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P O R (H Ó )H IN T É S
Ó, ezek a témyelő képek! De ezek 

visznek közelebb mindenhez. Reggel 
van, tál és porka havak hasadozásának 
ideje. Ébredezünk megint, mint aki ké
pet látott. Vége az audienciának: ál
m unkból hazaenged, ma is még 
hazaküld az Úr. És megisszuk a gőzöl
gő teát vagy kávét és kilépünk az utcá
ra, beleolvadni a jövő-menő, a vonuló 
sorba, mely hangyaszorgalommal 

•f- hasznos javakat teremt a világnak, tá
pot az emberi létnek. Kinek jut eszébe 
e hasznos javak közé sorolni csak úgy 
magát a történelmet is! A madártávla
tot, ahonnan egy romos görög amfite- 
a trum  rajza is csak pókháló 
lenyomatának látszik... Ó ezek a tér
nyelő képek: ő aranyszájú Johannes lo
vag, ő Bayard lovag, ő meg Svejk lovag 
csak innen a szomszédos világháború
ból. "A második jaj elmúlt, íme a har
madik jaj hamar eljő!" - figyelmeztet a 
Jelenések Könyve s még ennél is szóki
mondóbban mostanában egy divatos 
sláger szövege: “vigyázz, mert kinyílt 
szemekbe homokot szór a szél!“ Bi
zony vigyázzatok. Elvész a tapasz
talat, oda a tanulság. Pedig mi már 
mindentudók lehetnénk, ha nem so- 
kallnánk észben tartani. Az emlékezet
ben m indent. De mi csak tudni 
szertnénk, tanulni nem. Sári néni azt 
mondja, ha egy napra rábíznák a kor
mányzást, úgy elrendezne mindent, 
hogy Mátyás se igazságosabban. "Ha 
én király volnék, volna egy botocs
kám... volna egy asztalkám...“ A de
mokráciának is van Akhillész-sarka: 
hogy mindenkinek joga lesz elmonda
ni a magáét, a maga módján adni elő a 
világot; a tévedőnek is; s az egyenlő 
esély nevében így egyenlő eséllyel- 
súllyal vádol vagy vezet, vezet vagy 
vádol a tévedő, az álruhás csaló is. Se- 
natores bone viri, senatus autem mala 
bestia - tanították a bölcs rómaiak, ami 
annyit tesz, hogy a szenátorok jó em
berek, de a szenátus gonosz bestia 
mégis. Ó ezek a témyelő képek: meg
int, mint mindig, a jelenben vagyunk, 
elég egy őrült (eszme) s robban a bom
ba, elég egy bomba s robban, ami ép, 
roncsolva fekszik az élet... Mégsem a 
világvége közeledik, hanem az emberi 
szörnyeteg közelíti meg folyton a vi
lágvégét, hogy még az is menekülve 
menekül előle. A második jaj, az ezre
dik jaj elmúlt, de a következő is hamar 
eljöhet Vigyázzatok: a kinyílt könyv
lapokra csóvát vet folyton a goszság; a 
kinyílt szemekbe homokot havat szór 
a szél. De azért mégsem behunyt szem
mel kell, kötelező, felemelő, gyógyító 
emlékezni. Mindenre, de mindenre.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

BÍRÓ FERENC

A  történet 
v é g e
Azok az alapvető értékek, melyek 

egy magatartásmodeilt, egy életprogra
mot nemcsak hogy hitelessé, de - egyál
talán - lehetővé tesznek: nem képezhetik 
reálpolitikai alku tárgyát Bizonyos lesaj
nált i betű meglétében, vagy meg-nem-lé- 
tében való hit mélyebb és meghatározóbb 
nyomot hagy, mint bármely racionálisan 
artikulálható érdek. Az élet miértjére és 
hogyanjára való rákérdezésre adható fel
eletek ugyanis elvileg - és ideális esetben 
- egybeeshetnek ugyan, de hosszabb tá
von a miért? kérdésre adott válaszok a 
fontosabbak, az önlegitimáció; a társada
lom ugyanis sokkal több hatalmat termel, 
mint ami még természetes szempontok 
szerint lehetne felosztható. Az ugyanis, 
ami a hatalmat szükségessé teszi, kiter
meli, nem a természet részeként, hanem 
alternatívájaként van, a természettel 
szemben, egy olyan biztonsággal, mely a 
más időszámítás biztonsága, mely biz
tonság nem hagy időt a való világnak, 
más kódrendszer, más túlélési diktátum 
van beletáplálva; ezért van az, hogy min
den történelem szükségszerűen egy ön- 
legitimáció története.

