
ra, ősszel leverte a diót, vederbe 
gyűjtötte a hullott körtét és szilvát, 
seperte, gereblyézte az ösvényeket, 
kerítést foltozott, kikészítette a te
metői látogatóknak a vízzel teli po
harakat, melyekből a kezükre 
öntögettek az élők, hogy megtisz
tuljanak a múlandóság szellemei
től, hiszen a Bibliában benne- 
foglaltatik a jótanács: élők az élők
kel, holtak a holtakkal maradjanak. 
Bogdán Béla kamrájában — felköl
tözött a Lombos úti szolgálati la
kásba — mindig lehetett gyertyát 
kapni; kavicsok álltak apró kupa
cokban az ösvények metszésében, 
melyeket aztán a sírők peremére 
tettek a hozzátartozók; a szomorú

kutatónak okoznának örömet.
Kivéve az igazságot, a mezíte

len tényeket, minden másra kíván
csi volt xxx városa. Az előbbiek 
soha nem nyertek nyilvánosságot, 
noha kár lenne tőlük megtagadni 
némi izgalmat és fordulatot. Ám 
azok bele voltak építve a kor falába, 
onnan kihúzni őket csak akkor le
hetett, mikor maga a fal is leomlott. 
E sorok írójának Bogdán Béla ap
ránként mondta el az esetet. Több 
hónapunkba került, míg bizalma 
megnyiladozott előttünk, míg 
összeállóit egy voltaképpen hite
lesnek mondható kép, melyet az 
említett feltétel mellett a Bogdán 
Béla iránt táplált, nem is titkos 
szimpátiából és respektusból csu
pán most, annyi esztendővel a ha
lála után adunk közre, midőn a 
szereplők javarésze már nem él 
(xxx városban).

Talán még emlékeznek rá: Ele
kes T. Pici tanuló saját repülőmo- 
delljének sikertelensége fölött 
szerfelett elkeseredve, a gépmada
rat nekivágta a díjazottak tárlójá
nak és súlyos anyagi károk 
keletkeztek a közvagyonban. Ek
kor csattant ki a pofon Bogdán Béla

teket, inkább elsimítani, mint felfúj
ni igyekezett (szerencsére Hollerné 
nem tudott arról, hogy Elekes al
kotmányát Messerschmidt névre 
keresztelte, mert akkor senki nem 
úszta volna meg fegyelmi nélkül), 
így három napra eltávolították a 
magáról megfeledkezett tanulót, és 
máris rátértek május elseje méltó 
megünneplésének kérdésére. Bog
dán Béla ekkor érezte azt az éles és 
kínos szúrást a nyakában, a tarkója 
tájékán. Legény esen megrázta a fe
jét, többször is ingatta (jó, hogy sen
ki sem ügyelt már rá, Holler 
elvtársnő az intézkedési tervet ol
vasta föl), majd erőteljesen dörzsöl
ni, markolászni kezdte. A fájdalom 
akkor elgyávult és elköltözött Bog
dán Béla nyakából, hogy néhány 
óra múltán alattomosan, időköz
ben erősítéseket szerezve, vissza
térjen. Bogdán Béla fáradtsággal 
magyarázta, a megfeszített munká
val, ugyanis alig egy hónap válasz
totta el őket a reptéri demon
strációktól, ilyenkor kínlódik egy 
lelkiismeretes szakköri irányító a 
legtöbbet Szászka Tamástól, a tör
ténelem tanárától hallotta, hogy an
nak diplomás nyaka sem mentes az

efféle szúró fájdalmaktól és ezen 
csak egyetlen gyógyszer segíthet— 
egy kupa vörösbor, szekfűszeggel 
trágyázva.

A legbosszantóbb, hogy vala*- 
hányszor a fájdalom előállott, so
sem magára jött, mindannyiszor 
Bogdán Béla elé vetette Elekes meg
döbbent arcát. Utálta az erőszakot, 
nem akadt ember, aki elmondhatta 
magáról: engem még Bogdán Béla 
is felpofozott. Szégyellte magát, 
mert eladdig azt sem sejtette, mek
kora erő rejtőzik tenyerében, karjá
ban. A lendületbe — mondta 
egyszer eltűnődve — bele volt sű
rítve egész addigi eseménytelen, 
esélytelen életem. A kudarc, a gyá
vaság egyenes következménye — a 
vakmerő ballépés. Bosszú önma
gam ellen? Elekes Pici a munka
padra zuhant, a könnyű kések, 
finom reszelők és ragasztók felbo
rultak, szétrepültek. A fiú sírt. Bog
dán Béla fölemelte, kivezette a 
folyosóra. Maga mosta meg a tanu
ló arcát. Saját zsebkendőjét adta tö
rülköző gyanánt. Aztán neki
támaszkodott a falnak, lassan föl
emelte mindkét tenyerét. Nem em
lékezett, melyikkel sújtott, hány
szor ütött.

A Sztálin (korábban Széchenyi 
Nagypiac, Piata Regele Carol I, 
utóbb Felszabadulás) téri Vörös 
Márványban fél liter vöröset ren
delt. Szekfűszeg nem volt. Majd is
mételt. Férfiasán, fegyelmezett 
elszántsággal fogyasztott. Töltött, 
fölemelte, a villanykörték pazar fé
nyébe mártotta a poharakat, mint a 
hivatásos borkóstoló, mint a film
híradó mindennapi hőse. Lassan 
eresztette le torkán a hazai dombok 
aromás nedűjét. A száraz félhami
sat.

Körülbelül 22 órakor megmar
kolta a széket és imbolygás nélkül 
emelkedett föl. Mind jobban bele
lendülve énekelni kezdett. Mon
dottuk már, szép, de sajnos 
képzetlen hangja volt. Az egész Vö
rös Márványban ő volt az egyetleh 
fogyasztó ekkorra. V

A "Csaba királyfi'-nál tartott, 
amikor megérkeztek. Kétoldalról 
belekaroltak és elvezették. Dulako
dásra nem került sor. Bogdán Béla 
a legcsekélyebb ellenállást sem kí
sérelte meg.

Odabenn kapott két pofont. Ki
hallgatásra nem került sor, ehelyett 
zárkát nyitottak neki.

Ötkor rázták föl. Az ébenhajú 
kapitány egy nyilatkozatot tett elé
je: vagy aláírja az együttműködési 
szerződést, vagy soha többé nem 
taníthat

Bogdán Béla jól érezte magát. A 
nyomást mintha elfújták volna a 
tarkójáról. Szabad volt Kilépett az 
utcára.

Sommerfeld Lajos egy hét múl
va megüzente neki, hogy volna egy 
üres gondnoki állás a Lombos úti 
temetőben.

Bogdán Béla előkereste a ron
gyoszsákból a tűzpiros atlétatrikót 
és növelni kezdte a szakállát
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érdes tenyeréből. Oktatói pályáján 
az első és egyben utolsó. Az órát 
szabályszerűen déli kettőkor bere
kesztette, kezet mosott, átöltözött, 
és az iskola kantinjában jóízűen el
fogyasztotta a húslevest és a para- 
dicsomszószos makarónit, megette 
az egy (azaz 1) drb. "Lebada" fantá
zianévre hallgató csokoládés töltött 
cukorkát (ezek szerint kedd volt — 
a menüből ítélve), majd visszament 
az iskolába és átnézte a naplót. Ki
írta a bukásra állókat, összegezte az 
évnegyedi hiányzásokat, ui. a VI. c. 
osztály főnöke is volt egyben; a szü
lési szabadságon tanyázó Róbert 
Sándomét helyettesítette október 
óta. Az éjszakát viszonylag kelle
mesen aludta át.

Úgy döntött, nem jelenti az ese
tet a másnapi tanári értekezleten, 
saját költségén vásárolt üveget a 
"Vasudvarban", de az 1. számú Ál
lami stb. szolgálatos vizslája, Hol- 
lemé már jelentette a dolgot Róbert 
Sanyinak és a párttitkámak.

Az igazgató kerülte a kínos ese
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GÖMÖRI GYÖRGY:

Edgar Allan Poe és Dsida Jeno 
"Szerenád Ilonkának" c. verse

Az első szerelem, amelynek tragédia, halál a 
vége, a romantika kedvelt toposza. Még az 
olyan heves alkatú, eleve közéleti szerepre ké
szülődő költőt is megérintette, mint amilyen a 
fiatal Petőfi Sándor volt. Huszonkét évesen 
ezekkel a sorokkal siratta el a nagyon ifjan el- 
húnyt Csapó Etelkát (akit mellesleg alig ismert): 
"Hová levél? te szebb reményeimnek/Korán ki
égett hajnalcsillaga?" (Petőfi 1954,318) Az Etel
káról írt verseket nem a költő szenvedélye, vagy 
kifejezémódjának különlegessége teszi érdekes
sé, hanem maga a kontextus — a költő enyhén 
morbid vágyakozása a már halott, de még hol
tában is imádott leány után, akit a poézis hatal
mával szeretne feltámasztani: "Fölébredendsz-e 
ekkor álmaidból/és elhagyod mély, hűvös nyo- 
szolyád?/Hogy szellemed majd égő csókjaim- 
tól/S keblem tüzétől melegüljön át"(Petőfi 1954, 
u. o.) Ami azonban Petőfinél csak szerep, vagy 
íégalább is egy rövid életszakasz múló hangula
ta volt, más költők műveiben igen fontos, már- 
már központi helyet kap.

Dyen költő volt Edgar Allan Poe. A halott 
kedves idézése nála (szinte a mítosz erejével) 
több versben is feltűnik, s legszuggesztívebb 
módon talán éppen az "Annabel Lee" c. költe
ményben fogalmazódik meg. Ez a hat versszak
ra osztott, szakaszonként hat, illetve kétízben 
nyolcsoros vers egy olyan szerelem emlékét idé
zi, amely túléli a halált, pontosabban magát az 
élő, a túlélő partnert is a halotthoz béklyózza. Ez 
a szerelem még az ifjúkor előtti: a költő és An
nabel Lee szinte gyerekként szeretnek egymás
ba (legalábbis kettőjük közül a leány biztosan 
még gyereklány); ez a szerelem a "szerelemnél 
többnek" (more than love) tűnik, s meglehet, ez 
az egyik oka, miért kell a kedvesnek olyan korán 
meghalnia. Annabel Lee nagyon megfázott egy 
"hűvös szél"-től és így alighanem tüdőgyulla
dásban halt meg, de ezt a szelet Poe szerint az 
angyalok küldték le a földre, mivelhogy: "The 
angels, not half so happy in heaven/Went en
joying her and me" (Az angyalok, közel sem 
olyan boldogok, mint mi, fönn a mennyben/iri
gyelték őt meg engem), vagy ahogy Babits Mi
hály fordította: "Irigyeltek az égi angya- 
lok/hogy boldogabb ő meg én" (Babits 1961, 
56). Annabel tehát az égi irigység áldozata lett. 
De a kedves halála mit sem változtat a költő 
érzelmein: lélekben továbbra is őt szereti, a 
holdról az ő arca, a csillagokról Annabel Lee 
szeme jut eszébe, s ezért éjjelente (legalábbis 
lélekben) lefekszik a holt lány mellé, "élete és 
jegyese" mellé - a tengerparti sírba.

Babits ezt a verset, amely egy amerikai kri
tikus szerint "a hangok és érzékek összehangolt 
ismétléséből következő hipnotikus hatást kelt" 
(Stovall 1969, 225), már aránylag korán, még 
1911 előtt lefordította. Ezt onnan tudjuk, hogy 
egy 1911-es recenzióban, ahol Elek Artúr Poe-ta- 
nulmányát ajánlja az angolul nem tudó magyar 
olvasónak, azt mondja, olvassák inkább ezt, 
"mint [a Poe] fordításokat, amelyek nagyon 
rosszak, beleértve elsősorban a magaméit, talán 
az egy Lee Annácska kivételével" (Babits 1977, 
278). Önkritikus megjegyzését nem kell szó sze
rint vennünk, hiszen hat Babits által fordított 
Poe-vers között találunk formailag bravúros 
megoldásokat, s egyáltalán nem biztos, hogy 
közülük valóban a Babits által "Lee Annácská
nak" magyarított "Annabel Lee" a legjobb. Min

denesetre annyi bizonyos, hogy Dsida olvashat
ta ezt a verset magyar fordításban, sőt nagyon 
valószínű, hogy ha érdeklődött az újabbkori an
gol-amerikai líra iránt, közvetítőül (a Nyugat 
más költői mellett) elsősorban Babitsot válasz
totta.

Dsida ugyanis nem tudott angolul. Bár jó 
nyelvérzéke volt és számos latin, francia, német 
és román költőt fordított magyarra, az a két 
angolból készített műfordítása, ami életében 
megjelent, jelentéktelen költők "alkalmi" átülte
tésének látszik. 1931-ben írt "Szerenád Ilonká
nak" c. verse elé mégis angol mottót választott

— Edgar Allan Poe "Annabel Leé'-jének máso
dik versszakát, ami eredetiben így hangzik:

"1 was a child an she was a child,
In this kingdom by the sea:
But we loved with a love that was

more than love- 
land my ANNABEL LEE"

(Poe 1979,88)
Babits fordításában:

"Gyermek volt s gyermek voltam én,
Lee Annácska meg én, 
de szerelmünk több volt mint szerelem 
tengerpart bús mezején "

(Babits 1961,55)
Már magában véve a mottóválasztás megin

dokolná, hogy megnézzük: van-e s ha van, mi
lyen mérvű a hasonlóság Poe és Dsida Jenő 
rokon témájú versei között, lehet-e szó költői 
"áthallásról" az erdélyi költő esetében. Hadd 
utaljunk itt a közismert életrajzi tényre, Dsida 
szervi betegségére. A "Szerenád Ilonkának" köl
tője egy teljes életen át baratkozott és bújócská- 
zott a halállal; mivel súlyos szív-rend
ellenességgel született, sohasem feledhette saját 
gyöngeségét, esendőségét. Dsida törékeny tes
talkatú, könnyen kimelegedő ember volt, aki
nek sok verse keletkezett természeti 
élményekből, illetve futó impressziókból. 
Ugyanakkor különleges hallása volt, s elképzel
hető, hogy amennyiben Poet angolul (de inkább 
Babits segítségével magyarul) olvasta, az ő ver
seiben is elsősorban a hangzatok fogták meg. 
Poeról Babits a következőket írja Az európai iro
dalom történetében: "Poe felfedezte, hogy a vers 
tiszta zene is lehet, ahol az értelem teljesen mel

lékes szerepet játszik" (Babits 1934/35, 563). A 
hasonló tematika mellett tehát az amerikai költő 
lírájának zeneisége lehetett az, amivel felhívta 
magára Dsida figyelmét.

A "Szerenád Ilonkának" jóval hosszabb, 
mint a Dsida által mottóul választott Poe-vers: 
tizenöt versszakból áll és minden versszakot 
nyolc ABABCDCD rímelésű anapesztikus sor 
alkot. Mint az "Annabel Lee"-ben, itt is különös 
szerepe van a rímismétlésnek, illetve a holt ked
ves nevének, amely pontosan hétszer fordul elő 
mindkét versben, igaz, más-más szöveghelyzet
ben. "Ilonka" természetesen az "Hona" kicsinyí
tett, becézett formája, s az "Ilona" névnek 
Kosztolányi virtuóz verse óta a magyarban már 
némileg mágikus-költői aurája van. De ez Dsida 
esetében nem Kosztolányi-hatás: gyerekkori ját
szópajtását, akivel először szerelmet "játszot
tak", valóban Ilonkának hívták. Érdekes itt a 
megfelelés nem annyira az "Annabel Lee" név
vel (ahol a vezetéknévnek legalább olyan funk
ciója, sajátos hangértéke van, mint a 
keresztnévnek), mint Edgar Allan Poe más köl
teményeivel — az amerikai költő kedvenc ke
resztneve ugyanis "Helen", ami az "Ilona" név 
angol változata, egy másik Poe-vers pedig egy 
"Annie" nevű leányhoz van írva, aki a jelek sze
rint nem azonos "Annabel Lee"-vel. (Poenak 
persze vannak fantázianevei is, pl. "Ulalume", 
ahol megint csak a név dallamossága köti le 
figyelmünket, hiszen magáról Ulaluméről csak 
annyit árul el a költő, hogy az halott és egy 
kriptában nyugszik). Ami közös Poe lírai nőa
lakjaiban, az éppen éteriségük: vagy már holtak, 
vagy emlékük kísért. Versei zengzetes , szug- 
gesztív nyelvi aberrációk.

De visszatérve Dsida Ilonkájára, ez a lánya
lak később visszatér az epikus hangvételű, öné
letrajzinak szánt versben, a 'Tükör előtt"-ben. A 
valóságos Ilonkát a kis Jenő egy körtefa alatt egy 
óvatlan pillanatban szájon csókolta (amiből 
nagy ijedség lett, de aztán a kislányt sikerült 
megnyugtatni, hogy ettól még nem lesz gyere
ke), majd később egy sérült gólyát kergettek és 
ejtettek foglyul a réten. A gólyával folytatott 
küzdelemben Dsida sérülést szenved, s a hü
velykujjából patakzó vértől Ilonka úgy megijed, 
hogy elájul. Ezután következik az a versszak, 
ahol a költő leírja játszópajtása korai halálát: 

"Nem tudtam akkor s nem tudtad te sem, 
kis pajtásom, hogy pár év múlva formás 
ajkad közül szivárog csöndesen 
a vér...

...saz orvos jötte immár kései."
(Dsida 1957,204)

Ami Ilonka emlékét illeti, az elég halvány a 
költő tudatában; a következő sorokban úgy utal 
rá, mint "nyájas kisértetre", amely úgy kísérgeti 
őt, mint "néma pusztán hold a vonatot" (Dsida 
1957, u. o.) A'Tükör előtt"-ben tehát az első, még 
alig-testi szerelem reális inkamádójaként látjuk 
Ilonkát, aki néhány évvel korábban még, a "Sze- 
renád"-ban, mint stilizált alak, mint vágykép 
jelenik meg, a beteg költő halálvágyának kifeje
zéseként.

Poe "Annabel Lee"-je meghatározatlan he
lyen "történik". A helyszín jellemzése mind
össze annyi, hogy "a tenger melletti tartomány" 
(the kingdom by the sea). A tengeren kívül a 
versben olyan természeti, illetve kozmikus je
lenségek és tárgyak tűnnek fel, mint a felhők, a 
szél, a hold, a csillagok, az éjszaka, s végül a 
dagály. Ezek többnyire romantikus rekvizítu- 
mok, amelyek a balladai homályt (is) fokozzák, 
mint ahogy a "koporsó", illetve a "sír" emlegeté
se is formálja a vers baljós hangulatát. A "Sze
renád Ilonkának" ugyancsak víz mellett, de — 
és ez mintegy "enyhítő körülmény" hangulati

» > »  folytatás a 10. oldalon
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> » » / o /y l a t á s  a 9. oldalról
szempontból — patakparton kezdődik, még
hozzá Ofélia halálát idéző fűzfával, szomorú
fűzzel. Míg a Poe-vers befejező versszaka 
összekapcsolja az éjjeli égbolt látványait az el
vesztett kedves emlékével ("Mert ha kel a hold, 
nekem álmokat hord,/Annácska küldi fel- 
ém:/s csillag, ha ragyog, már véle vagyok./An- 
nácska szemét lesem én” (Babits 1961, 56), 
Dsidánál maga a vers éjszakai képpel indul, a 
vízcsobogás zenéjét holdfényes tájban halljuk: 
"a hold egyedül csavarogva/oly holthalavány 
odafent" (Dsida 1957, 41), de az indítás fekete
fehér képsorait már a harmadik versszakban 
fölváltják a színek, Ilonka "aranybafutó" fürtje
ivel a vers kiszínesedik. Mivel Dsida a valódi 
Ilonkát később (a 'Tükör előtt"-ben), mint "kis 
indián arát" írja le, annak hajszíne fekete, vagy 
sötétbarna lehetett, semmi esetre sem szőke. 
Ámde mivel (mint azt már jeleztük) itt stilizált 
emlékképről van szó, ennyi költői szabadságot 
nyugodtan megengedhetünk a máskülönben 
még képzeletcsapongásában is meglepően 
szenzuális, érzékletes képvilágú költőnek.