*

A klasszikus, írástudó-értelmiségi 
mindig is a történelem birtokosaként volt 
a hatalomban, de ugyanakkor a hatalom 
mindenkori birtokosa is óhatatlanul fel-

folytatás a 2. oldalon

•  Fodor Sándor: Száz sor magány
•  Kovács András Ferenc versei
•  Sigmond István: Balladoid
•  Szász János: Camet mondain
•  Egy konferencia tanulságai
•  A doni katasztrófa
•  A szentivánéji nóta
•  M edgyesi Emese: M elyben leltárba 

veszi...

BOGDÁN LÁSZLÓ  

Hajnal
hajnali roham, lánccsörgés, tükörből 
tör ki ismeretlen lovascsapat, 
félálom. hajad, idegen utca. 
neonglóriák hullanak.

hajnal széthulló részletei égnek, 
a nullás sem hősies, meglódul minden, 
már virrad tested, sisakf orgók 
lobognak mindent lebíró fényben.

melled dobaja - harangszó tétováz, 
tűnnek a lovasok, elolvadnak, 
elárvult lovaik csatakosan 
tükörnek vágtatnak, virradatnak.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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MEDGYESI EMESE

Melyben leltárba veszi...
1. Mindenekelőtt a létek többszörösen megha

tározott volta... írásaiban mindenhez rengeteg más 
minden kötődik, semmi sem egyszeri vagy esetle
ges. Nincs na végre, nincs felszusszanás - a véletlen, 
ha felbukkan, végzetté mmínősül, szabályszerű el
várásgörbékhez idomul, és menthetetlenül nyo
maszt. Kerek, kocka, romboid - bármilyen, de 
lezért, de sima és ettől steril felület és környezet. 
Ami történik, logikus, bár mindennemű előzetes 
várakozáson túlnő, talán mert kötelezően egyirá
nyú. "Csak így, és éppen így lehetett..." Dimenziók 
nincsenek - konkrét térben, homályos, sosemvolt, 
de mindenkor leendő időben, renyhe ritmidtással 
szöszög, krákog, khümget, harsog, ordít, tipeg, 
trappol, lopózkodik, ücsörög, oroz, kisajátüt vagy 
megfigyel, észlel és állít az, aki. Különc vagy tipi
kus fráter, világos agyú, avagy littyent némber, 
lehet ő cinkos..., groteszk..., sokszor szertartásos. 
Esetleg abszurd. Mindegy. Valahogy mindig egy, 
ha többszörözött is.

-Hosszan, pláne sokat senki ne olvasson (tőle)!

2. Ki kíváncsi, mi és pontosan hogyan követke- 
zend be világába, a balhitekében, kvázi realitásban, 
valam ilyen bizonytalan szabadság jegyében?! 
Nincs nála élet, vita, se szex, se kedv, se zene, se 
lendület. Csak szigor, csupa szigor mindenütt. 
Akarata ellenére. Meglátszik persze a munka, 
munkálkodása és a kimunkáltság. Undok Ars. 
Már-már Métier. A kíméletlenségig következetes 
precizitása. Legalábbis ő úgy véli. Majdhogynem 
kegyetlen alanyaival, képzelő kedvének kiszolgál
tatottjaival, vagyis figuráival.

Olykor a halálról is ír, motivikusan vagy tény
szerűen, kényelmes kitérőkkel, de mindig egy már 
bekövetkezettről. Esély a változtatásra, lehetőség a 
bizonytalan felszínen tartására - kizárva.

3. Uniformis csattanókat hegyez, melyeket va
lakivel elmondattat. ó  maga nem vállalkozik mo- 
ralizálásra. K ényelm es alkotó - sejtettet vagy 
előlegeztet szolgálatos narrátoraival, majd a rend
szerint kevésbe fontos szereplők szájába adott 
kulcsmondatokkal szimboli-metaforizál. Fenyege

tően, kérdő- és felkiáltó jelekkel zsúfoltan. Úgy véli: 
hatásosan. Mintha lappancs csapódna vagy kocs
maajtó dáridóra, muzsikaszóra, a hiányzóra - höm
p ö lyögn ek  a n ovella testek b en  k én yelm es, 
pontosvesszőzött, aránylag szé (?) és hírértékben 
dús, meglehetősre szabott egységek. TÁNÁNÁ - 
TÁNÁNA-TÁNÁNÁ- aztán hirtelen: PAKK! Volt 
vagy sem a korábbiakban narrátor, az eljárás által, 
legalább az olvasó gondolataiban - ezáltal leend...

- Ha már muszáj, lehetőleg ülve figyelj, kedves 
o lva só !

4. Elég a levelekből! Lett légyenek bármilyenek, 
botlasztoják a sztorit. Ócska szerzői trükkök, apo-

logizált mankók! Tanuljon már meg ez az író (?)
(ön) reflektálni, leírni, elbeszélni, változatosan fel- 
eseltetni, párbeszéddel, kevés közbelépéssel jelle
mezni, szöveget, mint homogén masszát kezelni. 
Összevonni, vágni, sejtetni, törölni. Elhallgatni, el- -i 
hallgattatni. Jelenlétet és atmoszférát teremteni. 
Minél több eszközzel: életrajzzal, múlttal, szokás
renddel, képzelettel, jövő idővel... Lehetőségektől 
zsúfoltan.

Hinné el: főleg az egyes szá 1. személyben írott 
levelek a mesterség esélyeinek hagyományos csap
dáit rejtegetik. Elnyelik, ki visszaél gyakoriságuk
kal. Ezt szem előtt kellen tartania!

5. Lassan és, lám, viszonylag keveset dolgozik. 
Nehezen. Ha végre leír, többször átolvas, aggályos
kodik, okoskodik, magában felolvas, módosít bizo
nyos passzusokat, érvel és ellenérvei, bővít-hígít... 
Ritkán töröl, és túl nehéz szívvel... Elvárja, és bár 
dühíti, igazat (is) ad a kritikának, melynek további 
hatásáról talán másutt, máskor.

- így nem lehet...(Másként még úgy sem.)

6. Jól megfigyel. Ez biztos. De nem minden. Sőt. 
Kiókumlál valami viszonylag okosabbat, némi ál
talánosat. Lényegbevágóan stilizálja, és rögzíti. 
Kockás papírra, ceruzával. Hosszan, napokon ke
resztül kínlódja, terelgeti köréje a beleálmodott, 
szerinte vele összeszóhető folyamatot, sztorizálja 
ezáltal, színezi, hogy kapósabb legyen. Ha sike- 
rüKne), akkor bestseller (lehetne). Nála nemigen. 
Folytatja. Elidőz kicsiny részleteknél, kicsemegézi V  
tetszetősebb mozzanatait. Kábé középütt történtet 
valami elkerülhetetlent. Többnyire véletlent sú
lyosbít sorsdöntővé. Csalás, ámítás! Közben mind
végig küzd a kötő- és töltelékszavakkal. JAJ! És a
kis párbeszédek! Sokszor szinte elfeledkezik szük
ségességükről. Ilyenkor utólag beszuszakolja, ki
munkálja, és besorakoztatja őket is - hadd vigyék, 
lökjék odébb... azt az elkerülhetetlent.

És ekkor... Ekkor rendszerint valami elmozdul, 
meglódul, robban, stb. Veszélyhelyzet, feszültség 
keletkezik a Papíron, az írásban, melynek íve ezen 
ponttól kezdve csak lefelé, a megnyugvás látszata 
felé irányulhat, esetleg bele is simulhat bizonyos 
írók által már korábban kitapasztalt, törvényszerű
nek elismert történésmozzanat folytán az elkerül- 
heteüen fináléjába. Melyben valaki, bárki kérdez, 
vagy kérdőre von, elszömyülködik, ígér, megje
gyez. Netán összefoglal... Mit?... Kinek?... Miért?...

-Egyetértesz?