Az "Annabel Lee” és a "Szerenád Ilonká
nak" között lényeges különbségnek látom az 
utóbbi organikus természeti hátterét, illetve az 
Ilonka-emlékkép természeti képekbe ágyazá
sát. A Dsida-vers harmadiktól ötödik szakasza 
ezt bontja ki a legtöbb érzékszerv lírai mozgó
sításával: a kedves hajának színe és tömege, 
csókjainak minősége ("jópuha hópihe-csókról") 
éppúgy "közhírré tétetik", mint a színes tavaszi 
rét illataival és kis zajaival, ahol Ilonka lefeküdt 
a fűbe és játszótársa fejét a kislány mellére téve 
aludt el. Az 5. versszak vagy az akkori álom 
visszaidézése, vagy retrospektív stilizálása, 
ami a vers szempontjából fontos, hiszen fájda
lommentesnek ábrázolja Ilonka halálát: az be
süpped a sírba, anélkül, hogy érzékelné (átélné) 
a halál drámáját. Ilonkáról persze már koráb
ban is tudtuk, hogy már nem él, de ez a békés 
átmenet a létből a nemlétbe elősegíti a vers 
további hangulatépítését, ahol konkrét patak
part, fűzfa és rét mellé oda lehet varázsolni a 
"kis égi Ilonka" elevennek ható álomképét.

A "Szerenád" hatodk versszaka tartalmi 
szempontból voltaképpen fölösleges; hangula
tilag viszont ellenpontozza a fájdalommentes 
testi halál motívumát. A patak vize, amelyik 
korábban és későbben is csak "csacsog", illetve 
"suhan", itt, és csakis itt "zokog" és "morajlik", 
vagyis "a hab zokogása morajlik/morajlik a 
szívdobogás". A földöntúli valóságra nyitott 
Dsida itt egy percre visszazökken abba a szo
morúságba, amit a földi valóságban egy szere
tett lény korai halála szokott kelteni. Azt, hogy 
itt egyfajta kitérővel van dolgunk, a költő két 
gondolatjellel érzékelteti, amivel az elején és a 
végén befogja ezt a versszakot.

Mindeddig nemigen beszélhettünk Poe-ha- 
tásról, viszont a hetedik versszakban ez a 
nyelvhasználat szintjén jelentkezik, egy jelzős 
szerkezetben. "A szeráf-nevetés puha szádból" 
sor jelzős főneve nyilvánvalóan a poei "serap
hic" (szeráfi) megfelelője, annak hatására került 
be Dsida versébe, mint ahogyan később, a 10. 
versszakban az "éteri" szó is Poe "ethereal" jel
zőjének a magyar változata. Maga a kép megint 
nagyon érzékletes, enyhén morbid- a fű Ilonka 
"szamócapiros puha szájából" fakad, s a követ
kező, nyolcadik versszakban a versben először 
maga a költő is megjelenik, konkrét léthelyzet
ben: "Lásd fekszem a parton a fűben/ölébe 
ölelget a part..." Itt a már korábbról ismert zsi- 
bongó-zümmögő bogarak képe kapcsolja össze 
Ilonka hajdani testi emlékét és testi bomlásának 
tudatát a költő aktuális tudatállapotával.

Ilonka alakja természetesen idealizált — ez

minden eddiginél világosabb a kilencedik 
versszakban. Ugyanakkor viszont Dsida nem 
kívánja ezt a szerelmet kizárólagosnak feltün
tetni — legalábbis ami a múltat illeti. Míg Poe 
az "Annabel Lee"-ben azt szuggerálja, hogy a 
korán elhalt kedves halála óta alig tud másra 
gondolni, hogy csakis ennek a "földöntúli sze
relemnek" a mágneses erőterében él, Dsida vi
szonyítással emeli magasabbra az Ilon- 
ka-szerelem emlékét: "Azóta kapott csudacsó
kok íze ma oly keserű/hűtelen és csúnya csó
kok/ emléke is oly keserű" (Dsida 1957,43). (Az 
én kiemelésem. G.Gy). Más szóval az első, gye
rekkori szerelem emléke tisztább és szebb min
den későbbi, "felnőtt" szerelmi kapcsolat 
emlékénél. Ez a vallomás a romantikus stilizá- 
dós igényen túl egyrészt az elvesztett ártatlan
ság iránti nosztalgiát, másrészt (mivel Ilonka 
már halott) rejtett halálvágyat fejez ki, aminek 
megerősítésére nem is kell sokáig várnunk, hi
szen már a következő, tizedik versszakban egy
fajta metafizikai kapcsolat létesül a holt Ids 
Ilonka és a múltba/nemlétbe vágyó költő kö
zött. Ilonka a költőt "szomorú" nevén szólítja 
(közbevetőleg: a "Jenő” nem különösebben szo
morú név, ha csak nem tekintjük világirodalmi 
konnotációit: ez ugyanis — "Jevgenyij" Anyé- 
gin keresztneve...), a költő válaszol és retorikus 
kérdést tesz fel amaz élmény, az első szerelem 
emléke olyan erős, hogy ezek után hogyan len
ne kedve élni az embernek? Dsidának nincs is: 
az éjszakai emlékidézés annyira hatalmába ke
rítette, hogy legszívesebben átadná magát az 
elmúlásnak. Idézzük "Örökre itt maradok 
már/hanyagul heverészve hanyatt/míg enged 
a rög ragadó sár/s gödör lesz testem alatt" 
(Dsida 1957,44). Ez nem olyan balladásan drá
mai, mint Poe versének befejezése, de lényegét 
tekintve hasonló. Igaz, ez a halál egész kellemes 
— csak elalszik az ember a "puha parton" és 
többé nem ébred föl. Ráadásul a halál sem igazi 
halál, mert föltámad a lélek és egyesül a halott 
kedves leikével. De nézzük, hogyan fejezi ki 
Dsida ezt a lágy halálképzetet: "és érzem aludni 
fogok már/akár te a mély temetőn/tudom 
hogy aludni fogok már/boldogan és nevetőn".

Boldogan és nevetőn! Kötve hiszem, hogy a 
rímekben olyannyira gazdag magyar költészet
ben bárhol másutt előfordulna ez a "temetőn - 
nevetőn" rímpár. És ez a szívesen várt halál a 
Dsida-verset már nem annyira a komor "Anna
bel Lee”-vel, mint egy másik Poe-verssel roko- 
nítja. A címe "For Annie" (Anninak), Babits ezt 
is lefordította, "Anni" címen. Ez utóbbi vers té
májában és ritmusában is olyan közel áll a "Sze- 
renád"-hoz, mint a mottóul választott "Lee An
nácska". Bizonyos egyezések már a "Szerenád 
Ilonkának" negyedik versszakában láthatók: 

"Egyszer lefeküdt ibolyák közt 
harmatos fűbe feküdt...

...zümmögő zöld bogarak közt 
szunnyadtam el én kebelén "

(Dsida 1957,42)
Poe "For Annie" c. versében nincsenek ibo

lyák. Más virággal bőven telehinti sorait, rózsá- 
kon és mirtuszon kívül beszél még az 
árvácskák (pansies) illatáról, rutáról (rue) és roz
maringról (rosemary). Az ibolya a fordító Babits 
leleménye, vagy fordítói hozzáadása, ahogy 
vesszük. Nála a költő (Poe) lelke megtelik ibo
lya illatával. Ha tehát Dsida ennek a versnek 
csak a meglévő magyar fordítását olvasta, nem 
is tudhatta, hogy más virágokról van szó az 
eredetiben. De Babitsnál az "Anni" 12. verssza
kában ez áll: "Annica csókolt/simogatott/szi- 
vem a szivén/elnyugodott". Szép, de nem 
pontos; itt Dsida föntebb idézett sora közelebb 
áll (lehet, hogy véletlenül) Poe eredetijéhez: 

"She tenderly kissed me,
She fondly caressed,

And then 1 fell gently 
To sleep on her breast"

(Poe 1979,85)
amit szó szerint, de azért rímelni is próbál

va így adnánk vissza: "Gyöngéden megeső^ 
kolt/C irógatott szeretvén/És akkor én 
lágyan/Elszunnyadtam a keblén". De az "An
ni" mintha másutt is hatott volna a "Szerenád 
Ilonkának" hangulatára. Ebben a Poe-versben 
ugyanis korábban egy földalatti forrásról van 
szó (Babits fordításában: "ittam a forrást/mely- 
nek szava csittit:/nem mélyen a földben/folyik 
ez, itt, itt" (Babits 1961, 66), aminek zenéje és 
vize mintegy elaltatja, megnyugtatja a lelket. Ez 
a forrás csak a Léthe lehet, a feledés vize. Ami 
a lélek "fölérzése" után Dsidánál is felbukkan, 
a tizennegyedik versszakban:

"belefürdik a Léthe vizébe 
a víz körülötte csacsog "

(Dsida 1957,44)
Miután elszakadt a földi kötelékektől, s 

megfürdött a Léthe vizében, a lélek kész a föl
támadásra. Ami egyszersmind unió mystied-t, 
lélekben való egyesülést jelent Ilonkával. Ez a 
feltámadás harsona- és trombitazúgás közepet
te, holdfényből hajnali napfénybe való átúszás- 
sal történik. Ugyanis bármennyire is ra
gyogjon a hold, a színeket még a legerősebb 
holdfényben is alig érzékeljük. A "Szerenádf" 
utolsó versszakában viszont a levegő egyértel
műen kék. így tehát a szerelmespár feltámadá
sát csak a diadalmas napkeltével párhu
zamosan tudjuk elképzelni. Ez már teljesen 
Dsida saját zenei/festői képe; Poe mind az "An
nabel Lee"-ben, mind az "Annie"-ben megma
rad kedvelt napszakánál, az éjjelnél, hiszen 
úgymond: "but my heart it is brighter/Then all 
of the many/Stars in the sky/For it sparkles 
with Annie" (Poe 1979,85). Ezt Babits valóságos 
nyelvi tűzijátékkal fordítja:

"De csillog a lelkem 
mint mind a megannyi 
csillag az égen 
mert csillaga Anni"

(Babits 1961,67)
Ennél már csak Dsida befejező versszaka 

nagyszerűbb, ahol a vers szinte fokozhatatlan 
eksztázisba ível fel, ahol összeér a feltámadás 
és a teljes megsemmisülés:

"ébresztget a szád muzsikája 
ébredj valahára szegény 
és zeng a szived muzsikája 
és hömpölyög izzik a fény +-
úszunk tova kék levegőben ^
mint két pihe lengetegen 
és fulladozunk ölelőben 
fényteli fellegeken "

(Dsida 1957,45)
Edgar Allan Poe tehát elsősorban Babits Mi- 

hályon keresztül hatott — amennyit hatott — 
Dsida Jenőre. S míg Poe mindkét idézett verse 
egy lánynak állított emléken át a nemlét primá
tusát hangsúlyozza a lét fölött, Dsida költemé
nye a lét és nemlét viszonylagosságát sugallja 
és az égi-földi létezésformák változásait dicső
íti. Az én olvasatomban a "Szerenád Ilonkának" 
az örök metamorfózis verse.

Az idézett müvek jegyzéke
Babits Mihály, Az európai irodalom története, 

Bpest 1934/35
Babits Mihály, Versfordításai, Európa-Szépiro- 

dalmi, Bpest, 1961
Babits Mihály, Arcképek és tanulmányok, Bpest, 

1977
Dsida Jenő, Tóparti könyörgés, Bpest, 1957
Petőfi Sándor, összes költeményei, I., Bpest, 

1954
Poe Edgar Allan, Poems and Essays, London- 

New York, 1979 t
Stovall Floyd, Edgar Poe, the Poet, Charlottes

ville, 1969

10



szerkeszti: K. JAKAB ANTALszöveggyűjtemény
DSIDA JENŐ

Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907.5.17. — Ko
lozsvár, 1938. 6. 7.) költő; eredetileg egyszerűen 
énekelni akar, nem a történelemmel, az erdélyi vég
zettel pereskedni, ám a körülmények nyomására 
megteszi ezt is, kivált a szolgálat és önfeláldozás 
eszméjére épülő vallásos lírájában és nevezetes ma
gyarság-versében, a Psalmus Hungaricusban; amit 
az ifjúság életörömben, szerelemben, játékosság
ban felkínálhat, s amit a gyilkos kór — szervi szív
baja — kezdettől fogva halálfélelemmel árnyékol, 
mind ott van legszebb verseiben, amelyek formai 
tökélyükkel, hajlékony verselésükkel, telt zengé
sükkel Tóth Árpád, Kosztolányi, Babits remeklése
ire em lékeztetnek. Apja mérnökkari tiszt, a 
háborúban orosz hadifogságba kerül, hazatérve 
tisztviselői állást vállal. Dsida Budapesten, Bereg
szászon és szülővárosában tanul. Már diákkorában 
jelennek meg versei Benedek Elek gyermeklapjá
ban, a Cimborában. 1925 szeptemberében szülei 
akaratát követve beiratkozik a kolozsvári egyetem 
jogi karára, tanulmányait azonban nem fejezi be. 
1927végétől a kolozsvári Pászlortúz c. képes irodal
mi és művészeti folyóirat műszaki szerkesztője, 
1930 és 1934 között "tényleges" szerkesztő ugyanitt. 
Ezt követően haláláig a Keleti Újság belső munka
társa. írásait zömmel ezek a lapok, továbbá az Er
délyi Helikon közli. 1928-ban jelenik meg első kötete, 
a Leselkedő magány. Az útkereső költő többnyire az 
elmúláson és saját társtalanságán mereng az exp
resszionista szabad vers kötetlenségével áradó, laza 
sorokban. 1929-ben vesz részt először a marosvécsi 
írótalálkozón, amikor is meghívják a Helikon írói 
Közösség tagjai sorába. Magáévá teszi a Helikon

"nyugatos" irodalomszemléletét és "transzüvanis- 
ta" nézeteit, az "erdélyi gondolatot", miszerint a 
követendő célok; a kisebbségbe szorult magyarság 
nemzeti kultúrájának védelme, az erdélyi történe
lem szabadelvű hagyományainak fenntartása, az 
erdélyi népek békés együttműködése. Óromániai 
katonáskodása 1932. november 6-án kezdődik és 
20-án ér véget: egészségi állapota miatt végleg le
szerelik. 1933-ban olaszországi zarándokú ton vesz 
részt. Úti élményeit naplóba foglalja, s ezt Magyar 
karaván Itálián keresztül (1933) címmel adja ki. Má
sodik versgyűjteményében, a NagycsütörtŰcben 
(1933) már egyéni hangú, különleges zenéjű, túl
nyomóan bukolikus szemléletű és impresszionista 
vagy szürrealista stílusú darabokat találunk. 1934- 
ben az Erdélyi Helikon néhány más munkatársa — 
Bánffy (Kisbán) Miklós, Kemény János, Kós Károly, 
Nyíró József— társaságában az anyaországba uta
zik előadói körútra. 1937-ben feleségül veszi Im- 
bery M elindát. Angyalok citeráján (1938) c. 
posztumusz kötetéből több halálváró vers mellett 
örökbecsű az életerő utolsó két nagy fellobbanása: 
a Kóborló délután kedves kutyámmal és a Miért borultak 
le az angyalok Viola előtt, valamint a hattyúdal és lírai 
önéletrajz: a Tükör előtt c. ciklus. Korai halálának 
oka az orvosi jelentés szerint: "gennyes szívbelhár- 
tya-lob" (a mai műszó: gennyes szívburokgyulla- 
dás, és ki tudja, mi lesz a holnapi). A házsangárdi 
temetőben álló síremléken is olvasható Sírfeliratát 
már 1935-ben megfogalmazta: 'Megtettem min
dent, amit megtehettem,/kinek tartoztam, min
dent m eg fize ttem ./E le n g e d te m  m ind en ki 
tartozását,/felejtsd el arcom romló földi mását."

DSIDA JENŐ VERSEI
Az emberek
Az emberek ártatlan pici borjakat 
visznek a vágóhídra.
Fújtató lokomotrookat csinálnak 
s meghajszolják a gyanútlan őzeket.
Az emberek kikacagják, 
akik testvérnek nevezik őket, 
drótsövényeket húznak, farkasvermeket, 
lövészárkokat ásnak.
Az emberek uccát köveznek pokoli zajjal, 
lerombolják a költők márvány-palotáit. 
Az emberek rosszat beszélnek arról, 
akit én szeretek.
Az emberek kitépték harangozó szívemet 

4 s felakasztották a falra:
Róla nézik: hány az óra — 
és kurjantanak, ha megáll.

Merre száll?
Madár zeng s villan az égen 
fut árnya sötéten a réten 
fent tűzben két lila szárny ég 
lent hamuszürke az árnyék

Röghöz tapad életem — 6 jaj 
szállni be bús örök óhaj 
örök de örökre h iába 
embernek fűdön fut a lába

Valahol fent két lila szárny ég 
rohanok mord és hideg árnyék 
botladozom magam összesebezve 
messzire messzire — messze

Ó merre száll az a langy dal 
az a fényes mennyei angyal? 
kinek lila szárnya ragyog 
kinek én csak az árnya vagyok.

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést 
jeleztek és a fullatag sötétben 
hat órát üldögéltem a kocsárdi 
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem, 
mint ki sötétben titkos útnak indult, 
végzetes földön csillagok szavára, 
sors elől szökve, mégis szembe sorssal 
s finom ideggel érzi messziről 
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, 
a súrú füst, mint roppant denevérszúmy, 
legyintett arcul. Tompa borzalom 
fogott el, mély állati félelem. 
Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani jó, meghitt emberekkel, 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, 
Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, Máté aludt és mind aludtak... 
Kövér csöppek indultak homlokomról 
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

Falun
Ujjongok, ha erre a falura nézek, 
havasok illatát szívom 
reggel.

Ezüstfátyol van a szívemen, 
s olyan a tündérek arca, 
mint egy nagy ünnep.

Az égő fenyőtobozok füstje 
kavargó, könnyű 
országút,

azon megyek fel az égbe 
egy kislánnyal, meg egy kicsi 
kutyával.

Egyszerre sötét lesz.
A boglyatetejú házak lent maradnak 
a farkasok között.
1929

A tó tavaszi éneke
Bejó is volt, 
míg jég födött: 
csend jég alatt 
és jég fölött, 
nagy hallgatás volt 
mindenütt —
Ma minden kis nesz 
szíven üt.

Hó- s jégtakarta 
volt a part 
és engem is 
nagy jég takart, 
vastag, páncélos, 
szürke jég, 
közömbös, mint a 
téli ég.