» » »  folytatás az 1. oldalról

ruház ódik értelmiségi jegyekkel, s ezért 
van az, hogy a hatalomellenség Kelet- 
Európában bármikor kicsapódhat mint 
értelmiségellenes hisztéria. A hisztéria 
azonban sem a - lényegében anakronikus 
- értelmiséget, sem a mögötte álló hatal
mat nem képes valóban elsodorni, mert 
ugyan egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy 
a hatalmi legitimáció kénytelen egyre in
kább hipotetikus tudásra alapozni, ez 
azonban a bizonyosság vágyát nemhogy 
csökkentené, de annál inkább növeli, 
mint ahogy a pszeudoértelmiségi hatal
mi esélyeit is, hisz az elveszett bizonyos
ság csak a jövőben, valamilyen "nevelés“ 
által nyerhető vissza, de a “nép", amely e 
nevelés tárgya egyáltalán nem valós legi
timációs faktor, minden rá való hivatko
zás ellenére m egm arad am orf 
tárgyiságában.

A jelenségegyüttes, melyet Tamás 
Gáspár Miklós “romantikus restaurációs 
forradalmiságnak’ nevez így jön létre a 
szemünk előtt, és mindenképpen létre
jön, akár a legtisztábban alkalmazott 
hayekiánus doktríinák alapján is, a legli- 
beralisabb liberializmus vágyából is, ha 
a gazdaságban és a társadalom szerkeze
tében nem jön létre az a mutáció, mely
nek '67 és hatvannyolc “lázadásai" 
valójában tünetei, és nem kiváltó okai 
voltak.

*

A fichtei nemzetállam felépítése nem 
hozta meg a Herder által álmodott kul
turális paradicsomot; ami megvalósult 
több vagy kevesebb marxizmussal, vagy 
épp a marxizmus ellenére, az az egyén 
számára maga a pokol; ám ennek a po
kolnak is megvannak a maga apró kis 
örömei, oly örömök, melyeket akár az 
“örök" hátrányokra és kirekesztésre ítélt 
etnikai kisebbségek is élvezhetnek, nem
csak alanyi, de akár közösségi jogon is; 
és ezek közül a legfinomabb, a leganda
lítóbb a történelmenkívüliség a történe
lem alól való felszabadultság érzése, 
mely az atlanti pszichedelikus ellenkul
túra görcsei nélkül, mintegy magától 
pottyan az ölünkbe. De nézzük meg kö
zelebbről:

*

Az etnikum önigenlése, ha önmagá
ban, saját, spontán és természetes formá
jában szemléljük, föltétlenül pozitív; ha 
azonban az intézményesülési kény
szerpályák, a “történelembirtokosok“ 
szakértői tevékenységén keresztül pró
báljuk megragadni, a nemzetállaméval 
analóg, de nem azonos problémákkal ta
láljuk magunk szemben, problémákkal, 
melyek látszólag kommunikációs prob
lémák, de épp annyira - sőt érzékelhetőb
ben - erkölcsiek is, hisz a kommunikációs 
eszközök birtoklása, ellenőrzése közvet
lenül hatalomként van. E hatalom forrá
sa ugyanakkor nem önmagában, hanem 
az etnikum számára külső hatalommal

való partneri kapcsolatból is van, mely 
kapcsolat természetesen egyenlőtlen. E 
miatt az önigenlés intézményesült kom
munikálása nemcsak a spontán önigen
lést közvetíti, hanem a sajátos hatalmi 
ágként működő kommunikáció (kultu
rális intézmények) önigenlését is. Ideális 
esetben a két dolog egybeesik, ám ez az 
ideális eset csak egy nagyon alacsony 
társadalmi dinamizmus esetén képzel
hető el, s így a valóságban a nemzetiség 
társadalmi dinamizmusban megnyilvá
nuló életképessége egyenes arányban 
van azokkal a szakítópróbákkal, melyek 
a spontán önigenlés igényei, és az intéz
ményi válaszok közti távolság miatt jön
nek létre.

Aradi József szerint ”(...) a kulturális 
intézmények - a nemzetiségi keretek po
zitív megvalósítóiként - rugalmatlansá
gukat az értékek védelmének tüntetik 
fel. Már az intézmények puszta léte is 
értékként tételeződik. Az etnikum - öni
genlésként felfogott - intézményei ezért 
a hagyománnyal azonosulnak. Amit az 
intézmény képtelen befogadni, az ha
gyományellenesnek minősül, ami ha
gyományellenes, az kommunikációs 
célokra használhatatlan.“ - És ez világos 
beszéd. Az önigenlés intézményei épp az 
önigenlést tehetik némává. Az időleges 
némaság azonban még nem is lenne 
annyira baj; a baj az, hogy e némaság 
kívül kerül a történelmen is. Mert a kom
munikáció szerveiként tételezett intéz

mények hajlamosak összetéveszteni sa
ját megpróbáltatásaik történetét az etni
kum egészének a történelmével. - Mivel 
azonban a megpróbáltatások állandó, ri
tuális számbavétele elsősorban legitimá
ciós célokat szolgál, ezért számára a 
tányek  csak annyiban érdekesek, 
amennyiben “az adott helyzet objektív 
bevezetéseként“ (lásd: Gaál Gábor, 1949) 
kínálkoznak, ezért e számbavétel törté
nelem helyett szenvedéstörténetet eredmé
nyez.

Ha a jelenséget időben szemléljük, 
diakron eseménysorozatok jönnek létre, 
egymás mellett létező szenvedéstörténe
tek, ám az ezekben megnyilatkozó ideo
lógiák épp a d iak rón ia  m iatt 
esszenciaként, s nem ideológiaként téte
leződnek, illetve nem a viszonyok törté
nelmileg megragadható kivetüléseiként, 
hanem valamely homályos metafizikai 
tartalom testetöltéseként vannak.

*

Persze jogos a kérdés, hogy mi is 
ebben az a nagyszerűség, ami csak úgy 
lepottyan, mi az, ami az örömök öröme? 
De ez a kérdés áll sőt álságos, mert ebben 
a szerkezetben az esszencia bárki előtt 
hever, a főre és négyzetméterre számított 
karizma-lehetőség hihetetlen. Jó szívvel 
hagyhatunk nyitva ajtót-ablakot, készít
hetjük ki naponta az asztalra az ünnepi 
kelyhet: a megváltás, a történet vége itt J  
van, a közelünkben topog.
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FODOR SÁNDOR

Köd
Kisgyerek koromban - egyszerűen féltem. Mindentől, amitől 

félni "illett" - ideértve a Krampusz virgácsát is.
Az évek múltán félelmeim nagy része lehámlott rólam: amit 

megismertem-tapasztaltam, attól már nem féltem - legfennebb 
óvakodtam. Mert félni - emberi tulajdonság a szó tiszta értel
mében mindig az ismeretlentől féltem. Most - utam vége felé - 
már mondhatom, hogy sikerült megismerni mindent és megsza
badultam félelmeimtől. Egyfajta félelem - gyerekkorom óta vé
gigkísér. Ez pedig nem a sötétségben ér utol -, hiszen azon akár 
egy gyertyaláng is áthatol. A Ködtől.félek. Félek tőle, mert értel
metlennek tartom.

Evek-évtizedek óta próbálom megfejteni a titkát. Honnan 
támadt, mikor keletkezett? Miképpen sikerült tudomásul vétet
nie magát az emberrel - vagy már az ember előtt szétterpeszke
dett néha a tájon? Hogyan sikerült belénk itatnia égi vagy 
pokolbéli mását: a lélek ködét? Eljutok-e valaha, eljut-e az embert 
valamikor odáig, hogy átlásson rajta? Olvasom Mózes első köny
vében a világ teremtését. Szó van benne égről-földről. Setétségről 
és világosságról. Ejszakáról-reggelről-estéről. Mennyezetről (ég
boltról), valamint a mennyezet fölé és alá választott vizekről 
(felhőkről, tengerekről, tavakról és folyóvizekről). A vizektől el
választott szárazföldről. Maghozó fűről és gyümölcsfáról. Világí
tó testekről az ég mennyezetén, hogy uralkodjanak a nappalon 
és az éjszakán. Nagy vízi állatokról és szárnyas repdesőkről. 
Földön élő állatokról: barmokról, csúszó-mászókról és szárazföl
di vadakról (nemök szerént). Végül pedig az Isten képmásáról, 
akit utolsóként alkotott meg az Úr, hogy betöltse a földet és hajtsa 
birodalma alá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain és a 
földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

A ködről nem beszél a Genezis. Igaz, nem szól a viharokról, 
pusztító villámokról, természeti katasztrófákról sem - de ezekkel 
mint Isten haragjának megnyilvánulásaival ismerkedik meg 
utóbb a Biblia a olvasója, az Ige hallgatója.