Nem bántott semmi
bántalom,
nem ártott semmi
ártalom:
A szél a jégen 
elszaladt, 
nem borzolt fel 
a jég alatt.

Akóa jégen 
fennakadt, 
nem ütött meg 
a jég alatt.
Áldott, kit äy 
nagy csend födött, 
csőid jég alatt 
és jég fölött.

Elment a jég 
jaj, mindenütt 
s ma minden kis zaj 
szíven üt — 
vagyok mezítlen 
kék elem 
és testem-lelkem 
védtelen.

Belémtekint 
a cipruság, 
borzol a szél, 
szomorúság, 
a nap is bennem 
sistereg, 
kővel dobál 
a kisgyerek.

Ma minden bennem 
él, mulat, 
a pillanat, 
a hangulat 
s akár hiszik, 
vagy nem hiszik, 
minden madár 
belémiszik.

Fáj az esó, 
a szép idó, 
a surranó 
szitakötő, 
minden zavar 
és fölkavar 
és minden csupa 
zűrzavar.

Ha csillagoktól 
csillogok, 
vagy elbújtak 
a csillagok, 
egyszerre fáj már 
estetájt
minden, mi sok-sok 
este fájt.

Ó emberek, 
nem alkatok! 
Fájdalmam a 
fájdalmatok, 
itt tükrözik 
keresztetek, 
és borzadok 
és reszketek.



H E L IK O N

Arany és kék szavakkal
Miképen boltíves, 
pókhálós vén terem 
zugában álmodó 
középkori barát, 
ki lemosdotta rég 
a földi vágy sarát 
s már félig fent lebeg 
a tiszta étheren, — 
ül roppant asztalánál, 
mely könyvekkel teli 
s a nagybetűk közébe 
kis képecskéket ékel, 
Madonnát fest örökké 
arannyal s égi kékkel,

mígnem szelíd mosollyal 
lelkét kileheli:

úgy szeretnélek én is 
lámpásom esteli, 
halaoány fénye mellett 
megörökítni, drága 
arany és kék szavakkal 
csak Téged festeni, 
míg ujjam el nem szárad, 
mint romló fának ága 
s le nem lankad fejem 
a béke isteni 
ölébe, én Szerelmem, 
világ legszebb Virága.

Hulló hajszálak elégiája

Amundsen kortársa

Felesége kéri:
— Beteg vagy, fiam,
ne menj ma hivatalba! —
Két fia kéri:
— Láza van, apám,
ne menjen hivatalba! —
Dermedt madarak riadoznak
— Nagyon hideg van, 
ne menj ma hivatalba! —
Zuzmarás fák közt 
bömböl a szél:
— Maradj az ágyban!
Ne menj a hivatalba!

ó  pedig feleli nékik:
— Nem lehet, fiaim,
be kell fejeznem a zárszámadást.

És fölkel az ágyból,
Míg dideregve mosdik, 
régi latin szók jutnak eszébe:
Officium, officii = munka, tisztség, hivatal. 
Debitum, debiti = adósság, kötelesség.
És titkolja, hogy reszket
és búcsút vesz és elindul a húszfokos hidegben.

Nem lelkesedik, nem rajong, 
nem hajtja feszülő féktdenség, 
nem fűti forró fanatizmus.
Hímév, dicsőség, győzelem hármas-igéjét 
nem lengeti rőt lobogón.
Egyszerű józan és kérlelhetetlen, 
mint a kenyér, 
mint a zárszámadás, 
mint a kötelesség.

Nézz utána, barátom,
amint köhögve lép ki az északisarki hidegbe: 
Kishivatalnok.
Kissé hajlott és deresedő. 
ötvenéves.
Amundsen kortársa.
Hős.
Az én apám s a t e  apád, barátom.

Hammelni legenda nyomán

jajgató, szürke alkonyat tereng.
A hammelni furulyás legendáját idézem 
és megirígylem őt.

Mert e városra is rászakadt az átok.
Patkányok hemzsegnek a kertben, az uccán. 
Megemésztik a kamrákba-gyújtött életet. 
Gond-patkányok, szegénység-patkányok, 
bánat-patkányok, bűn-patkányok, 
betegség-patkányok és halál-patkányok 
rondítanak be mindent feketére.
Nem Iáiét lépni tőlük.
Felkúsznak az alvó ágya-fejére 
s ajkába harapnak.
S az emberek meghalnak, vagy megőrülnek.

Flőkotomám, megríkatnám kicsi furulyámat 
varázslatosan, szomorúan, szépen.
Ameddig szem ellát a nagy mezőn, 
körém sötétlene népem átka, milliárd patkány. 
Megindulnék lassú lépésben, egyre furulyázva, 
valamerre az üveghegyeken túlra.
S a világ nyomora mind az enyém lenne 
s úgy hömpölyögne úncogva, visongva, jajongva

velem
mint bűzös-fekete, végtelen árvíz.

És hátam mögött, messze felvonnák a lobogókat, 
piros tüzeket gyújtanának az estben 
s felharsanna az öröm rivalgása.

Tavaly delejes, dúsnövésű 
hajamban sercegett a fésű...
Én nem tudom, hogy mi a titka, 
hajam ma gyöngeszálú, ritka, 
megtört, puha, mint ócska kelme 
szálakra szétnyútt, satnya selyme 
s oly könnyen enged, simul, hajlik, 
oly szépen helyére hanyatlik, 
mint enyhe elmúlásra várván 
erőtlen nagybeteg a párnán.

S jaj, vesztesség, mi meg nem térül! 
e gyatra fürt is egyre gyérül, 
olykor szálanként, majd sereggel 
tépi a fésű foga reggel.
S mikép hegyen, hol sok vihar volt, 
sápadtan ütközik a tar folt 
s orkán-seperte szikla-ormán 
nem sarjad új fa: ilyenformán 
terjed a tisztás köre szépen 
koponyám tarlott tetejében.

Ami azelőtt lomb lehulltán 
fogott el, az ma idők múltán 
egy-egy hajszál hulltára támad: 
bizsergő, halk nyárvégi bánat — 
és lelkiemet lankadtra fújja 
október lengő mélabúja:
A tavaszvágy, mi régi költőt 
annyi epedő dallal töltött, 
hirdetvén, új rügy, új kacaj lesz: 
nekem valami égi hajszesz.

Nem is kutatom már, mi tette, 
hogy hajzatom ily gyér felette: 
talán a csőkok lassú mérge? 
talán a gondok sunyi férge?
Hiszen mindenki szíve voltam. 
Minden sírhantra én hajoltam, 
minden bölcsőnél ottan álltam, 
minden porontyot én dajkáltam, 
én tanítottam, én neveltem, 
minden kunyhóban én teleltem.

Míg mély alvókkal megrakottan 
ment a hajó, én virrasztottam, 
úgy dohogott, suhant előre, 
hogy egymagámban voltam őre: 
az utasoknak mindahánya 
helyett aggódó kapitánya.
Én jártam mindig minién útban, 
én szerettem és haragudtam, 
én éltem, sírtam, én daloltam 
mindenki helyett. Költő voltam.

... Most is, amíg e verset írom, 
egy hajszál pihen a papíron, 
minden kecses, japáni rajznál 
finomabb rajzú, vékony hajszál.
Hever halottként odalent és 
bennem készül a gyászjelentés:
Félévet élt. A színe barna.
Kitépte gyilkos végzet karma, 
nem használt kenőcs, villanyáther... 
Szegény, alig öt centiméter.

Görbült ágacska. Lágyan ível 
finom hajlással, bájos ívvel, 
akár eső után a márvány
eres felhőkön a szivárvány.
Azt is hihetnéd, kicsi híjjá, 
hogy kis kobddok könnyed íjja, 
amelynek húrja-közepéről, 
sóhajból sodrott idegéről 
fürge pillanat-nyílvesszőkben 
az ifjúság, mi tovaszökken.

Nekem e hajszál most az újság, 
sűrített, mdy élet-tanulság, 
egyetlen kérdés, nagy dilemma, 
nekem ez a történelem ma:
Ifjak vagyunk, élünk, verekszünk 
s — nem segít orvos — megöregszünk. 
Ó be szomorú, jaj be félek!
Vigasztalj verssel, örök lélek, 
életen túlnéző mesékkel, 
bizarr,bolondos bölcseséggel.

Higyjem, tündérek hada száll át, 
amerre jártam s hullott szálát 
hajamnak sorra felkutatják, 
síma fürtökbe simogatják, 
gömbölyű arccal,fitos orral 
fújják be fénylő gyémántporral, 
egy gyokerä is el nem vesztik, 
ápolgatják és megnövesztik, 
egyenként gyűjtik s összeadják 
s mikor meghalok, visszaadják.

Fürtjei a Sámson-erőnek 
fejemre szépen visszanőnek 
s mint vágtató musztáng sörénye 
vagy üstökös lángcsóva-fénye 
lobog utánam majd az égen, 
a messzeségen, mindenségen, 
amerre végtelenbe tágult 
szellemem zúgva végigszáguld 
és seprő hajam sűrű hossza, 
a csillagokat csiklandozza.

S mikor az iromlást megunván, 
szendergek habos fellegdunnán, 
érzem, hogy egy kéz öt kis ujja 
körmét erős hajamba túrja, 
úgy elvész benne, meg se látszik, 
boncolgat, babrálgatva játszik, 
kemény bozontját szétzilálja, 
belemarkol és megciMlja, 
mint régen, régen. S én a boldog 
jó fájdalomtól felsikoltok.
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Tóparti könyörgés

Ez pusztulás. Beteg világ.
Beteg világban béna ember. Zilált ligetek zörrenése.

Utolsó fény. Sötét november.

Ó jöjj velem, ne hagyj magamra 
e rémület vigyorba züllött időszakán! Hallom zörögni 
a korhadozó, görbe küllőt,

mely a futó fiád kerekét
tétován fogta eddig össze s már szétomol, hogy utasát 
árkok szennyében megfürössze.

Ez nem negédes jajgatás, 
finomkodó poéta-lárma, de fejem fölött penge leng 

s fejem alatt kigyúlt a párna.

Kuszáit körívet, parabolát
árkalmoztam és léniáztam. Nem tudom hol, a számítást 

összezavartam, elhibáztam

s most már nincs többé elme, hogy 
a rend bogával összekösse e rámbízott, romolt világot, 

mely belefut az üstökösbe.

Tört homlokomon távoli
lángok visszfénye váltakozva lobban s kialszik. Irgalomtelt 
angyalra várok, hátha hozna

valami enyhe-lanyha mérget,
amelytől csapzott-fürtü, csúnya fejem elalvó lassúsággal 

váltadra esne s ott kihúnyna.

Vagy — fuss velem, hiszen szeretsz.
Tán gyógyulás ősparkja vár itt: szívedre bízom magamat, 
légy most okos és tégy akármit.

Nő vagy és voltál kisgyerek 
s felsírtál bizonyára éjjel, melletted látva bábudat 

lyukas, tört porcellán-fejével.

Mit tettél akkor? Ó, ha most
eszedbe jut, próbáld meg újra! Mmelj csodát, tíz gyönge ujjad 

legyen gyógyító Isten ujja,

végy valahol varázsragasztót,
lássam magamat újra épen, e sok riadt, repedt szilánkot 

egy darabban és emberképpen! —

Ez itt a park s ez itt a tó.
Már nem sírok és nem menekszem, történjen bármi mindenekkel, 
fáradt vagyok, a padra fekszem, —

nézd: a megtestesült betegség,
gigász beteg a törpe padkán; milliárd ember várja benne, 

hogy könnyes kínja elapad tán!

S te csak magad vagy, édesem.
Van-e szerszámod, mely kivágná e duzzadó daganatot:
Tedd a világot orvossággá

és add be az emberfiának! —
meleg felhőkből adj kabátot a széthulló, szegény betegre, 
ki betegen is csak barátod!

teremts neki tavaszt, ha tudsz, 
ezer vigyázó virágméccsel s készíts teát a parki tóból, 
ha fuldokolva felköhécsel,

bodzateát a parki tóból,
csészéje, kristállyá meredve, maga legyen a tó kerek 
kavicsos-öblú, tiszta medre,

és facsarj hús citromlevet,
savanyú fényt a sárga napból, mely óriás csészénk fölött 

ring-leng és bágyadtan barangol,

s a mesebeli hószín hattyút,
mely most suhogva vízbe ugrott, süllyeszd el benne olvadón, 
mint fehér, édes kockacukrot... - -

Ú t a Kálváriára
Reszkető, enyhe fény sugárzik. , 
Egy felhő lassúdon megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hús homlokáról fény sugárzik
s szemét lehúnyja: — úgy legyen!

Elszállt szerelem illatától 
kövér és fűszeres a lég.
Halott szerelem illatából 
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából 
sejti a szív, hogy itt a vég.

A seb szép csöndesen begyógyult,
— 6, angyalok bús, kék szeme! — 
a seb már nem sajog, begyógyult,
— ó, halkan búgó, mély zene! — 
a seb már régesrég begyógyult 
és mintha mégis vérzene.

Valaki lépked, felfelé tart.
Bozót közt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisről vérhízrmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs fáé tart, 
hogy önmagát feszítse meg.

Szerenád Ilonkának
I was a child and she was a child, 
In this kingdom by the sea:
But we loved with a love

that was more than love — 
I nod my Annabel Lee

(Allan Edgar Poe)

Lásd fekszem a parton a fűben 
ölébe Ölelget a part 
a dús keserúszagu fűben 
ezernyi bogár idetart 
nyüzsögve nyirokteli mélyből 
ezer pici hangszeren át 
zümmög az ajkad izéről 
végnélküli víg szerenád

A fűzfa behajlik a vízbe 
a víz körülötte csacsog 
locsogva körülsimogatják 
piciny buborék-pamacsok 
a hold egyedül csavarogva 
oly holthalavány odafent 
kémleli elcsavarogva 
egy holt kicsi lány hova ment?

Azóta kapott csudacsókok 
íze ma oly keserű 
hútelen és csúnya csókok 
emléke is oly keserű 
oly messzibe csöndesedének 
éveim árnya alatt 
angyali vég-csemegének 
holt ajkaid íze marad

Holt kis Uonka fehéren 
fekszik a sírban alant 
szelleme ringva fehéren 
fürdik a vízben alant 
telkemre libegve lehajlik 
mint vízbe a fűz fiatal 
ágai — habzene zajlik 
csobog körülötte a dal

Uonka, kis édes Uonka 
a kép olyan ép eleven 
halványpuha hangod Uonka 
szólít szomorú nevemen 
válaszom át a sötéten 
étheri fényutat ás 
borzad a sás fut a réten 
elsuhogó zokogás

dal pihekönnyű magáról 
zizge aranybafutó 
fürtjei zuhatagáról 
s minden eszembejutó 
esteli vágyteli csókról 
lágy öleléseiről 
jópuha hópihe-csókról 
lágy öleléseiről.

Mihez foghasson ezentúl 
ki fogta fehér kezedet 
és hova nézhet ezentúl 
ki nézte sötét szemedet? 
Örökre itt maradok már 
hanyagul heverészve hanyatt 
míg enged a rög ragadó sár 
s gödör lesz testem alatt

Egyszer lefeküdt ibolyák közt 
harmatos fűbe feküdt 
nyiladozó ibolyák közt 
még soha oly gyönyörűt 
parányi piros bogarak közt 
dőlt mosolyogva elém 
zümmögő zöld bogarak közt 
szunnyadtam el én kebelén

Utómban az éjben a parton 
lengő lila láng vezetett 
most fűzfa tövén puha parton 
érzem kicsi lánykezedet 
és érzem aludni fogok már 
akár te a mély temetőn 
tudom hogy aludni fogok már 
boldogan és nevetőn

süllyedt vele lassan a pázsit 
süppedt vele halkan a hant 
s már láttam a mély gödör ásít 
s 6 fekszik a sírban alant — 
a csöndbe furán belezengtek 
a fákon a víg madarak 
és csöndben a mélybe lementek 
a piros a zöld bogarak

Már bomlik az élet az omló 
víz suhanó zaja közt 
mint százados erdei holló 
váza fenyő gallya közt 
már oszlik a test alig élek 
fixzlik valamennyi tagom 
rezegve fölérez a lélek 
és imbolyog álmatagon

— A fűzgaly a vízre lehajlik 
zsolozsma a vízcsobogás 
a hab zokogása morajlik 
morajlik a szívdobogás 
borúsra borul be az ének 
bús nász-ima színkeverés 
zörögve dorombol az ének 
a gyászlila csipkeverés —

bdefürdik a Léthe vizébe 
a víz körülötte csacsog 
locsogva körülsimogatják 
fehér buborék-pamacsok 
a hold ragyogó sugarában 
távoli trombita búg 
mind vakítóbb sugarában 
hajnali harsona zúg

Ilonka, kis égi Ilonka 
a kép olyan ép eleven 
a képed a régi Uonka 
kék lepke sziromlevelén 
szamócapiros puha szádból 
fakadnak a lenge füvek — 
szeráf-nevetés puha szádból 
ha zsongnak a zsenge füvek

ébreszt get a szád muzsikája 
ébredj valahára szegény 
és zeng a szived muzsikája 
és hömpdyög izzik a fény 
úszunk tova kék levegőben 
mint két pihe lengetegen 
és fulladozunk ölelőben 
fényteli fellegeken
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Kóborló délután kedves kutyámm al
—  Urai riport öt fejezetben —

Ú tnak eredünk és szeretjük egym ást
Szép farkaskutya, Tinti, örülj! Leakasztom a szegről 

csörgő láncodat. Ujjongón, az Ölembe ficánkolsz, 
hátsó lábadon ülve, nyifogoa könyörgöd az örvet, 
nagybundájú nyakadba. A szájkosarat szagolod víg 
lelkesedéssel, erős fogaid közt tartod az ostort, 
mindez a séta előjele, izgalom és gyönyörűség.
Nos, mehetünk... Rövid úton elérjük a városi aszfalt 
végét, messze maradnak a házak, a kertek, az autók, 
megszabadulok a szíj s lánc terheitől, körülötted 
tág a világ, szabadon szökkensz fel-alá a mezőkön: 
gerjed a föld, bujasága, tenyészete sarjad a hévben, 
erjed a rög dús élete, terjed az illat, előtör, 
emberi, állati nyomnak, ezer haragos-levü gyomnak 
jószaga incselkedve csapong remegő szimatodhoz.

Énmagam is szabadon nyújtózom a tárt levegőben, 
jó a szivem s tele van derűvel, ropogó kacagással.
Szépszemü, drága kutyám, hegyesen meredő fülü pajtás, 
húszivü társ, aki pajkos, fürge, acüos inakkal 
kísérsz engem, amerre dobál a szeszély: kusza ösvény 
zegzugain, hegyeken, pipacsos, zizegő buzaföldön, 
könnyelmű, fiatal csacsi életem édeni útján, 
jaj, be nagyon kedvellek, jaj, be vidulva szeretlek!