De a ködről? A ködről nem ejt szót a Könyvek Könyve. A 
ködöt, úgy hiszem, nem is a világ ura teremtette. Vagy mégis? Ha 
mégis, akkor csak azzal a szándékkal tehette, hogy próbára tegye 
véle legcsodálatosabb - és leggyarlóbb - teremtményét, az embert.

Hiszen próbára teszen bennünket a felhős éjszaka sötétje is, 
de lámpást gyújthatunk, reflektorral pászmát hasíthatunk benne, 
hogy a tekintet megóvja a tévelygéstől azt, aki nem, nyugodhatik 
a természet rendje szerint az éjszaka sötétjében.

A köd azonban rosszabb a sötétnél. Hiába tejszínű, hiába nem 
sötét a köd - nem láthatjuk benne, fel sem ismerhetjük egymást 
kellő távolságról. Könnyen utat téveszthetünk benne - és ha már 
eltévedtünk, legjobb helyben megállapodnunk, hogy elejét ve
gyük valamiféle végzetes zuhanásnak, vagy összeütközésnek.A 
köd sűrűjét a legerősebb reflektor se tudja oszlatni, legfennebb 
jelez benne - néhány méternyi távolságra csupán. A valós ködből 
- és a lélek gonosz ködéből ártó'szándékú emberek támadhatnak 
ránk, akik azt hiszik, hogy nemcsak az ég madarain, a víz halain, 
a házi- és vadállatokon kell uralkodniok, hanem embertársaikon 
is. A ködben félelmükben támadó állatokkal, egyébként tán
szelídnek is mondható fenevadakkal hozhat össze balsorsunk. A 
ködtől viszolyognak az utasok, gyalogosok, és gépkocsin menők, 
sőt, a korszerű technika legjobb irányító műszerei által vezetett 
pilóták, de robusztus járművüket biztos síneken vezető moz
donygépészek is. Tartanak tőle hajósok, a sokat tapasztalt kapi
tánytól a kezdő hajósinasig.

Hiszen, úgy vélem, ezért van a köd.
Hogy félelmet támasszon, bizonytalanságot gerjesszen. De - 

amint említettem - nem csupán a kora tavasszal, késő ősszel és 
télen k iszám ítha ta lanu l fö ldhöz tapadó pára, hanem 
ennek szellemi változata, a lelkünkre telepedő köd is. Az egyén 
világosságot szomjazó lelkére éppen úgy, mint a kisebb közösség 
igazságot kereső gondolkodására, a társadalom ébredő, vagy 
éppen szunnyadó tudatára. Megzavarja az ember-közösségek 
látását, leszűkíti látókörüket, hogy legfennebb közvetlen, vélt 
érdeküket tarthassák szem előtt, mit sem törődve azzal, hogy 
mennyiben keresztezi ez más emberek, más közösségek érdeke

it. Vagy pusztán gyanút ébreszt minden iránt, ami más, mint ő és 
közvetlen környezete, bizalmatlanságot még az övéi felé is. Mind 
a fizikai köd, mind a szellemi, az amelyik a lélekre borul, meggá
tol bennünket a tájékozódásban, és gyűlöletté fokozott bizalmat
lanságba kapaszkodva pusztulásba ránthatja az egyént, a 
kisebb-nagyobb közösséget, oda taszíthatja az egész emberi tár
sadalmat: a lélek köde, amely nemcsak az úton lévőt, de az 
odahaza, magában gubbsztót sem kíméli. A sűrű, áthatolhatálán 
tejfehér köd - a test pusztulását idézheti elő: szellemi mása pedig 
az emberi lélek vesztét célozza.