Háromszáz kötetes, gonddal gyűjtött kicsi könyvtár 
áll a szobámban: lásd, az utolsó szálig eladnám, 
hogyha befogna a sintér s akkora pénzt követelne 
váltságul, hogy nem tudnám kiteremteni másként, — 
szálig eladnám, bár szívesen kölcsön sem adok most, 
nem szeretem, ha zsíros kéz ujjnyoma terped a könyvön. 
Drágább vagy te nekem, hidd el, valamennyi regénynél,
India szobrairuü s Hokusai túsrajzairuü is,
Goethe, Petőfi, Catullus, Arany s Ady verseinél is, 
mert hiszen élsz s zuhogó, tüzesáramu vér fut eredben.
Még nem is említettem, a múltkor a könyvkirakatnál 
félnapig álltam s néztem az "Ars amatoria" kedves 
címlapját, a sokáig gyűjtött pénz a zsebemben, 
mégis odább mentem, hogy szájkosarat vegyek, undok 
szájkosarat, mert "ebzárlat" van, a városatyák így 
fundálták ki, hogy elkeserítsék városi sétánk 
perceit és — 6, nincsen elég baj az emberi fajjal, —  
szájkosaradon ebekre lesengnek a kajlabajúszu 
rendőrbácsik a sarkon, amíg vidoran fütyörészve 
sétafikáinak a tolvajok és betörők körülötte.

látod-e most már, hogy milyen áldozatos szeretettel 
érzek irántad, Tini barátom, elég a bizonyság?
Szinte fölösleges is bizonyítanom, érzed amúgy is, 
hosszú vöröslő nyelveddel belenyalsz tenyerembe 
s kéjesen elmordulsz... Ám peckesen és vicsorító 
foggal jársz, ha veszäyt szimatolsz közeledni felénk a 
külváros gyanús uccáin vagy az erdei cserjék 
sanda homályából: feltámad benned a farkas 
élő húsba maró, vérengző ösztöne, tajték 
ver ki a szádon, inad feszül ugrani készen a rabló 
torka felé, hogy felhörgőn tusakodva, halálig 
védelmezz a merénylő gyilkos erőszaka ellen.

Így jöttél mellettem a múltkor is, ugrani készen,
távol a Bükkerdő bús, elhagyatott, kusza mélyén 
s nem tudtam mire vélni; mikor lám, zörren a zordon 
tüskebokor s egy marconaképü cigány kibotorkál, 
bújva közéig, szeme villog, vállát verdesi göndör 
nagy haja, meg-megperdül a roppant fejsze kezében.
Négy lépésnyire téged is észrevesz: éles, ácsorgó 
szemfogadat, felborzolt szőrödet. Ingadozik pár 
pillanatig, bámul vad, súrübozontu szemével, 
végül alázatosan nyútt szalmakalapja után nyúl,
"Isten tartsa, tekintetes úrfi!" — morogja s odébb áll.

V isszapillan tun k a m últra s a z  rendkívül m ulatságos
Ó, milyen édes az andalgás a pirosra sütő nap

lángözönében, a sok-sokezemyi, parányi sugártű 
bőrömet ütve pereg, befurakszik a pórusokon, szúr, 
csiklandoz, bizsereg s minden pici nyű nyoma forró 
csöppekkd kezd vérzeni: csurran a nyári verejték.

Téged utánoznak, ravaszul most, Tinti barátom,
hosszúra nyújtom a nyelvemet én is, ütemre zihálok 
s közte lehunyt pilláim alól hunyorítva figyellek. 
Meghökkenve tekintesz rám. Meg is állsz nagy ijedten. 
Elkomorult okos arcodról lesugárzik a részvét.
Végül is észreveszed, hogy mókázom s tovaszökve 
jót kuncogsz befelé, míg én nagyokat hahotázom. 
így mulatunk kettesben, örömmel. Ilyen csudakedves 
pajtás vagy te. Nem is gondoltam volna bizony két

éve, mikor szert tettem rád egy harmatos, őszi 
reggelen, elcsavarogva sokáig a parti tanyák közt, 
korty italért bekopogva szives gazdád kapuján és 
összekülönböztem morcos, csahos édesanyáddal: 
el sem hittem volna, hogy ennyire összemelegszünk.

Oly pici voltál akkor, Tinti, akár csak az öklöm,
szürke felöltőm tág zsebe, roppant zsák, fülig elnyelt, 
onnan bámultál ki szipogva e furcsa világra 
s ujjaimat dühösen rágcsáltad gyöngyfogaiddal.
Nőttél, mind ríövögettél s lassanként kitanultad, 
hogy mi szabad, mi tilos, mit kell cselekedned, az illem 
összekuszált törvényeit: át nem ugomi az asztalt, 
fel nem dönteni semmit, a tükröt nem nyalogatni, 
meg nem fojtani kis csirkéi, nem ugatni a postást, 
láncon menni nyugodtan az uccán, szép úri hölgyek 
szoknyáját nem túrni magasra s — uramfia, — padlók, 
szőnyegek állapotára komoly figyelemmel ügyelni.
Még nehezebb volt tán a te ostoba, tarka szeszélyü 
gazdád sok bogarát kitanulni, bolondul elébe 
ugrani lompos farkad csóváló örömével 
mindig, ahányszor harsányan fütyörészve betoppant, 
búsan menni elé s szomorúan tenni ölébe 
nagy fejedet, ha szemében láttad a bú remegését, 
ülni, feküdni, felállani, ugrani, hogyha kívánta, 
tágranyitott szemmel hallgatni figyelmesen annyi 
mély panaszára, fülelni a verseket este, ha fák közt 
mentetek álmosan és a világ zokogott a sötétben.

Legszomorúbb lehetett tán mégis a rengeteg erdőn 
elhagyatottan futnod elől, vagy hátramaradnod 
búsegyedül, mialatt gazdád kacarászva enyelgett 
ábrándos-szemű szőke szerelmével, derekára 
fonva kezét, simogatva a lány ruganyos puha testét, 
vagy ha csalitban, a hűsölü pázsiton dheveredtek 
s mind közelebb tolták egymáshoz az ajkukat, — ó jaj, 
nem közeledni, nem ugrani közben lihegve, kilógó 
nyelveddel nem nyalni a két csókért csücsörítő 
szájra... Bizony nehezen hagytál föl e csúnya szokással.
Ám amióta kiszöktél volt tavaly ősszel a kertbe 
s reggel jöttél csak haza, mámorosán, kimerültén 
és nem sokkal utóbb szalmás kuckódba heverve 
hat pici kölyköt szoptattál, komolyan nyalogatva 
bolyhos testüket, áradozó anyasággal, azóta 
megváltoztál, jó kutya lettél, tiszta tapintat: 
elfordulsz, ha mögötted sűrűn cuppan a csók és 
nem zavarod meg az erdei pázsit örömteli percét, 
jól behuzódol a sűrűbe, dús pofaszőröd alatt tán 
pír suhan át és ajkaidat nyalogatva kukucskálsz...

Ő szintén  megdicsérjük a z  egész v ilá g o t
Szép a világ, gyönyörű a világ és nincs hiba benne.

Már legalább minekünk iszonyúan tetszik ilyenkor.
Hmogatón fut az út, ragyogón felporzik a léptünk, 
körbe kívánatosán kiterülve feküsznek a falvak, 
testvérünk a rög és neve van valamennyi bokornak.
Kéklik az Árpád-csúcs, ott jártunk tegnapelőtt és 
túl amaz erdőn, lent van a völgyben a csörgedező kis 
sziklai forrás, Szent János kristályvizü kútja.

Nézd, a színek diadalzászlók, a szemünkbe lobognak, -] (-
kék, zöld, barna, piros, bíborlila, sárga, narancsszín, 
lelkesek és tüzesek, meghányva ezüsttel, arannyal, 
nagy kigyuladt zászlók, minden nép zászlaja fennen 
hirdeti mind, hogy a jó anyaföld valamennyi fiának 
egyformán lobogózta ki roppant ünnepi termét 
s minden nemzeteit közösen kebelére fogadja.
Ó, látás gyönyörében boldogan elmerülök, mi!
Hát a szagok! Televényföld illata, májusi esték 
illata, édes akácfa-virág dús ülata, kedves 
szép szeretőm szájának vadszeder-illata, zizge 
szőke hajának fűszeres illata, ifjú szerelme 
ujjaimon maradó meleg ülata, melyre ficánkos 
huncut örömmel ismersz rá, nagyokat szimatolva,
Tinti kutyám, mikor éjszaka álmatagon hazatérek, 
färecsuszott nyakkendővel, dudorászva magamban.
Ó, finom illatok áldott, enyhe taván lebegők, mi!
Jó a tapintás is, puha csiklandó tenyerünket 
végighúzni a pázsiton, átborzolni az érett 
búza fölött, simogatva kaszálni a hajba, a síma 
test zugain babrálni, kutyuska fülét vakarászni 
s tiszta hideg patakok habját paskdni sikongva.
Édes az íz is, az ajknak, a nyelvnek, az ínynek elomló 
ingere, táplálékok örömteli útja erünkbe, 
drága kenyér, aranyos pecsenyék s ó, nagyszerű csontok, 
ízletesen ropogó, remek álmai sok kutyaszívnek, 
bájos burgonya, kedves ugorka, szerelmetes alma: 
hódolok ennivalók és innivalók zamatának,
legfőképen azonban a bornak, a bíborán ömlő 1
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rácilrmösnek, amely víg dalra deríti a lelket 
s vérünket duhaj ugrálásra pezsegteti, táncra.
Áldom a hang szent élvezetét is: a fák suhogását, 
ég morajos dörgését, zápor esi zuhogását, 
h s verebek csipegését, nagy motorok dobogását, 
nik csacsogó fecsegését, pajkos ebek csaholását, 
fürge lovak dobaját és társzekerek robaját és 
zongora mély akkordjait este, ha kedvesem ujja 
surran a billentyűkön s halk futamok szelíden hús 
hullámzása csobog körül. Ó "Traviata" szerelmes 
dallama, ó zengi "Pathélique" s valamennyi szonáta!

Szép dolog élni, kutyuskám. Szembe haladni a széllel, 
ázni, ha bús zivatar vág, megszáradni, ha nap süt, 
szánon siklani, míg a pihék csillogva csapongnak 
s vattacsomóként ülnek vállamon és a fenyőkön. 
Nagyszerű elcsavarogni, bolyongani, menni örökké, 
így lézengeni, mint most, gondtalanul fütyörészve, 
így ballagni, kutyástul, eris nagy örömmel a szívben, 
s mondani himnikusan: Csodaszép, csodaszép ez az élet, 
semmi se múlja felül. Légy csonka, beteg, nyomorult bár, 
mégis öröm szippantani fényt, levegőt, vakon is kéj 
megtapogatni a nap tüzes arcát. Szászor, ezerszer 
szép, ha emellett még fiatal költi is az ember, 
hóbortos daloló, feltártszivü, harmatosán jó, 
mint a madár, ki csipog s apró bogarakra vadászik, 
mint farkaskutya, kit megszáll lobogó heve és a 
macska nyomába iramlik. Mert sunyi macska a Szépség, 
tisztafehér, pamacsos cica, hirtelen ugrik, elillan, 
olykor szembe lapul, köpködve, sziszegve nyivákol 
s újra futásnak ered. — Nincs, kiskutya, más hivatásunk, 
mint macskára vadászni, vidáman inalni utána, 
meg-megfogni, ereszteni, játszani véle, magasra 
tartani felnevetőn, komor emberek arca elébe 
villogtatni: kacagjon a lelkűk, látva, milyen szép, 
mily kecses állat a Szépség, hó-cica, furcsa bohó Vers. 
Senki fiának nincs joga kérdeni minket egyébről, 
számotadáskor is egy kérdésre felel csak a költő 
s egy kérdésre kutyája: Hogyan sikerült a vadászat?

Megmutogatnak az emberek itt megyen ó  a kutyával!
Tapsol a Kisjézus Szűzmária kedves ölében, 
boldog az Isten ránkpillantva derűs magasából, 
sím i szeretne igaz gyönyörében, ilyennek akarta 
látni az embert és a kutyát, mielőtt e világot 
megformálta. A nap fele forgó sárga virágok 
mind mifelénk fordulnak, a porba borulnak előttünk, 
tisztelnek pipacsok, kék búzavirágok, a burján 
tűzbimbókba borul közelünkben, a lepke faujjong 
s este, ha hosszas utunkról izzadtan hazatérünk, 
hétszeres illatot ontnak a floxok a kertben, a rózsák 
illat-imába merülnek, a tág üvegékü verandán 
csillagokat szikrázik a dyvia és amaryllis.

Kedvemet el nem rontja, ha bús, beteg, éhesen omló
emberek állnak elém a nyomor nyavalyás negyedében. 
Rájuk kell mosolyogni: Miért vagy kishitű, testvér? 
Mondd, mire jók az üres-zsebü, telt-szivü, ifjú csavargók, 
vándorok és remeték? Nem bízol erős szavaikban? 
Próbáld meg, no, eredj csak utánuk a tarka hegyekbe, 
jöjj csak utánam, — mindnyájan, kiket öldös az élet, 
gyertek utánam, málnát s epret eszünk a bozótban, 
gyantalehelletü fák közt felbuborékol a tréfa, 
nagysüveges fura törpék öntenek írt sebetekre, 
télen a zsémbes, fancsali gazdagokat könyörögjük, 
lássák, mekkora kéj vidulón, örömest adakozni, 
éjszaka vágjuk a bükköt, máglyatüzet hevenyészünk, 
összebújunk szelíden s egymás melegében elalszunk.
Ó, nehezen megy tönkre, sokára hal éhen az ember 
telve dalos bizalommal! A gondot, a terhes, a gyilkos 
gondot kell csak elűzni az agyról. S hinni jövendőnk 
biztosan érő, emberi, boldogító igazában...

Tinti fiacskám, hidd el, nincs gonosz ember a földön, 
kedvesek, áldottak, szeretők valamennyien ők, csak 
éhesek és fene házakban virrasztónak éjjel, 
nem szívnak tüdejükre elég levegőt, szomorúra 
hervasztják magukat sok semmi miatt, tele vannak 
nyűggel, rossz a szemük, nagynak hiszik azt, ami apró 
nem veszik észre, mi fontos, nyelvüket összezavarták 
s főként Tintikutyájuk nincs, kivel alkonyi séták 
felszabadult, meghitt derűjében üdüljenek olykor.
Nem gonosz ember a tolvaj sem, ne ugasd meg a tolvajt, 
hadd vigye el csak a rózsafa-gömböket éjjel a kertből, 
mint ahogy eddig tette: eladja szegény, hiszen éhes, 
jóllakik árán őmaga, gyermeke és felesége.
Meg ne ugass senkit soha mérgesen. Éjjel a hold vén 
fintoros arcát szemléld csöndesen és szeretettel.
És ha a szomszédék beteges, buta pincsikutyája 
kísérteiről mond neked ismét zagyva meséket,

rá se ügyelj, vagy vágd a szemébe szilárd nyugalommal: 
csúf mese az, te nem is hiszed el, mert tágas a föld és 
tiszta kelettől napnyugatig, nincs rém e világon, 
jó füvek és fák vannak, a nap süt, a rőt telihold száll, 
örvendezve az emberek és a kutyák örömének.
Zengd bele bátran a térbe, csahold fel a csillagokig, mit 
csillámló-szemü gazdád is zeng, hirdet örökké 
Szép e világ, gyönyörű e világ és nincs hiba benne!

Eközben a v ilá g  e la lszik  körü löttünk
Alkonyodik már. Lanyhul a fény és enyhül a hőség.

Fák tövén, mint sűrű gaz ágboga, hajt ki az árnyék, 
percek alatt burjánzik, sűrűsödik, tovaterjed, 
árad, elönti az erdők lábait, ellepi nyirkos 
nyújtózással a völgyet s fölfele kúszik a dombon, — 
meg-meglendül a szél, pirosán szaladoznak a felhők, 
halvány rózsapiros fény reszket a domb tetején még: 
édes mérget ivott haldokló elnehezült és 
békés teste hül így ki, a lábtól szív fele, lassan, 
arca pirosra hevülten a láztól, szép szeme megtört, 
s alkonyi szellőként finoman sóhajtja ki lelkét.

Esteledik már. Sápad a pír. A juhok hazamennek
távol utón kanyarogva, nyakukban a halk pici csengő, 
mint eltévedt szűzlány gyermeki hangja, csilingel.
Lent a sötétbe borult város kék tornya felől most 
kondul az Angelus édes ezüst zengéssel, aranyló 
zsongással. Pihegő madarakra simulnak a lombok.
Lélegző levelekre, gyomokra hűvös suhogással 
percega harmat. A végtelen, illatos angyali csendben 
hallik, amint a csigák finoman súrlódnak a fű közt!

Régen a halk, füves, ódon Úastromok udvara megtelt 
jámbor szerzetesekkel ilyentájt, barna csuháju 
álmodozó szentekkel, akik puha révedezésben 
mormoltak s mialatt az alázat imája kibuggyant 
szívükből, fejük áhitatos mellükre hanyatlott.
Francesco Testvér most indul el esteli útra, 
most megy a szörnyű farkas elé, — a te ősöd elébe,
Tinti barátom, — hogy szelíden parolázzon a torkos 
bősz fenevaddal, a vértlihegő fogas emberevővel.
Fekszik a farkas a jó Szent lábainál, mialatt 6 
barna kezével a bundás oldalakat simogatja.

Alszik a farkas, amarra derűsen füstöl a kémény,
nézd csak a csillagok is felnyitnak imitt is, amott is, 
csillognak, pislognak, aranybolhák a hatalmas 
mennyei kék kutya szőrén: néha kipattan egy apró 
csillagbolha, nagy ívben elugrik a messzi hegyek közt...

A  m acska fu t, m i ped ig  fu tunk utána
Tinti, miért vagy szórakozott? Fecsegő szavaimra

úgy sem ügyelsz, ahogy én nem ügyeltem a tegnapelőtt egy 
pajtásomra, ki csöndes kávéházi helyünkön 
mérföld-hosszú novellákat duruzsolt a fülembe, 
mig odakünt, odakünt, a csiszolt üvegablakokon túl 
meggypiros-ajkú, riszáló-termetü, karcsu-bokáju 
nők libbentek el és habkönnyű ruhájukat íves 
combjukhoz feszítette a babráló, buja szellő 
s bent a szivem már nyugtalanul készült muzsikáló 
versfoszlányok, tündér titkok után iramodni.

Macska lopódzik az útfélen, hunyorogva figyel ránk.
Orrod már szimatol, bordád remeg és füled izgul,
Tinti barátom. Jól tudom én, hogy erős a kisértés 
s hasztalanul kérném, ne rohanj ki azért a világból 
s mondj le miattam ezúttal a hajsza pogány gyönyöréről. 
Jobb, ha veled futok én is. A tétova séta elég volt, 
únom az álmos bandukolást! Gyere, Tintike, fussunk!...

Megkezdődik a verseny!... Az izmom erős, a tüdőmbe 
zúgva zihálom a friss levegőt. Fiatal vagyok, ifjú 
lábam nyilsebes, ifjú szivemben az üstökösök vad 
ujjongása nyilallik, az édes öröm lihegése.
Senki sem oly fiatal ma, bolond és isteni, mint én.
Senki sem oly fiatal s olyan ostoba, mint te, kutyuskám. 
Szép dolog átszökkenni az életen, átkarikázni, 
átviharozni az ifjú mezőkön, az ösztönök útján, 
így szabadon, felelőtlenül. Itt van az árok, előre, 
mélybe le, dombon fel s ujujuj, fel a hegyre, a hegyre 
stú la  hegyen gyémántporral teleszórt levegőben 
rajta, gyerünk, alakunk megnőtt a sötét horizonton, 
fénylik az arcunk, szép kutya-homlokodat ragyogó láng 
íveli körbe, zuhogva sugárzik a mennyei kékfény, 
felkacagó fuvolák, mély kürtök, aranyhegedük víg 
hangjai mellett porzunk át a mezőn, a vakító 
angyali őrség kettős sorfala közt, csak előre... —  
szállva, repesve, kifúlva, kigyúlva rohanni előre, 
mígnem a Márvány-Trónus elé dobbanva jelentjük:
— "Ifjan tértünk színed elé, örök isteni Felség. 
Átnyargaltuk az életet. És megfogtuk a macskát!"
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(O r b á n  Ján os D én es)HÜMERIÁDA
A N Y Á M , TE V A G Y  
Á R V A  F IA D  C S IL L A G A  
í r t a : T ro p p a u er  H ü m ér
1 .

Anyám te vagy a legszebb csillag, 
agyam egén te vagy a Nap, 
te vagy a jég a Szaharában!
Te vagy akit e vers harap!
2 .

Vinnék neked zsák homokot, 
melleid közé sivatagnak,

oráni szajhák rücskös testét, 
bordüyt nyitanék ölödben.

A  köldököd oázis lenne, 
onnan szürcsölnék zöld vizet.

És minek oda egyéb fortély, 
hol van homok és v íz  és bordély?!
3 .

Akár teremtó istenüktől a népek, 
úgy távolodtam, anyám, melleidtől, 
mert untam őket, akár a hálaadást 
s a miatyánkat a megteremtettek, 
és ahogy ők véresszájú bálványok 
elé borultak, úgy omlottam én is 
rothadó szájú lányok poros mellére, 
sósízú ágyékára, de mikor savanyúak 
lettek a szájak, már fold borította 
a melleket, s az ágyék penészízú volt, 
vissza akartam térni, anyám, mint 
ellenség hírére a népek, és álruhában 
érkeztem, sántán, és minden kérdésre 
megfeleltem a város kapuinál, de amit 
néked mondhatok már csak kései sirató, 
fanyar áldás és édes átok 

megfoghatatlan melléd fölött.
4.
Anyám, te vagy a legszebb csillag, 
anyám, érted meggyűl a hó!
Anyám, tudom, eljutok hozzád: 
a versem csillagközi ló!

LÁSZLÓ NOEMI
(AHOL LAKUNK)
A H O L  L A K U N K ,
E L Ü L  A  SZÉ L,
A  T É B O L Y  R E S Z E G E N  
H E N Y É L ,
H A S Á T  A  N A P P A L  
SÜ T T E T I  
A  S Z E R E L E M  
S FÉ LR E B E SZÉ L.

A VALLGODORBEN
TENGEREK

A báboknak aludni kell.
A  hold kalózkendőt visel; 
bőröd sóízú, gyöngy pereg, 
a vállgödörben tengerek 
zúgása hallik, mintha kagyló 
ölében nyögne földrehajló 
rengeteg;
sziklarajok derengenek, 
sirály zuhan, 
repülnek foszló fellegek.

SANTHA ATTILA 
Serénykedő ezredvég 
avagy a múmiák ébredése
Mindannyiunkban ott vár egy múmia. Mert ugyan sokan 

próbálták bevétetni velünk, hogy az ember csupán biológiai, 
tehát múlandó lény, de mindhiába: néha, valahol, ott, mélyen, 
megmozdul bennünk jogait követelve valami ősi és időtlen. 
Igen, ő az, a múmia, ki fekszik bebalzsamozva, összezsugorod
va, megaszalódva, ám bármikor készen arra, hogy egy korty 
életvíztől feléledjen. Képzeljük el, mi történik, ha e sok múmia 
egy szép napon magához tér, egyszerre kezdi el csikarni a 
hasunkat és agyunkat, sőt ágyékunkat; majd előjönnek sorra, s 
belecsöppennek az ezredvégbe. Mennyire tudnák élvezni ezek 
a kicsi, zöld, nagytudású emberkék ezt a különös, felszínes, 
csokoládépapírba csomagolt és ingyencirkusszal szórakoztató 
világot!?

Néhány múmia máris feléledt. Ott van bennük az emberiség 
pár ezredéves tapasztalása, és mivel ők, kik oly sokáig voltak 
tetszhalottak, igazán tudják, hogyan kell élni, úgy tűnik, halál- 
félelem nélkül léteznek. Néha bölcsen melankolikusak, néha 
mámorosán serénykedőek; lótnak-futnak, hogy fáj bele az em
bernek a feje, majd jókedvükben leülnek mesélni nekünk. Ma
gukról, meghökkentő mindennapjaikról meg az emberszabású 
istenekről, akik ugyanúgy ott fekszenek összetöpörödve, vagy 
térdeplő ülésben kuksolva, miközben valami különlegesen 
egyszerű módon kommunikálnak egymás között.

Talán ez a mese az, amit úgy is nevezhetnénk, hogy iroda
lom.

Illusztrációk: 
Vetró András 

szobrai

A nagy mutatvány

FEKETE VINCE 
Szellem és a szerelem
leszart Szellem röpül át a városon 
kattog koponyájában az üvegszem 
bádoglavórba eső pöcög és átoson 
az Árny a házak felett; "Öregszem " —

mondja —  csöpögő teste leér a földig 
nem megy a suhanás tényleg 
már a fák koronájánál zöcskölődik 
s ütköznek a tornyok alfelének

"Kellett nekem szajhálkodni" 
s megáll a földeken, —  még szerencse 
de kár már ezen sajnálkozni 
hisz percig se jobb idelent se

vakarja mindenét iszonnyal 
s arra gondol fent hogyan jelentse 
"Elhagyom a Földet azonnal, 
s nem hagyok utánam egy jelet se!"

Szabadulás a
A modem kor megteremtette végre az 

emberiség számára azt a csodálatos helyze
tet, hogy kilépvén a valamikori tudomány- 
vallás-m űvészet stb. szinkretizmusból, 
kikristályosodtak a határok ezen önálló élet
teret követelő domíniumok között. Létrejött 
a tiszta tudomány (science pure), amely im
már függetlennek ismeri magát mindenfajta 
ideológiai hatástól, ideológiák tömegének 
egymástól olyannyira különböző előítéletei
től. A tudomány önmagáért való, öntörvé
nyű rendszerré  nem esült, hiszen fel
szabadult a filozófia, a bölcselet közvetlen 
hatásköre alól is. A filozófia, mint spekulatív 
(nem egzakt) tudomány, nem vindikálhatja 
többé magának a jogot, hogy a többi tudo
mányokat át- meg átszője előítéleteinek haj

pókhálóból
szálvékony és rafinált pókháló-szálacskái
val.

Arnold Hauser is így vélekedik — sokak 
látásmódjához csatlakozva, amikor azt 
mondja, hogy sokkal leplezetlenebből, exp- 
lidtebb módon benne van az ideológia a 
"humán tudományokban", mint az "objektív 
tudományokban".

Oly megszokottan csengnek-bongnak 
immár fülünkben ezek a szavak, hogy hajla
mosak vagyunk őket egyszerűen axióma
ként elfogadni, anélkül, hogy hosszabb ideig 
bíbelődnénk jelentésük fölfejtésével.

Pedig ha kicsit is kéz alá vennénk Hauser 
föntebb idézett kijelentését, figyelmesen 
szemlélve az általa használt terminológiát, 
csakhamar rájönnénk, hogy már ebben a ter

minológiában is — jó adag ideológia van, és 
mindjárt alábbhagyna iránta érzett töretlen 
bizalmunk. Miről is van szó tehát? "Humán 
tudom ányok", illetve "objektív tu d o 
mányok" — mondja Hauser. Az "objektív 
tudományok" nyilván a reáltudományok 
lennének. Eszerint a "humán tudományok" 
nem objektívek, azaz nem tárgyszerűek. És 
ezzel már meg is érkeztünk az ideológiához, 
ami, lám, nem is volt annyira sifrírozott for
mában, hiszen egy kétlépéses gondolatme
net már felszínre hozta: nem tárgyszerűek a 
humán tudományok, mivel központi tár
gyuk, a szellemi valóság mint olyan, nem 
létezik — annak számára, aki az elemzett 
terminológiát megszerkesztette. Előítéletre, 
axiomatikus kinyilatkoztatásra építette te
hát a humán- és reáltudományok ismeretel
méleti megbízhatóságára vonatkozó nagyon 
kategorikus kijelentését. Hogyan hihetünk 
neki? Objektív-logikus alapon nem, legfel
jebb érzelmi azonosulás alapján, vagy a "hé,
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DEMÉNY PÉTER

, Hamlet
A valahányadik Hamlet ott ült 

a rombadőlt helsingöri kastély 
egyik tengerre néző, ép termében és 
mogorván bámulta a vizet. Ha 
visszagondolt arra, ami eddig tör
tént, mindig tehetetlen düh fogta el. 
A szellem, fittyet hányva elődei cse
lekedeteire, nem jelentkezett egyik 
éjszaka sem, ily módon a sokszáz 
éve ismétlődő cselekmény semmi
képpen sem indulhatott el. Az ik- 
szedik dán királyfi úgy állt bosszút 
a szemtelen kísérteten és az egész 
hülye koron, hogy teljesen normá
lisan viselkedett, aminek egyik kö
vetkezménye az lett, hogy Laertes 
még félúton sem volt Párizs felé, 
mikor húga, a szépséges Ofélia már 
rég a vízbe ölte magát. Claudius és 
a királyné nem győztek eleget cso
dálkozni a dolgon, bár a király ar
cán a valahányadik Hamlet néha 
gúnyos mosolyt látott játszadozni, 
amely azonban oly gyorsan tűnt el, 
mint amilyen gyorsan megjelent. 
Hamlet ellenben nem is törődött a 
királyi párral, hiszen ő volt a legna
gyobb zavarban: az a piszok szel
lem nem jött, és főhősünk 
képzeletében már az is felmerült, 
hogy apját meg sem ölték, bár ezt a 
lehetőséget mindig elhessegette,

hiszen az öreg Hamlet a függöny 
felgördülése óta nem mutatkozott.

A valahányadik Hamlet azzal 
vigasztalta magát, hogy talán min
den jóvátehető, mivel a színészek 
megérkeztek, ő jól fogadta őket, el
mondta nagy monológját színészi 
játékukról; úgy nézett ki, hogy min
den visszazökken a régi kerékvá
gásba. Az ifjú herceg remélte is ezt, 
mert már nagyon kezdett belefá
radni a dologba, megtépett idegei 
egyre kevésbé bírták a fenekestül 
felfordult történetet.

Órájára nézett: húsz perc múlva 
kezdődött a színjáték, és a valahá
nyadik Hamlet elvonult, hogy roj
tos farmerét felöltse.

A nagy terem már megtelt kö
zönséggel. Claudiuson látszott, 
hogy épp most hagyta abba a súly
zózást; a királyné délutáni álmából 
ébredt. Horatiónak alig volt ideje 
lezuhanyozni a vasárnapi foci után. 
Egyedül Hamlet volt kipihent, 
mintha az égvilágon semmi sem za
varná — a királyi pár megkönnyeb
bülten nézett össze. Most Polonius 
jött be, bocsánatot kérvén a késé
sért.

A valahányadik Hamlet felkér
te kebelbarátját, hogy jól figyeljen 
az alattomos gyilkosra, majd enge
délyt kért a királynétól, hogy lábai 
közé feküdhessen. Claudius jelt 
adott a játék megkezdésére.

A valahányadik Hamlet és a va
lahányadik Horatio remegve fi-

Kórus

BENŐ ATTILA 
Fémvirág
M ikor látványába szédülten 
éles levelei alá ültem

virágzást lesni az éj múltán, 
csak a nehéz árnyéka hullt rám,

s illa to t nekem nem világolt, 
szúrós, idegen fémvirág vo lt

színeit az eső lemosta, 
s szirmain k iü tö tt a rozsda.

Miért!
Mindhiába tárom ki szobám

ablakát,
nem mehet ki a ház rajta.

Hiába nyitom az ajtóim at, 
a kint és a bent nem vegyül,

csak a huzat lesz nagyobb belül.

Kegyetlen kőműves, 
m iért építettél magamba?

gyelte az éppen aktuális Cla- 
udiust. A darab fokról fokra 
haladt előre, a beléndek-jele- 
neten már réges-rég túl vol
tak, és Claudius még mindig 
nem háborodott föl, nem ug
rott sápadtan a színészek kö
zé.

A társulat tagjai tanács
talanul néztek össze, aztán 
kivonultak a csarnokból, az 
ikszedik Hamlet pedig re
megő szájjal lépett trónbitor
ló nagybátyja elé. — Mi volt 
ez?! Hogyhogy? — Miért 
kérded, öcsém? — szólt nyá
jasan Claudius. — Neked 
most... — Ejnye, Hamlet, ez 
a tragédia már évszázadok 
óta ugyanúgy játszódik.
Nem gondolod, hogy ideje 
volna a változtatásnak? —...
— Ne bámulj rám úgy, édes 
fiam. Egyszerűen az történt, 
hogy a gyilkos beléndek 
nem töltötte be hivatását, fél
munkát végzett. Apád csak 
az öntudatát vesztette el. —
Tehát ezért!... — Igen, ezért 
nem jelent meg a szellem. De most 
újra láthatod élőben, bizonyára 
meg fogod köszönni nekem ezt az 
élményt.

A valahányadik Claudius ket
tőt tapsolt. Egy oldalajtó nyílt ki, és 
a színre tántorgott a szánalmas lát
ványt nyújtó öreg Hamlet.

— Apám! Te itt? De hisz Shakes
peare!... — Nincs mért beszélni 
hozzá, fiú. Nem ért semmit abból, 
amit te akarsz mondani neki. Meg 
aztán minek is! Shakespeare nagy 
író, nem mondom, de ő fokról fokra 
építette föl a drámát; én tehetsége
sebb vagyok nála, nekem majdnem 
egy meglehetősen nevetséges vé
letlen tette be az ajtót. Ezen a vélet
lenen azonban felülkerekedtem, és 
most már én vagyok a dráma szer
zője.

— Gazember! — kiáltotta a va
lahányadik Hamlet, és felemelte 
öklét, hogy a valahányadik Claudi
us arcába üssön.

Ám ekkor furcsa dolog történt 
Az öreg Hamlet hirtelen előrelé

pett, és jólirányzott balhoroggal a 
földre küldte a fiát.

— Ha igen, valamit elfelejtet
tem — szól a trónbitorló az állát 
tapogató királyfihoz. — Ennek a 
testőrnek az a feladata, hogy sze
mélyes biztonságom felett őrköd- 
jön. v

Újra tapsolt kettőt; mikor a szol
gák bejöttek, kivitette a közben el- 
alélt Gertrudot, és intett 
alattvalóinak, hogy távozzanak. 
Azután az oldalajtóra mutatott, és 
az öreg Hamlet szófogadóan helyé
re ment. — Csaó! — küldött egy 
megbocsátó mosolyt a valahánya
dik Hamlet felé, és ő is kiment a 
trónteremből. Az oldalajtó és a főaj
tó egyszerre csukódott be; becsapó
dásuk különös nyekkenést okozott. 
A valahányadik Hamlet felkönyö
költ és azt suttogta:

Ez a vége a földi világnak,
Ez a vége a földi világnak,
Ez a vége a földi világnak,
Nem bomba, csak egy buta nyekk.

(T. S. Eliot - Szabó Lőrinc)

szolgám, érts velem egyet!"** elv alapján 
(akadékos akkádok!).

No persze — somolyogna erre egy na
gyot Hauser —, hiszen én nem is művelek 
reáltudományt, ki mondta hát, hogy nekem 
muszáj hinnetek? — Jól van, Uram, nem is 
hiszek Önnek, de nem hiszek a reáltudomá
nyoknak sem. Illetve hiszek akkor, ha példá
ul valaki megm agyarázza nekem, hol 
található, hol szemlélhető meg bár egy pilla
natra is az az egységes anyag (ne adj' Isten: 
Anyag!), amit a modem fizika a világegye
tem legfelsőbb, örökkévaló és végtelen prin
c íp ium aként tételez: vagy ha nem 
szemlélhetem, legalább definiálja számom
ra, mi is az, hogy anyag? — mert én csak 
véges tárgyakat látok, megannyi külső köz
vetlen és közvetett tényező hatásának alá
vetve, rajtuk kívül eső ökok által szigorúan 
determinált, függő létben, amely tárgyak va
lamilyen "anyagból" (szerves és szervetlen 
anyagokból), ezek molekulákból-elemek-

ből-elemi részecskékből tevődnek össze — 
de ezek is mind térben, mind időben deter
mináltak, végesek. A fizika, kozmográfia, 
vegytan stb. eredményei mind arra vallanak, 
hogy az anyag folyamatosan energiává ala
kul és az energia szétsugárzók a világűrben, 
ill. az anyag mozgásból nyugalmi, egyensú
lyi állapotba törekszik. Az így energiává ala
kult és szétsugárzott anyag pedig többé nem 
alakul vissza, mert az úgymond a természet 
szükségszerű törvényeinek csődjét (uram 
bocsá: csodát!) jelentene. Ha az anyag tehát 
időben végtelen volna, már az összes moz
gást elvégezte volna, amit képes elvégezni, 
átalakult volna energiává és az energia szét
sugárzott volna a világűrben. (Valódi, teljes 
körforgási rendszerek nincsenek a termé
szetben: a víz körforgása sem az, mert a víz
felületek párolgásához állandóan új 
napenergia szükséges.) Ha pedig térben 
végtelen volna az anyag, akkor egész egy
szerűen nem lenne üres tér, és az anyag en

nélfogva nem tudna mozogni. Márpedig az 
anyagi világ állandó mozgásban van; ho
gyan is állunk hát akkor a térben és időben 
végtelen princípiumként, tárgyként, akár
miként tételezett anyaggal? Ezekből a gon
dolatmenetekből durva logikai bakugrások, 
fogalmi relativizmus nélkül nem mászik ki, 
kedves Hauser, mint ahogy az ókori görögök 
sem tudtak kimászni, amikor teljesen irraci
onális alapon megteremtették a végtelen 
szám fogalmát - két, logikailag eleve össze
egyeztethetetlen fogalmat fércelve össze. 
Nos, hol van több ideológia, és mennyire 
leplezetlenül, tisztelt Uram? Vagy ne boly
gassuk tovább a dolgot?

C SO BÁ N  ENDRE ATTILA

A. Hauser: A művészettörténet filozófiája. 
Bp. 1978

“Ékírásos akkád vers kezdő sora
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LÁSZLÓFFY CSABA

Vay A dám  őkegyelm essége  
M unkács várában való  
kapitányságának végnapjai 
tulajdon fiának tapasztalata
és em lékezete szerint

Befejező rész
Várhattok madaraknak,

vadaknak gyomrai, 
megéhült ebek, 
még nem jött el az ideje, 
hogy megemésszetek!

Amiképpen a pestis eszméletzavart 
okoz, úgy igaz, hogy az én lázas állapotom 
látomásai most nem a régi mesebeli (tán nem 
is úgy volt) időknek, hanem a Fortuna szeke
rére bízott jövőnek a színeiből festetnek.

(A fejedelem alkonya)
A társaság az öreg platánfa alá gyűlve 

megvárta, hogy az inasok előbb összeszedjék 
az ezüst tálakat, aranyozott evőeszközöket, 
majd özvegy Vay Ádámné Zay Anna elé si
essenek és a bénult lábú nemzetesasszonyt 
ölbe kapva megiramodjanak a kastély felé.