Valóban tehetelenek lennénk a ködben?
A sűrű, áttörhetetlennek tetsző fehér színű sötétet áttörte a 

tengeren a hajóharang gingalója, szárazföldön a közelebbi vagy 
távoli falvak-városok harangkondulása, a barmok kolompja, 
egyáltalán az állatok bőgése-nyerítése-ugatása, vagy az emberi 
kiáltás. Igen, az élet hangjai, amelyek visszahangra várnak. Ezek 
között is leginkább talán az emberi hang, amely segélyt kér, de 
egyben segélyt is kínál. Amelyik otthont keres - és menedéket 
nyújt. Az emberi hang visszavezetheti az eltévelyedettet a jó útra, 
felébresztheti a ködben tévelygő lélek biztos irányt mutató lelki
ismeretét. Igen, a hang mindannyiunk többé-kevésbé hallható, 
kétségbeesett vagy bizakodó emberi hangja, amelyik áthatóbb, 
hallhatóbb lehet a gyűlölet rikoltozásánál. Az élet hangja, az 
emberi hang, a mívesen megformált, vagy keresetlenül kimon
dott, igazat hirdető szó volt és maradt egyetlen reménységünk a 
lélek ködének eloszlatására. Annak a pokolbéli, sűrű, tejfehér, 
ragacsos párának az elűzésére, amelyet a sötétség és a velük 
szövetséges tudatlanság erői próbálnak ráfújni talán az egész 
földre, hogy az emberek ne lássák egymást, ne tárhassák egymás 
felé karjukat, ne nyújthassák egymásnak kezüket, sőt, ha lehetne, 
egymás hangját se hallják.

A késő ősz a tél, a tavasz sűrű ködén áttörnek a hangok, de 
óvakodni is lehet tőle, ha elhárítani nem is tudjuk. A lélek ködén 
is át kell törnie az emberi szónak. A kimondott, elkiáltott, vagy 
leírt emberi szónak. A társat kereső, visszhangra váró, a segítsé
get kérő és menedéket ajánló kiáltásnak. Hiszem, hogy ez felosz- 
lathatja a lélek ködét, vagy az ordas környezetben 
mindannyiunkat végveszéllyel fenyegető, rémlátásokat szülő 
magányét.

Ködben élünk. Ködben, de - talán - nem magányban. Ettől óv 
meg a kimondott, a leírt szó. És a harangok muzsikája.

$Z>cLz> /M M c U tH
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC VERSEI

Csokonai-rögtönzés, 
némileg átigazítva

Mint devizában a drága halikra,
Bennem is úgy nyüzsög ám ama szikra! 
Pfuj, pökök én a nyöszörgő báva palikra, 
Búra, kebelre, reményre, fényéire

meg árva csaliba -
Másra aligha.

Mert vagyon énnekem énekem, ihletem,
isteni szikrám: 

Tőle kigyullad az elme, begyullad a versbe,
de ritkán..

Isteni, isteni, isteni, megvan a szikrám!
Néha kipattan 
Néha baszik rám.

Kiszámoló 
őrült íreknek

Ángliusnak vermet írás: 
Egyre megy már fej meg írás. 
Forrj föl, lábvíz, firkás agy tej! 
Fej vagy írás? írás vagy fej? 
Ing-ring-tuca ting!
Merre ring a rucafing?
Merre pörög a fitying?
Frász!

GJi. Shaw!
Yeats!
James Joyce!
Beckett!
Miért nem 
írsz
Még szebbeket?
Bumm!

Cantiga de amor

Airas de Sintra így dalolt:

Megint elhagytál engem el 
Te gyors szavaknál hűtlenebb 
Forgandóbb mint a csillagok 
Számról hulltál a semmibe - 

Kimodhatatlan hűvösen

Nem vagy ha néha nem vagyok 
Te izzói át a nyelvemen 
Felperzselsz mint a néma fagy 
Utánad minden íztelen - 

ínyem napszítta szirt agyag

Őrölsz lelkemben őrletei 
Étvágy ropogtat őrület 
Harapni rágni kéne most 
Szajhánál szajhább értelem - 

A test világba vettetett

Torzó-1992

Sormetszetekkel sebzett, 
összeszabdalt minden - 
mihez nyúlsz: mindjárt szétesik, 
alighogy érint: kezdetébe hull, 
mert gondolatban máris vagdalod, 
arányítod, beméred, fölszeled 
tervezgetvén: egész a szerkezet még 
s a glóbusz is, hisz délkörök hasítják, 
egész, egész, egész a lét s magad, 
míg két cezúra bármit összeféred - 
te vágóhidak geométere!

De szét világ,
szét vers,
szét semmiségek -
vakon ragyognak rád a varratok,
s te hentesülvén szentesülsz,
de ráng
elráng a verssé mészárolt világ
még meg-megrándul vergődőn a mondat:
torkodban érzed tördelt tagjait,
no vedd és edd -
nem válhat az se meg.