A zápor már elérte a sövénykerítést. Zay 
Anna duzzadt orcájával, terebélyes termeté
vel — amit az alul-felül dúsan csipkézett 
ruhája is kiemelt — legalább annyira elütött 
vékonydongájú menyétől (akinek pulykato
jásos, sovány arcát ráadásul az asszonyi ter
hesség foltjai is tarkították), mint amilyen 
mértékben az ősök szokásainak fittyet hányó 
könnyű, tarka kelmék divatja eltüntette a női 
ruhák egyenes ráncait.

A Vay családban új örökös születését vár
ták. Az áldott állapotban lévő ifjúasszony 
kikottyantotta, hogy a bujdosó fejedelmet 
szeretné felkérni a keresztapaságra. Férjeura 
már meg is fogalmazta a kívánság-levelet.

Szerencsével az kinek van frigye,
Szaporodik annak az irigye...

Talán épp Szentsei György dalos gyűjte
ményéből idézi egyik tudós vendég. "A buj
dosó Rákóczinak — teszi hozzá valaki — 
irigye sincs már, olykor még a császári zsold- 
ba szegődött nagyurak is szép szint mutatnak 
irányában; persze, mondják róla azt is, hogy 
mint farkas a veremben, alázatos új vendég
látójával, a szultánnal szemben, aki ravasz 
hálójával éppen üyen kétes sorsú ember után 
halászott."

Azt ugyan megkapta, mármint a török 
császár. Rákóczi ugyanis már régtől fogva 
ahhoz a szerencsétlen flótáshoz hasonlít, aki
nek háza alól kidűlt a támasz, s nincs már sok 
hátra, hogy förgeteget hajtson rá a tavasz...

Hasonló élcelődést ugyan ki engedne
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meg magának a Vay portán? A kastélyt örök
lő úr feleletképpen aligha érné be annyival, 
hogy: 'Valahol jársz, ugat a kuvasz!"

Ki ne sajnálná eme társaságban azt, hogy 
a birodalom legnagyobb földbirtokosa sem
mit sem élvezhet az őt megillető vagyonból, 
penészvirág-életet él Rodostóban, mint an
nak idején Prágában a jezsuita főiskolán, 
amikor még Kollonics volt a gyámja. De azt 
is tudják, hogy egy újabb kétségbeesett kísér
let Rákóczi részéről nem lenne több hiú öná
mításnál.

"Bizonyára van önök között olyan — szó
lalt meg váratlanul egy élénk színekben 
pompázó vendég, az egyetlen a meghívott 
urak közül: Itáliából jött, személyesen szor
galmazva a megrongálódott kastély átépíté
sének ügyét a Vay grófoknak —, aki esetleg 
látta a kackiás bajuszú Thököly gúnyképét, 
amint ördögöcske »szállja meg« éppen; egy 
milánói mester — Angelli (Angyal?) vagy 
Agnalli — metszette volt rézbe."

"Ezek szerint semmivel sem több az esé
lye Rákóczi renoméjának az európaiak ítéle
tét (hát még a képzeletét?) manipuláló 
kevesekkel szemben? — kérdezett rá Zay 
Anna az itáliaira. — A történetírók (mert 
elsősorban róluk van szó), legyenek akár a 
pápai állam, a spanyol uralom alatt álló Mi
lánó vagy a Habsburgokkal szövetséges Ve
lence polgárai, tudvalévőén tömjénezéssel 
szokták viszonozni uruk kegyeit."

A csizmafélszigetről érkezett távoli ven

dég megpróbálta szépíteni a dolgot, a bolog
nai zeneszerző, építész s egyben történetíró, 
Buontempi példáját említve, aki kezdettől 
fogva méltányolta a magyarok jogos követe
léseit, nem mulasztván el felsorolni a sérel
meket: az idegen várőrség terhét, a császári 
zsoldosok rablásait, a harminc éve tartó ín
ség legfőbb okait, elismerte, hogy a Habsbur
gok esküvel te ttek  ígéretet a nem zet 
szabadságjogaira; csakhogy...

Az égiháború az ebédlőtermet is megzen
gette. A vendégseregben minden bizonnyal 
többen is óhajtották volna, hogy a zivatar 
végképp elnémítsa a mondat folytatását, a 
további vitát és meddő tusakodást.

A villámoktól megvilágított ebédlőte
remben elhalványult a gyertyarudak kékes, 
félénk lángja. Egy cobolyszőrmés lengyel 
gróf — még a danckai száműzetés idejéből a 
Vay-család jó barátja — névtelen piktorok 
tompán komorló festményeit, megbámult 
portréképeit nézegetve a bolthajtások alatt, 
egyszerre csak suttogóra fogva hangját, me
sélni kezdett. A közelállók mind többen oda
füleltek. Megértették, hogy Rákóczi beteg... 
XTV. Lajos rendkívül óvatos üzletembernek 
bizonyult. — Egyetlen fojtott hangot hallani, 
s közben a tálakkal megrakott hosszú asztal
nál a déligyümölcsök szájról szájra találnak. 
— A francia király a száműzöttek szűkös 
évjáradékából is le-lecsípett A szultán lát
szólag bőkezűbbnek mutatkozott. Rákóczi 
udvara szerencsére olyannyira leapadt, 
hogy saját magán kívül kevés—jobbára boj
tos — szájról kell gondoskodnia. Mind
azonálta l ko lostori zárkózottságában 
annyira megnőtt a hiszékenysége, hogy nem 
egy szélhámosnak sikerült már kicsalnia a 
nélkülöző fejedelemtől ékszereinek maradé
kát. Előbb egy francia obsitos tiszt ígért neki 
királyságot összeköttetéseire hivatkozva; 
újabban pedig egy Ploutman nevű angol ka
landor környékezte meg képtelenségeivel a 
világtól elzárt, imádságokkal vigasztalódó 
lelket. Azt ígérte neki, hogy a Madagaszkár
nál veszteglő kalózhajók kincseiből segít ki- 
robban tan i valahol az újabb Habs- 
burg-ellenes rebellion A szánnivaló öregem
ber elhitte, hogy a rablásba belefáradt kaló
zok őkegyelmessége fejedelmi parancsara 
várnak, hogy ha kell, halálba menjenek.

A várandós anyát émelygés fogja el. A 
jólnevelt uraknak sikerül magukba fojtaniuk 
a nevetést; csupán a lengyel gróf ajkát véko
nyítja el egy futó mosoly.

"Inkább kicsapongó leszek!..."— kurjant
ja el magát távozás előtt, már a kinti sötétben 
egy Vay unokaöcs. Elfajzott ficsúr(?), vagy 
csak megrészegült.

"Inkább szegénység üldözöttje itthon" — 
fohászkodik a percekre magára maradt öz
vegy, Vay Ádámné Zay Anna, a lépcsők ha- 
sadozott korlátjába kapaszkodva.

A folytatást mindketten lenyelték:
"... Mintsem bujdosó fejedelem!"

(Hóval befújtát)
A tűz helye még itt-ott parázslott, a félig 

nyitott, hatalmas ajtószámyak lebegni lát
szottak az ablakszemeken át bevilágító ha
vas estben. C supaszon állt a kopott 
bársonyterítővei takart ebédlőasztal.
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Tekintete erőtlenül siklott alá a sötét fé

nyű bútorokon, szenvedély nélkül, hidegen 
hunyta le szemét.

A késői kocsizajra szempillái megrezdül- 
tek. Mire felállt s az ablakhoz lépett, már 
nyikorogtak a falépcsők a cipőtalpak alatt.

Az udvaron a tűzrakás mellett lovászok 
melegedtek, s ott kuporgott köztük a sánta 
kovácslegény is, akit utóbb küldöncként 
használt, mikor a szomszédos kúria kikapós 
asszonyának levél útján üzengetett.

A diszkrét hangú és modorú fekete ruhás 
ágens urak az egész házat tüzetesen átkutat
ták. Vay Dániel az ablakrácsokat bámulta, 
miként metszik keresztül-kasul a fagyvirá
gokat.

A sújtással díszített testőruniformisban 
megörökített alakra mutattak: "Ki az?". A

festmény alatt eltörpülő Dániel ajkán szo
morkás mosoly. Ezt a dédunoka-nagybácsit 
nevezték talán óbesternek (?). Róla mesélik, 
hogy a vére nem hagyta nyugodni soha. Két
száz felszerelt lovasával vonult a "burkus 
háborúba". Szeretett muzsikálni, gyűjtötte is 
a különleges hangszereket. Miközben bajtár
sai megszedték magukat kincsekkel, ő hadi- 
sarc gyanánt a porosz királynak csak egy 
törött fuvoláját hozta magával.

Az ágens urak bosszúsan távoztak. A 
névtelen feljelentés dacára egyéb kompro
mittáló irományt nem találtak, mint a bűnös 
szenvedélyű M.-né úrhölgy szerelmes leve
leit.

"A Te képzeleted, akárcsak az én han
gom, egekbe szárnyaló, vagy legalábbis a 
magasságokkal incselkedik — olvasták a 
hívatlanok. — Csak több volna benned az 
epés ambíció és kevesebb a truccolás, akkor 
bezzeg nem ilyen sorokkal fogadnád vá
lasztó ttodat..."

(Még hogy az ő választottja!) És követke
zett az inkriminált versezet:

"Eredj tovább, itt ugyan neked nincs 
többé helyed, Kifogyott az ihlet; Ámor 
mentse meg szívedet!"

A tavasz buzogása új forrásokat kínált A 
kastély ifjú ura nyeregbe ült, és egy szó nél
kül, hűtlenül több hónapra messzire ellova

golt. A forró, turbulens Vay-vér tiltakozása 
volt ez is, mely nem érte be a zsoltáros 
könyvvel és azzal, hogy ügyetlen rímeket 
firkantson s lopjon az aranyozott szélű szent 
lapok közé. Búcsúképpen még a harasztos 
pázsitról szedett ibolyát sápadt orcájú nőjé
nek. Emlékszik rá, aznap estebédre sült pá
vát szolgáltak fel a cselédek... Egy hónap sem 
kellett, s az örök hűséget hajtogató szom
szédbeli dáma újabb, unaloműző kalandba 
kezdett.

A fekete kocsi utasai elmentek. A titkos 
nyugtalanság és félelem, lám, elmúlt.

Magányos nyomorultnak érzi magát. A 
szerelmes levelekre gondol. Hát ennyi az ő 
árulása?! Nem a nemzetnek — még csak egy 
zsarnok királynak sem —, csupán egy herva
dozó bájú nőnek a titkát szolgáltatta ki. Még

is kifosztottnak érzi magát, céltalannak, 
üresnek életét, melyet az asszonyi hazugság 
—ideig-óráig legalább — kacér bájjal gazda
gított.

Nézi a hóval befújt utat.
A reggel majd kirajzolja ismét a borús 

égen az északi bástya fehér csipkézetét.

(A képmás)
A novemberi esős időben, locspocsbán 

nyomasztó volt az út hazáig. A lovak fel
fröcskölték a sarat, a kocsikerekek küllői kö
zé mészkődarabok szorultak, hallatszott, 
ahogyan felmorzsolódnak.

Az eső rácsai mögül kipillantó egyik Vay 
Ádám (vagy László) saját sorsvonalát kutat
ta a hintó ablakán le- és összefolyó cseppek- 
ben, amint kesztyűs keze a Habsburgok 
kitüntetésével játszadozott. A haragra gerje
dő király képét ez alkalommal elhalványítot
ta a hűséget jutalm azó, a m egveszte
gethetetlen igazságosság példaképét megját
szó, nagyvonalúságot színlelő, feszesen sima 
arc; s amint kegyeskedett mind jobban elter
peszkedni a szemközti ülésen, a hintóbán 
valósággal megritkult a levegő.

A kastély soros ura szórakozottnak lát
szott vagy inkább komornak, midőn a szoros 
mellénybe gombolkozott, redingotos hely

béli uraságok kalapjukat lengették feléje.
A Burgban tett látogatását megelőző éjje

len rosszul aludt, nyomasztó álma volt. Szin
te elevenen érezte, amint előbb gyöngéd 
ujjak fonják körül a nyakát, majd váratlanul 
oly erővel fonódtak torkára, hogy fulladozni 
kezdett és halántékán kidagadtak az erek.

Szeme tehetetlenül, szánalmasan pislo
gott, de merénylőjének arca helyett csak az 
elődök — lázas tekintetű férfiak, fájdalmat 
palástolni tudó nagyasszonyok arcképe ho- 
málylott feléje a sötét falakról. A láthatatlan 
kéz undorral eresztette el ádámcsutkáját, el
lökte magától, s miközben ő lúdbőrözve azt 
gondolta: "mint egy pulyka, olyan vagyok 
most, abból is a rüdeg", látogatója a tintafol
tos szekreterről fölkapott egy régi perga
m entekercset, á tfu to tta , a fejedelem 
aláírásánál szeme felszikrázott, és gonosz, 
diadalmas vigyorral összetépte. Majd, a lép  
csőfokokat hármasával véve, szó nélkül el vi
harzott a házból.

Három nap múltán, most végre itthon, 
sietett bezárkózni, az ablaktáblákat is gon
dosan becsukta. Ilyen békeidőben mi jöhet 
még. Minden lehetséges. Körülkémlelt, és 
megborzongott.

"Szolgaiélek... Lakáj!" — suttogta a por
celán lavór fölé hajolva; arcvonásait kutatta. 
De a befagyni készülő víz hártyás felületén 
csak töredezett foltokra lelt képmása helyett.

(Canto funebris)
"Mit tehetsz még, gyilkos (mégis gyá

moltalan!) férge a vüágnak? Beleszédülni az 
alkímiába, mely (a testőríró Barcsa y szerint 
is) legfeljebb egy ólommal vegyes masszát 
produkál végül?!"

Vay József illuminátus egy háromlábú 
széken egyensúlyozva, savanyú bort nya
kait.

"Úgyis csak hivalkodásban töltöttem vol
na el további éltemet, én, aki (mondja majd 
egy Kazinczy) azok közé tartozom, akik Mis
kolcon vüágot gyújtának... Még szerencse, 
hogy idejében elkezdtem a kicsapongást, kü
lönben aligha szabadultam volna meg a csi
nos hipokondriától."

Csuklás rázza. Ne adj Isten, ha megré
szegszik, félős, hogy erőt vesz rajta a magyar 
kedély és még eljár egy csűrdöngölőt, vagy 
a magányérzet finomabb nuance-ától elra
gadva, megpillantja a lebegő délibábot.

"Mióta töröm a fejem ezen a sírbeszéden 
— roskad le egy újabb pohár bor után a 
székre. — Csak észben tudnám tartani, hogy 
kinek ígértem..."

Beleolvas az elkészült versbe:
"Tündöklő szép formát adott nekünk 

a természet,
Isten ábrázatját rajtam már nem érzed... 
Ez fekély es testet, kiben most láttok,
Ki azelőtt volt ékes, tudjátok,
Fojtó sírban heverni látjátok,
Nézzétek, szánjátok, fogjátok..."

Bele akarja mártani a lúdtollat a tintatar
tóba, de látja, hogy megcsomósodott fekete
ség az aljára fagyott. Dideregve hajítja a 
sarokba a tollat. Inni készül. A tálcán a kris
tályserleg üres. Öngúnnyal:

> » »  folytatás a 20. oldalon
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> > > »  folytatás al9. oldalról

"Pedig az ivás járható út lett volna a ki
csapongás felé, ha már a tsalfa feslettség előtt 
túl trottyosnak számítok már.”

Az utolsó fatuskó rég felaprózva. A tűz 
kialudt. A csempék közti réseken csak füst 
jön ki.

"Pedig néhány viharvert könyvet is felál
doztam..."

Fölkapja fejét. "Mi az, jól hallottam? A 
kaput zörgetik. Talán egy becsületes kal
már... Csak nehogy kéregető poéta legyen!"

Maga sem hitte, hogy milyen éberen várt 
erre a kopogtatásra. Az emeleti ablakból alá
pillantva, sötét köpenyeges a házaló: na
gyorrú, pofája szőrös.

"A veres szakáll vége már deres!"
Félhangosan dúdolja, s komikusán harci

as pózba merevedve várja, hogy nyíljon az 
ajtó.

Előbb az inasát látja belépni, nyomában 
mindjárt jön a köpenyeges idegen. A házi
gazda ránéz, s első gondolata: 'Minő fennhé
jázó kevélység!"

A jövevény fölpillant a ködbe borult 
mennyezetre.

"A füst az szegényszag" — mondja és 
gúnyos fintorral meghajol az uraság előtt.

Vay József mindenestre ezt látja; a hang s 
a lakonikus kijelentés csak fokozza zavarát.

Pillanatok múlva — maga sem érti, mi 
történik vele tulajdonképpen — komor an- 
dalgásba fog a tágas kastélyte
remben, léptei üresen konga
nak; majd hirtelen megtorpan s 
fél kézzel, ideges sietséggel kez
di lehajigálni a polcról a kopott- 
fakult kéziratos ritkaságokat.

A jövevény (most már mér
get lehetne venni rá, hogy háza
ló) elégedetten  hajol le a 
pádim entum ig, és nyugodt 
m ozd u la tta l m arkolja meg 
egyenként a könyveket, időn
ként az indulatos gróf felé san
dít, aki körül porzik a levegő.

"H onnan jö tté l és m it 
akarsz?!" — ripakodik rá Vay a 
horgas orrúra, aki pipaszár lá
bán állva mintha komédiázna; 
kedve volna veres szakállát 
megtépászni, ha nem kéne attól 
tartania, hogy magával Lucifer
rel van dolga. A megkérdezett 
válaszképpen karjával kört ír le 
a magyar kiességek, szomszé
dos kúriák felé és átlépve a rög
tönzött könyvrakáson, sorra 
megérinti a meglevő kevés bú
tort, mint aki számba veszi őket, 
végigcirógatja egy-egy komód 
vagy öreg láda sima felületét, 
majd kurtán-furcsán rámutat a 
legértékesebb darabokra: "Az!..
Az!... Meg az!".

Utólag minden zavarosnak 
tűnik. Fordítva történt. Előbb it
ták meg az áldomást (a házaló 
köpenyege alól előkerült eper
párlatot), s utána kötötték meg 
az alkut

A különös idegen — miközben az utolsó 
gyertyaláng haldoklásával a kastélyra lassan 
leszállt az ólomszürke alkony — belepislan- 
tott a félig kész sírversbe, és egyetértéssel 
jegyezte meg:

"Úgy igaz, ahogy írva vagyon: Gyönge 
tested minek hizlaljad az földnek gyomrára,,/Az 
férgeknek az 6  asztalára..."

És sorról sorra tovább bólogatott:
"Jobb lett volna nem születni ily nagy sok 

kínokra... Jól látod...
Ragyogó fényesség, kiben öltöztem...

Drága szép dicsóült lélekben vagyok, 
Angyalok, szentekkel mind együtt

vagyok...
Ügy hát mire vársz még?"
És éles körmű ujjhegyével megbökte az 

italtól kábulatba hanyatló homlokot. Majd 
az ajtókilincset lenyomva, felkacagott.

Reggel az inas csodálkozott, hogy a tu
dós grófot még alva találja. Az ősz haj alatt 
halántéka kék volt.

Markában egy teleírt árkust szoronga
tott, ez volt rajt az utolsó sor, amit leírt:

"Mindenféle tagjaimra halál ráhajlott, 
rám..."

Az inas megérintette ura vállát.
Vay József nem élt.

***

Epilógus
Az adomák kedélyével megajándékozó 

gróf Vay Sándor szeme előtt vérvörös, dércsíp

te levelek hullnak, hullnak alá a késó őszben. Q  
persze már a kripták rácsát befedő vadró
zsákra tekint. Csak futólag idézi meg a he
ves, vérmes Vayk tündöklését a kényszerű 
békeidőkben. Mielőtt, mint dércsípte leve
lek, lehulltak volna; vagy — ha szívósabbak 
voltak, mint mondjuk a tövis — nem hulltak 
le olyan könnyen. A tövis szúrásától viszont 
másoknak kellett tartani. Mindenekelőtt a 
vármegyei választások idején, amikoris 
"volt nekik respektusuk".

Arany János tollára kívánkozó epizódo
kat lehetne idézni netalán (amennyiben a 
Vayk nem lettek volna egytől egyig "kemény 
gerincű", "törik, de nem hajlik" kuruc ivadé
kok.) Higgyük, hogy egy Vay recommendáló 
levelének nemcsak a nemesi (becsület) szó 
volt a fedezete, hanem a "nagy nemes érzé
sek" is!... Idézzünk csak egy múlt század eleji 
diariumból: "... Sem atyám, sem hozzám tar
tozandó esmerős nem lévén, itt fellépni igen 
nehéz volt. De Consiliarius Vay protegála s 
ez mindennel felére!..." A Főispán "opiniót" 
kérő levele után — hála mindegy, hogy me
lyik Vay szavának—megtörtént a pártfogol 
kinevezése, aztán jöhetett a bálozás, a hét 
országra szóló "úri muri".

Na, és a szubjektív tényező: az örökletes, 
hirtelen lobbanó harag?!... Egy Széchenyiről 
talán nem mondható el ugyanez? Vagy gon
doljunk arra az ellenzéki követre, áld egy
szer a kardját vágta volt a plénum elé, így 

adván nyomatékot kijelentésé
nek, miszerint ő előbb magyar 
hazafi, csak aztán alattvaló és ka
tona. A király — ily kényes hely- 
zetben — alkalom adtán a 
trónján fészkelődve a reárepült 
legyeket fogdosta (így rótták, 
igaz, ama családi krónikákba?!). 
Mit is felelhetett volna mást bécsi 
bankárának a reklamációjára, 
akit egyik vármegye "kiskirá
lya", az alispán pálcával csapa
tott meg, s talán még gyémánt 
kézelőgombja is leszakadt, oda
lett?! ^

"Na ja, freilich, kedves B(an- 
károm), én vagyok a király Ko
máromban is, de hát Ghuczy 
Kálmán meg a Viceg'span ám."

Ki ismerheti meg valaha, az 
anekdotázáson túl, igazán a Vay- 
vért pazarló vármegyei manőve
rek állapotát? A m iképpen 
Vilmos német császár, karját 
nyújtva egy előkelő hölgynek, 
ezt mondja (persze egy Vay-ado- 
mában): "A manőverek kizárták 
ezen szép paradicsomból, gróf
né. Ilyen a békés háború!"

Hát valahogy ilyen. A Vayk 
öröksége is— a későbbiek során.

Bújócskázó napsugár a nehéz 
fellegek mögött. Könnyeztető 
mosoly. A hahota későbbre ma
radt.

— az utókorra.

t e
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E rdélyi M agyar K özm űvelőd ési E gyesü let  
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K olozsvár

M eghívó
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

tisztelettel meghívja az
Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság

megalakulása 200. évfordulójának 
ünnepségsorozatára.

Szeretnénk, ha jelenlétével megtisztelné 
rendezvényünket.

Az EMKE Országos Elnöksége

Marosvásárhely, 1993. december 4—5. Reánk 

1993. július

2 0



HELIKON

ZAKARIÁS LÓRÁND PÉTER GYÖNGYI

A z idő romjain
Az idő mélyülő tükrén, víz

tükrén, hajnaltükrén, álomtük
rén egy csónak. Az idő romjain 
pedig áll egy piros patkány. Pon
tosabban a patkány mindig is ott 
állt, habár egész könnyen megle
het, soha nem is állt ott, hanem 
csak úszkált az idő kristály-ten
gerében, a víztükör alatt. Ugyan
is m ár csecsem őkorom  óta 
szeretem a vasút menti pocsolyá
kat. Amikor halásztunk bennük, 
sohasem tértünk haza üres kéz
zel. Biztosan emlékszel arra, ami
kor öröm ujjongva kifogtuk 
Shakespeare összes drám áit, 
Aphrodité billentyűzavaros szí
vét és egy Volkswagen-jelvényt. 
Bekapták a horgot sorra. S rögtön 
ezután kiültünk az idő romjaira. 
A patkány is leült azóta, és a se
lyemharisnyáját is elégette már, 
noha nekem soha nem is volt pi
ros patkányom és kis villanyvas- 
utam sem, s a selyemharisnyám 
szálai is naponta eredtek útnak 
háromszázhatvanöt irányba, reg
gel, délben, este, étkezés előtt 
vagy után, esetleg azt helyettesí
tendő. Ilyenkor a kis mellényzse
bem ből m indig elővettem  a 
hatalmas rokokó festőállványt, 
és leskicceltem, mennyire is szín
ház a vüág. Pedig akkor már tud
tam, merre laksz, Debóra. Tu
lajdonképpen csak egy egészen 

ocsék főpróba ez az egész, s a 
emutatóra úgysem kerül sor so

ha, mégpedig azért nem, mert a 
villamos legújabban kilenc iker 
vénasszonyt hajkurászott a sínek 
között az utcán felfelé. A kilenc 
iker rövidnadrágos vénasszony 
azóta minden próbán jelen van, 
és hajcsavarókat szopogat. Per
sze az is meglehet, hogy a hu
szonhatodik vénasszony nem is 
vénasszony, hanem a városon túl 
a harmadik falu, vagy egy hosz- 
szú, lengeszőrű öregember, de ez 
most teljesen mindegy. A fák az 
őszben Aphrodité elsárgult, fel
szaporított szívbillentyűit hullat
ják. A színészek azonban jelmez
ben vannak, és ezt csak én tu
dom. De ha a rendezőnek nem 
lenne huszonöt centis hasadás a 
homlokán, még én sem tudnám, 
s a bemutatónak is rég vége lenne 
már. A vénasszonyok hangosan 
vihognak, és próbálják örömük
ben kecskeszőr kesztyűiket, ami 
arra vall, hogy mégsem látták ők 
azt az előadást. Meglehet, ezek a 
banyák nem is voltak örök idők
től fogva banyák, de ezer eszten

deje biztosan azok. Csak rájuk 
kell nézni, milyen mélyeket 
szusszantanak. Néha két kisfiú is 
be-beront a terembe. Mint két 
idegen. Közülük a harmadik egy 
rusnya, rozsdavörös, szőrtelen 
macskát fojtogat. Szapora léptek
kel körbeugrálja a termet, mintha 
nem keresne semmit. Azután 
mindig a szívéhez kap hirtelen, 
és meghal, majd gyorsan haza
szalad, hegyen, völgyön, hal
mon, éveken át, és ír egyre szebb 
verseket az örökkévalóságról, 
valamint a szívaritmiáról.

Az első vénasszony évszáza
dokkal ezelőtt varrónő lehetett, 
mert egészen sakktáblaszerűek a 
ráncok a talpán, és több mint va
lószínű, a tenyerén is. A bajszos 
öreglány azonban tökéletes fele
ség szeretett volna lenni, így az
tán a salátaleves bűze most is ott 
ragyog a szemeiben. Egyedül ne
ki nincsen kettétörve a medence

csontja, de tűlevelei már a múlt 
század folyamán leszáradtak, és 
elgörbült fűtőtestek tapadnak a 
füleihez az örökkévalóság érthe
tetlen metaforáinak izzó vissza
áramlásával a csövekben.

Ezzel ellentétben a vénember 
szerencsére a páholyban ül, így 
soha nem tud a közben szőrt 
eresz tő macska feje mellé köpni. 
Valamikor neki is volt egy salátás 
felesége, de amikor egyedül ma
radt a sokszögű szobában, és a 
tükörbe pillantott, maga helyett 
egy óriási fazékban fortyogva a 
várostól egy harmadik falut lá
tott, tisztán, éles körvonalakkal, 
mintha csak egy fényképről. 
Azonban ezt a rossz szokását, 
hogy időnként, ha a tükörbe néz, 
ne önmagát, ne a feleségét, ha
nem egy falut lásson, még a ren
dező kedvéért sem tudta le
szokni. Különben is, a vénembe
rek mindig nagyobbakat lépnek

mint a villanyoszlopok, s a zok
nijukkal sem szoktak sakkozni a 
város főterén. Am ami igazán 
említésre sem méltó, az az, hogy 
alvás közben mindig elfelejtik ki
nyitni maguk előtt az ajtót, vala
m int hogy m egfésülik éber 
kutyáik nyerges hátát a magá
nyos éjszakák apportfájával. 
Igen, csakhogy a kutyának macs
ka volt a szeretője, aki jóval idő
sebb lehetett nála, noha mégsem 
volt idősebb, csak éppen reumás 
végtagjait szárítgatta a töltésen 
két nemzetközi szerelvény kö
zött. Ez sajnos a gyóntatópapot 
nem érdekelte különösebben. Pe
dig tudta, itt van elásva az eb. 
Innen halásztuk ki mi is paszuly- 
karóval egy jó adag eső utáni al
konyaiban a sínek mentén. Azon 
az estén az októberi holdat hoz
tuk fel a pocsolya tükörfelszíné
re.

A színészekhez visszatérve, a 
vörös macska hű leírása alapján, 
a statisztáknak nem volt álarcuk, 
a fülüket azonban mindannyian 
sárga gyertyával dugták be, és 
ehhez nagyon is kitartóak tudtak 
lenni. És verseket írtak a láthatár
ról, meg a cölöpről lepisilő kakas
ról. A legszebb költeményeket a 
kisfiú szájából lehetett hallani, 
pedig már rég megőszült, és a 
macskát sem tudta még rendesen 
megfojtani. Neki is volt egy sze
retője, de az sohasem volt jelen, 
am ikor a lábait am putálták. 
Olyankor kakaós tejben fürdött, 
és rágta a körmeit az atmoszférá
ba már nem mérhető boldog
ságtól. Miután beforrt a seb s a 
végtagok helyén fantomvirágok 
bújtak ki, küldött neki két bádog 
kólát.

Egy dolog azonban biztos: 
sem a rendező, sem a színészek 
nem akarnak új darabról hallani, 
hiszen szoros kapcsolat van a 
mosdó és a mozdony kerekei kö
zött, annál is inkább, hogy a pánt
likás paszulykarók mostanság 
mindinkább alumíniumból és 
népdalból vannak, és nem töré
kenyek, mint az a bizonyos kor
só, amely minduntalan nem a 
kútra jár. Éppen ezért a füle pon
tosan 180 fokkal fordul el a le
nyugvó nap sugarainak a beesési 
szögétől.

Én pedig azóta is az idő rom
jain ücsörgők, festegetek, időn
ként ki-kitépek egy-egy darabot 
a lábikráimból, mert elfogyott a 
bitumen és a hagymatokány. 
Azon töprengek, hogy a bemuta
tón hozzávágjam-e a rendezőhöz 
a fényképezőgépet, vagy pedig 
szép csendesen kivonuljak a te
remből, hátha mégis utolérem a 
selyemharisnyám felfutott leg
vastagabb szálát?
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A szabadság dzsungelétól... 4

A Pallas — Akadémia
(Csíkszereda)

pályázatot hirdet erdélyi tárgyú történelmi, 
művelődéstörténeti, régiótörténeti, néprajzi 
monográfia megírására, szövegkiadások meg
jelentetésére.

Pályázni csak eddig kiadatlan munkákkal lehet. A 
pályamunkák terjedelme nem korlátozott. A kéziratokat 
szabvány gépelésben (25 sor 50 betűhely), 3 példányban 
kell eljuttatni a Pallas — Akadémia címére, TűzsérJózsef 
ügyvezető igazgató kezeihez. 4100 Miercurea Ciuc, C. p.
140

Telefon/fax: 0958/16036 
Pályadíjak:
1. díj 500
2. díj 300
3. díj 200
USD-nak napi árfolyamon m egfelelő lei.
A beérkezett kéziratokat négytagú bírálóbizottság mi

nősíti. A bizottság tagjai:
Benkő Samu professzor, Kolozsvár
Demény Lajos professzor, Bukarest
Jakó Zsigmond professzor, Kolozsvár
Zöld Ferenc igazgató, Budapest
A kéziratok beadásának határideje 1994. november 1.
A pályázat valamennyi résztvevőj e értékes könyvjuta

lomban részesül.

folytatás az 1. oldalról

hadt kezdeti lelkesedésem. Nem 
ezekben a csatákban voltam egy
koron "régi játszótárs", ma nem 
kívánok az lenni.

Itt a Boulevard St. Germaine 
és St. Michel sarkán ülve újból 
élvezem néhány napra a sokszí
nűséget, a gyors vagy lassú, a 
meggondolatlan vagy fontolva 
haladást, miközben azon töpren
gek, mit is kezdek majd néhány 
nap múlva a baráti, talán mégis
csak inkább fülbemondott — de 
jó is lenne — vádakkal, amikor 
majd hallom, hogyan szólja meg 
a szekularizált ószövetségi bará
tom az újszövetségit, a szekulari
zált újszövetségi barátom az 
ószövetségit. Remélni szeretném, 
hogy közben egyik sem zúzza 
majd szét nemzeti Saint-Chapel- 
le-ünk féltve őrzött kincseit.

A zon is elgondolkodom , 
hogy az ing- és lósz/nosztók, no 
meg a fajvizsgálók közül ki, kik, 
hogyan és miért mondanak majd 
ellent "szabadságnak, egyenlő
ségnek, testvériségnek". Közben 
azt latolgatom magamban, mikor 
juthatunk el a szabadság dzsun
geléból az egyenlőség konszen
zusáig, avagy a testvériség kizá
rólag családi perpatvarkodásáig? 
Akkor lesz tán majd itt a Kána
án!?

Bábeli sokszínűség színben, 
öltözetben, nyelvben, vallásban, 
de közben seholsem látok iszap
csatákat, hazafiatlan jelszavakat, 
bemocskolódott trikolórokat. El
nézem itt Párizsban ezeket a tri
kolórokat. Majdnem valamennyi 
ápolt: mosott, vasalt, tiszta. Va
sárnap van.

Egykori hazai meghívottaink 
pályafutását követjük nyomon 
évtizedek során megedződött ba
ráti társaságban. Közülük többe
ket egykoron kölcsönösen más
ként ítéltünk meg, avagy tán be
mutatkozásukkor nem adták va
ló önm agukat? Élvezem a 
szellemi agytomát, mert közben

nem különböztetjük meg a parla
menti ellenzék- és sajtóhatalmon 
lévőktől a politikai vagy társada
lmi pozíciókhoz jutottakat. Egyi
küket sem, mert értjük a szót. 
Nem terheljük az emlékezetet — 
no meg barátságunkat — egyet
len névvel sem. Talán mert csak 
eszmeiségben gondolkodunk, no 
meg aggódunk. Nem jut eszünk
be jó megoldás.

Ünnepre, ünneplésre készü
lődnek a párizsi magyarok. Fiatal 
magyar római katolikus lelkész 
adja meg Nagy Imre emléksírhe
lyének pontos helyét, a 44-es sor
számú prominens francia teme
tővezető jelzeténél, a kisközben, a 
városszéli Pere Lachaise, temető
ben.

"Hírünk a vüágban". Sohasem 
szerettem a hangzatos címet, ön
tetszésre, magamutogatásra ösz
tönzött. Fordításirodalmunknak 
azonban tudomásul kell vennie, 
hogy a kiszorítósdinak termé
szetes következménye lett a felfo
kozódott könyöklés külföldi 
kiadóknál, miközben egyre keve
sebb az elhelyezési lehetőség, ér
dektelenebb a kapcsolattartás — 
hát még a tartás! —, szűkresza- 
bottabbak megjelenési esélyeink, 
érdekesebb kis és nagy népek e- 
lőnyben vannak, előznek minket 
az országok, remélhetőleg nem 
azért, mert szavunk súlya csök
kenőben van.

Elhagyom a játszóteret. Nem 
megyek vissza a dzsungelbe. Sö
vényen kívül maradok. Ebben a 
csatározásban "nem ér a nevem", 
vagyis ehhez nem adom a nevem. 
Abbahagyom  a szabadság 
dszungelesdit, továbblépek, ne- 
küátok a konszenzusépítő egyen
lőségkeresésnek.

Sétálunk egyet a Jardin du Lu- 
xembourg-ban, még akkor is, ha 
igencsak megeredt az eső. A köz
ben felcsapódó sár veszélytelen. 
Kefével lesöpörhető, tisztítóban 
biztos nyoma vész.

Párizs, 1993. október 17.

tarkóbarkó (12)
X: Szeretném, ha legalább lát

szanék boldognak; ha boldognak 
látszanék.

Y: Te boldogtalan, akkor sokkal
több ellenséged volna!

*
Ne iparkodj megjegyezni a ne

vem. mert vagy fölösleges, vagy
úgyis rákényszerülsz majd.

*
Egy Ári nevű hím tény találko

zik egy nős ténnyel. Tömören társa
lognak:

Kan Ári: Versem kalitkába zárt 
gondolat.

N6s tény: Ez a gondolatod pró
zában zárt kalitka.

*
A jó stílus nemcsak a kellő szó, 

hiszen van gondolatstílus is. De ez 
nem lehet igazán remek, ha nem jut 
kellő szóhoz és szófűzéshez.

*

Egy jó mondás többet ér egy 
rossz könyvnél. Ezt az is mondhat
ja, aki rossz könyvet se tud írni.

♦
A paródia használhat az ódá

nak, legalábbis a hírének, de nem 
annyira, hogy ezért óda készüljön 
erről a paródiáról.

*
A gondolat igazsága nem min

dig segíti világos kifejezését.

Már késő azon bánkódnod,
hogy túl korán kezdtél írni.*

— Mondj egy szintagmát.
— Nyúl kesztyűs kézzel.
— Bővítsd.
— Nyúl kesztyűs kézzel és tap

sifüllel.
*
A tudománytalan prózánál is 

izébb a prózátlan tudomány.
* i- 
Mi lesz, ha argentínai européer

találkozik colentínai balkánéerreí?
*
— Ezer lejből kijössz, ha itt ebé

delsz?
— Ki. De csak futva. Különben 

utolér a pincér, és követeli, hogy ne 
csak borravalót hagyjak az aszta
lon.

*
Nem csak csorbával él az ember 

— mondotta a "kultúrszervezet" 
késfenője, remélve, hogy ilymódon
kiköszörülte a csorbát 

♦
Választékos falánkság híve nyi

latkozik: "Fal engem az idő. Én is őt. 
Jövőként kapom be, múltként vá
lasztom ki."

♦
— A jogi karról át akar térni az 

íróira. Mit kell tennie?
— Már annyi szép hasonlatot al

kotott, hogy nem kell tennie külön
bözeti vizsgákat. ^

TATRANGI TIBOR
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Egy délután az ajtón bekiabáltak: — Kovács Imre. — Dá, 

ordítottam és felugrottam. Erős fedezettel átvittek a tér túlsó 
oldalára, ahova január 8-án megérkeztünk... A vad tekintetű 
kegyetlen kapitány, aki a frontbörtönbe olyan gyorsan bevá
gott, rámutatott egy székre és miután megállapította, hogy 
nem tudok oroszul, behivatta a tolmácsot és megkezdte ki
hallgatásomat. — Mindent valljon be — mondotta. — Nincs 
értelme a tagadásnak, tudjuk, hogy miért jött át az arcvona
lon... — Azt hiszem, összetéveszt valakivel. — Maga azt hiszi, 
hogy bennünket megtéveszthet. — Hát kinek tart engem? — 
Ön egy magyar alezredes, aki azért jött át a fronton, hogy a 
Vörös Hadsereg hátában partizánakciókat szervezzen. — 
Nem vagyok alezredes, a magyar hadseregben altiszti ran
gom volt, én Kovács Imre író vagyok. — Annak mondja 
magát, de én bizonyítani tudom, hogy nem az. Nézze meg 
ezt a fényképet. Magát ábrázolja! Elém dobott egy rosszul 
sikerült fényképet, uniformisban egy magyar alezredest áb
rázolt, aki úgy hasonlított, rám, mint rá, vagy bárki másra. 
Nyugodtan válaszoltam: — Nem én vagyok. Még közelebb 
hajolt hozzám, fenyegetően bömbölte: — Hiába tagad, én be 
fogom bizonyítani, hogy magyar partizántiszt. Minden esz
közt igénybe vehetek a vallatására, egyelőre azonban nem 
akarok fenyítéssel dolgozni, hátha a jó szó is hat. Gondoljon 
a családjára, a hozzátartozóira és a barátaira; vagy nem akarja 
őket többé látni? Mindenáron Szibériába akar kerülni? Oda 
küldhetem, de biztosíthatom, hogy akkor sose fog találkozni 
a rokonaival. Mondja meg az igazi nevét, miért, milyen meg
bízatással jött, s én ígérem, hogy könnyűek a helyzetén. A 
legenyhébb ítéletet kérem majd, tíz évet, az nem sok, utána 
még megláthatja a családját, a barátait.

Elöntött a méreg, hogy ez a hülye katonai ügyész miket 
beszél össze-vissza. Öklömmel rá vágtam az asztalra, ordítot
tam: — Nem szoktam hazudni, ha olyan megbízatásom len
ne, amilyenre gyanakszik, akkor gondosan elkerültem volna 
az orosz parancsnokságokat. De én az első őrszemnél mind
járt odamentem, azóta minden parancsnokságon ugyanazt 
mondom. Dühösen felugrott, ráordított a tolmácsra... A ru
szin katona eldadogta amit mondtam s mindjárt fordította a 
választ: — Nem akar kiesni a szerepéből, maga veszedelme
sebb, mint gondoltam. — Öklével a fejem verte. — Maga egy 
kém, franktirör. Magát nem védi a nemzetközi hadijog, ma
gát elrothasztom Szibériában. Elütöttem az öklét a fejemtől 
és fojtott hangon, magamra erőszakolt nyugalommal mon
dottam: — Nem különbek a németeknél. Telepanaszolják a 
világot, és külön hadparancsban adják harcoló katonáik tud
tára, hogy parlamenterjeiket Budapesten a németek orvul 
megölték. Velem ugyanolyan jogtalanul és igazságtalanul 

-f bánnak...
A frontbörtön fülledt, zsúfolt cellájából áthelyeztek egy 

parasztházba, majd onnét a tanítókisasszony lakásába, akit 
egyszerűen kizavartak belőle. Aháromszobás, polgári kénye
lemmel berendezett lakást megosztottam a hadbíróságon 
szolgálatot teljesítő tisztjelöltekkel, akik az ágyakat egy szo
bába hordták össze és azt a lakás többi bútorával fűtötték... 
Az udvaron a magyar falusi viszonyoknak megfelelően desz
kából készített budi volt: nem ültek rá, felálltak, leguggoltak. 
Az ülőkét arasznyi vastagon fagyott ürülék fedte. Papirost 
csak a medikus használt, a tanítókisasszony mindig más 
könyvéből kitépett néhány lapot és jelentőségteljes hang
súllyal mondta: — Kultúra! — és röhögött hozzá. Egyszer 
őszintén beszélgettünk az orosz és a magyar viszonyok kü
lönbségéről. Tudott németül, tegeztük egymást, megreszkí
roztam egy goromba kérdésre: — Tudod mi a legjellemzőbb 
különbség közöttünk? Mi már ülünk, ti még guggoltok. — És 
ez jelent valamit? — Legalább fél évszázadot...

Könyvespolc: Kovács Imre: Magyarország megszállása.
(1979.)

—  I< X p E X

PARAMUZIKOLÓGIA 2.
Titkos memória a négydimenzióban?
Közismert jelenség, hogy ha 

egy megoldatlan problémával 
fekszünk le—és bizony gyakran 
megtörténik —, reggelre kelve 
kész az eredmény, a megoldás. 
Szoktuk is mondogatni: "alud
junk rá egyet!".

A magyarázat kézenfekvő: 
agyunk az alvás ideje alatt is to
vább dolgozik és készen szállítja 
a probléma megoldását.

Mindez persze éber állapot
ban is végbemehet, a délelőtt 
megoldatlanul hagyott problé
mát délután váratlan egyszerű
séggel oldjuk meg. A magya
rázat itt is ugyanaz, mint előbb. 
Agyunk tudatos ráfigyelésünk 
nélkül is tovább dolgozik a prob
lémán. Sőt közben számtalan 
más dologgal is foglalkozik. Le
het, hogy egy újabb probléma 
marad megoldatlanul és azt is 
elkezdi az előbbivel párhuzamo
san feldolgozni. És persze mi er
ről mit sem tudunk. Végezzük a 
dolgunkat, és aztán hipp, hopp 
készen az eredmény. Mindehhez 
természetesnek vesszük, hogy 
agyunk, bár önmagában derék 
komputer — nem áll kapcsolat
ban más komputerekkel vagy 
komputer-rendszerekkel. Egye
dül dolgozik, szerényen, mint
egy önmagának, azaz nekünk. 
Ezt a mondatot olvasva talán el
gondolkozunk azon: lehet abban 
valami, hogy agyunk azért csak 
bekapcsolódik mások agyába, a 
minket körülvevő embercsoport 
agyrendszerébe. Valami titkos 
úton-módon, amit a tudomány 
egyszer majd felfedez, és akkor 
már normális jelenség lesz, sem
mi esetre sem paranormális. Per
sze, ha valaki azt mondaná, hogy 
agyunk egy más világ kompu
ter-rendszerébe is be tud kapcso- 
lódni, akkor talán m entőért 
kiáltanánk. Hol van az a tudo
mány által még eleddig nem iga
zolt más világ, és ott miféle agyi 
rendszerek vannak, és hogyan 
jön létre ez a fantasztikus bekap
csolódás. Ha pedig magunkra 
gondolunk, akkor már borzalom 
kerülget minket: hogyan, az én 
agyam ilyen általam nem meg
engedett, nem ismert kalandok
ra vállalkozik!?. Nem vagyok 
teljes és egyedüli ura agyamnak? 
Betolakodhatnak idegen agyak, 
idegen világok, és mégcsak észre 
sem veszem őket?

Nem! Ilyen nincs és nem is 
lehetséges!

«M*
Mint zeneszerző "mondom

el" egyik rejtélyes tapasztalato
mat. Nem individuális dolog. És 
nem érint embert közvetlenül.

Pályám elején alig figyeltem 
oda, hogy mi is történik egy új 
mű, művem bemutatója "kör
nyékén". Örvendtem, ha elhan
gozhatott a bemutató. Sok ke
serves csalódás, váratlan megle
petés ért. Az első előadás valaho
gyan mindig gyengébben, sőt 
néha kimondottan rosszul sike
rült. A második, harmadik el
hangzása a műnek rendszerint 
feltűnően jobb volt. Ez még ak
kor is bekövetkezett, ha a máso
dik elhangzás előadója gyen
gébb művész volt a bemutatóé
nál. Nagyon csodálkoztam a dol
gon. Arra a következtetésre ju
tottam, hogy nem készítem fel 
kellő gonddal a bemutatót. Nem 
választom ki a legjobb művésze
ket erre a bizony kényes művészi 
feladatra. És akkor elindult ben
nem a törekvés, ami néha valósá
gos hajszává fokozódott — 
gyakran önmagam ellen — a tö
kéletes, művészi előadásért. Nö
veltem a próbák számát. Ma
gyaráztam művemet. Igyekez
tem mindent beírni a partitúrá
ba. Kétségbeejtő küzdelem kez
dődött bennem a tökélyért Em
lékszem, hogy első Vonósnégye
semre egy egész hónapnyi 
próbaidő állt rendelkezésemre, 
rendelkezésünkre. A négy előa
dó tapasztalt, jó művész volt. 
Összeszokott együttes — és ez is 
fontos körülmény. Az eredmény 
nem is maradt el. Megszületett 
az első művészi színvonalú be
mutatóm és vele az első közön
ségsiker is. A hallgatóság megé
rezte a produkció kiválóságát. A 
zene milyensége mellett — mi 
művészek tudjuk — ez sokat 
nyom a latban. Kilenc év múlva, 
1000 km távolságra, egy rögtön
zött együttes (mind a négy nagy
szerű művész, de lényegében 
nem sokkal jobbak, mint a bemu
tató előadáséi) egyetlen rövid 
próbával, szinte csak olvasva a 
partitúrát, lemezfelvételre ját
szotta a művet. Vajon — tettem 
fel magamnak a kérdést — ha ők 
játszották volna a bemutatón, 
akkor is ilyen gyorsan ment vol
na a betanulás? Még tíz év kel
lett ahhoz, hogy mára szabállyá 
fogalmazódjon bennem: az első 
előadásra kitűnő művészeket 
kell választanom, utánuk bárki 
könnyen megoldja a művet.

TERÉNYI EDE
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A Magyar Napló október 29. száma közli 

egyebek mellett Egyed Emese Tejút című ver
set.

Lengyel Balázst és Mészöly Dezsőt kö
szöntötte az írószövetség 75. születésnapja al
kalmából a Magyar Írószövetség Klubjában. Az 
esten Lator László, Bárány Tamás, Lakatos 
István, és Pomogáts Béla méltatta az ünnepei
teket.

A budapesti Merlin Színházban mutatták 
be Bérezés László A mezsgyén című kötetét, 
mely a Cégér Könyvkiadónál jelent meg a Globe 
könyvek sorozat első kiadványaként. A soro
zatot Tarján Tamás mutatta be.

A. Múlt és jövő folyóirat szerkesztősége és 
a Magyar írószövetség Raphael Patait látta ven
dégül a szövetség klubjában. A neves zsidó

szellemi műhely alapítójának fia a háborúk 
előtti, régi Múlt és Jövő kezdeteiről, szellemi 
környezetéről és Patai József irodalmi mun
kásságáról, kapcsolatairól tartott előadást.

Galgóczi Erzsébetre emlékeztek szep
tember 28-án a Rät kai Márton Klubban. A Szep- 
halom Könyvmúhely bemutatta a 
Galgóczi-emlékkönyvet.

Rónai Mihály András költő, műfordító és 
publicista tiszteletére készült emléktábla
avató ünnepségre került sor október 7-én, Bu
dapest Főváros Terézváros Önkormányzata 
rendezésében. Ünnepi megemlékezést mon
dott Hajdú János újságíró, közreműködött 
Szokolay Ottó színművész.

A budapesti Lítea Könyvszalon rendezésé
ben október 22-én Király László írói estjére 
került sor. A költőről Mózes Attila mondott 
bevezető sorokat, majd Csiki László kötetlen 
beszélgetést folytatott Király Lászlóval. Köz
reműködött Dunkler Róbert és Bartha Leven
te színművész, a jelenlévők hangszalagról 
hallhatták Dinnyés József egyik, Király Lász
ló versére szerzett dalát.

Cseres Tibor elvesztése után a Magyar 
írószövetség Móricz Zsigmond Körének szep
temberi ülésén Molnár Zoltán javaslatára a 
kör új elnökévé Varga Domokost választot
ták, akinek biztató hangvételű programbe
széde nyomán több hozzászóló 
hangsúlyozta: a Móricz Zsigmond-i szellem

iségű hagyományok folytatására, a mai való
ság szépirodalmi és szociografikus feltárásá
ra, a nemzet felemelkedését szolgáló 
értékrend kialakítására van szüksége a ma
gyar irodalomnak. Benke László beszámolt 
az alapítvány igen szűkös anyagi helyzetéről 
és a Hét Krajcár Kiadó eddigi tevékenységéről, 
valamint a könyvterjesztőknél szerzett ta-

Easztalatairól. Gergely Mihály ismertette a 
ör előkészített folyóiratának szellemi oldal

ról biztató, ám pénzügyi oldalról bizonytalan 
lehetőségeit. Vallalta, hogy a lap jövendő ar
culatának kialakítása eredekeben további 
konzultációkat folytat neves irodalmi és kö
zéleti személyiségekkel. Vita után a taggyűlés 
úgy döntött, hogy a hosszabb ideje dédelge
tett tervet — a jelenlegi anyagi és lapterjesz
tési gondok miatt — egy későbbi időpontban 
igyekszik megvalósítani.

Szeptember 4-én a Milánó melletti Sereg- 
no főterén Baranyi Ferenc vette át a Premio 
Brianza nevű rangos irodalmi díjat Dal Danu- 
bio soffia vento (Dunáról fúj a szél) című váloga
tott verseskötetéért, mely híres olasz költők 
tolmácsolásában jelent meg. A zsűriben olyan 
nevezetességek foglaltak nelyet, mint Gian- 
carlo Vigorelli, Inaro Montanelli és Franco 
Cajani. A díjat az ötödik alkalommal osztot
ták ki ez évben, öt kategóriában. A magyar 
költő a Carlo De Martino emlékére alapított 
különdíjat kapta meg.

-MI

MÉLA ARS POETICA
Szemlér Ferenc négysoros versét rejti a víz

szintes 6., 21., függőleges 1. és 17. számú sor.
VÍZSZINTES: 1. Hullámosán hajlított 

élű, rövid, tőrszerű keleti kard. 6. A vers elsó 
sora (zárt betűk: M, N, V, S). 16. Riadó. 18. A 
... hölgy: ifj. Alexandre Dumas regénye. 19. 
Kocka, latinuL 20. Szomszédos mássalhang
zók az ábécében. 21. A vers második sora (zárt 
betű: E). 23. Az alkotás. 24. Kórus. 25. Doktor. 
26. Olasz névelő. 27. GSC. 28. Halat meg
akaszt. 30. Féltíz! 31. Diplomata. 34. A Kau
kázusban élő, iráni nyelvű nép. 36. Kén és 
ittrium vegyjele. 37. Hűbéri kötelékektől 
mentes szabad harcos a japán feudalizmus 
idején. 38. Família rövidítése. 40. Fegyveres 
őrök egységet alkotó csoportja. 42. Tisztelt 
Címzett 44. Kis sziget az Ir-tengerben. 45. A 
levegőben csüngve tart. 46. Kóstolá. 48. El
ődeim. 50. Francia festő, grafikus, az imp
re ssz io n izm u s egy ik  vezéralakja. 52. 
Keménnyé dermed. 53. Bács-...: magyaror
sz á g i m egye . 55. Eredm ényesen gyü- 
mölcsöztet. 58. Blöff kezdete és vége! 59. 
Csigafajta. 60. Szórakoztató rendezvény dél 
és este között. 62. Kis...: 5,6 mm kaliberű 
puska. 63. Esztelen nász! 64. Intézeti ülőbú
tor. 65. Erre a helyre üt. 67. Ókori római 
hármasfogat. 69. Kisebb, ritkás erdő. 70. 
Szívrehatóan könyörög. 71. Lábbelikészítő. 
73. Megfelelően helyettesít. 74  Bőven áraszt 
75. Magad. 76. Elmebeteg. 78. Részben méltó! 
79. Nagy esőzés vagy hirtelen olvadás után 
keletkezik. 80. Utolsó posta. 82. Város Angli
ában a Comwall-félszigeten. 84. Német La
jos. 85. Határozott névelő. 86. Szaporán 
lélegzik. 88. Nagyobb emlős állat kicsinyét 
vagy kicsinyeit vüágra hozza. 90. Avulni 
kezd! 91. Csendes este! 92. A beszéd fontos

eleme. 93. Ellenértéke. 98. Nehéz fém. 99. 
..m e tangere: ne nyúlj hozzám! 101. Medve- 
talpfű. 102 Tiszta súly. 104. Borpárlat.

FÜGGŐLEGES: 1. A vers harmadik sora 
(zárt betűk: L ,S,A ,R ).2. Megjelenési forma. 
3. Tantál vegyjele. 4. Angyali rang. 5. Énekes 
egynemű hangzói. 6. Csökkenti a munka 
tempóját vagy csökkent valaminek szorossá
gán. 7. Felfelé mozgat. 8. HÉS. 9. Tűz marta
lékává lesz. 10. Az Orisztanoi-öbölbe ömlő 
folyó Szárdínia szigetén. 11. Messzelátó. 12 
Kevert ser! 13. Rag, a -ve párja. 14. Északi 
férfinév. 15. Mosva eltávolít. 17. A négysoros 
vers utolsó sora (zárt betű E). 22. Férfinév. 29. 
Bírói döntés. 31. Zűrjének. 32. Fonetikus 
mássalhangzó. 33. Pl. a felhőkarcoló is. 35. 
Zajos jelenet. 38. Ünnepélyes nyilatkozattal 
tett ígéret. 39. Hazug, nagyhangú ámítással 
félrevezet, becsap. 41. Fél-tenger! 43. A ... 
hegyek alatt, régi magyar népdal. 45. Tas fia, 
honfoglaláskori vezér, állítólagos kürtjét 
Jászberényben őrzik. 47. Könnyű anyagot 
könnyedén felfelé vagy oldalra mozdít. 49. 
Hátul keresi! 51. Az öregember támasza. 54. 
Felken! 56. Egy krumplis főtt tészta német 
neve. 57. Szárít páratlan betűi. 61. Biztatás. 
62. Derékszorítója. 64. Kilátásba helyezte. 66. 
Dolgozó iskolás. 68. Orr nélküli dpő! 72 Szi
lúr páros betűi. 74. Szláv nép. 77. Kolozsvári 
operaénekesnő volt (Éva). 79. Utánzat. 81. 
Énekesmadár. 83. Olyanféle. 84. Értesítő le
vél, olaszuL 85. Attól az időponttól kezdve. 
87. Nesztelen. 89. Ausztriai város. 90. Vissza: 
Hold, hónap — románul. 94. Visszahat! 95 
Vissza: azon a helyen. 96. Üres szék! 97. Bol
gár hírügynökség. 100. Zeusz tehénné vál
toztatta. 103. Kétjegyű mássalhangzó.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 22. számában közölt, P a j t á s ,  i g y u n k ... 
dmű rejtvény megfejtése: Pajtás, igyunk, vad a világ,/Setét kahóju 
hámor,[De édes kert a szeszerdemJS szelíd lugas a mámor,/Legyen ma 
társunk Bacchus úr/S a rózsafürtü Ámor!
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