Mert üdvösséged nálad éhesebb, 
s mohóbb a nyelv, ha mindiget, sohát 
forgat: térségeket tép szét a szó, 
karácsonyt, szöszke kislányhangokat, 
míg angyalhajban babrálhat kezed - 
úgy simogasd meg mintha nem te volnál, 
úgy simogasd meg, mintha tán nem élnél, 
úgy ahogy élsz, világot szaggatón, 
akár a légszomj, 
mely töri, zúzza, ledönti 
az Eden kristály tornyait tüdődben.

Az sokféle 
mutatványosokról

mostgyün ki a velág 77-edik csudája 
ki a bőcsködőket megkúrturájja 
most gyün el a csudák 77-edik velága 
ki sok okosoknak pofájára felhága 
mostgyün a híres a vires 
villog a hajsza 
a bajsza
a kajsza kinyír es 
mostgyün a vires a híres 
torkot a karddal izélő 
tűzzel a gargalizáló 
most gyün a petroliumvedelő 
szétmohosolygó népnevelő 
ja j mecsodát szed elő 
szed elő
mostan a híres a híves a míves
nyelvlenyelő
lenyel ő

hullamosásban 
hulljon el a haja 
rigmusolásban 
roncsa a nyavalya 
mucskos igéken 
hízzon a mája 
járja a csurdést 
eördeöghi bálba

favillával paszkvillával 
bökjék hátul kúrba 
nosza ember egyet iszunk 
nem menj a kultúrba 
kuezug pajtás szívszakajtót 
pöngessed a gatyatartód 
szörezzfinum nótát 
fizessük a kvótát 
fogunk regerókát 
cirókát mirókát 
rejtem dugom rejtem 
jópásztorórát 
szerecsen éccakát 
tömjént aranyat mirrhát 
hordjuk műnk is az irhát 
tűrni se tűrünk 
hordjuk az irhát 
visszük a bűrünk
vasaira

Summáya

jaj korán se későn 
lészön dedikésön 
szorbóna nihil és aliud 
midőn drégel alól 
az pogány ali fut 
botránkozhat bennünk 
mutsa megkalikut 
hej terekes szablyám 
sose hordom lágyon 
csak aratok pálmát 
lölki hortobágyon 
siralmas énneköm 
versenként így ríni 
mennyekben paroláz 
herr wadkhannal zrínyi

V
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tarkóbarkó
a

(Állati mese)
Farkasordító tél volt. Az ord

ító fark-as ord-as-sá húzta meg 
magát. Idővel beleegyezett abba, 
hogy házőrzői ólban éljen - ku
tyamód. Kategorikus imperatí
vuszkén t a feküdj-öt tisztelte, 
éspedig ennek francia eredetű 
alakját: a kus s-t. ő  maga vakkan- 
tással kussolta le a nyávogókat. 
Egy kanduruzsoló macska vi
szont állandóan lekussolta az 
egérluk lukas sajtról álmodó la
kóját. így lett az érzelgős Cini 
egér Cinifcuss.

(F abulózus párbeszéd  
k é t  ir o d a lo m -s z a k é r to  
között)

- Ez opus?
- Fájd, rossz.
- Az oposszum jobb?
- Jobb, mert erszényes. De ő se 

honorálná, ha írna róla Ezópus 
vagy Phaidrosz.

(P rem odem  e lb eszé lés  
eleje  vagy  vége)

Langymeleg nyári alkony 
szállt a rétre. Szénaülat lengede
zett. Messziről foszlányokban 
hallatszott egy magányos kacsa
csőrűnek a hattyúdala.

*

Egy klubtag arról áradozott, 
milyen könnyű magyarból fran
ciára fordítani. Társa felkérte, ül
tetné át ezt a mondatot: "Irodalmi 
ragályt penidllinszerűen gyó
gyító ész a PENész."

♦

JÁNOS: Miért kapott irodal
mi Nobel-díjat Rabindranath Ta- 

-  gore?
IONICA: Mert hitközség élén

álló bonctantudor volt. Nevét így 
kell írni: Rabin Dr. Anat. Tagore.

4

- Hogy választod kettőbe an
nak a filozófusnak a nevét, aki 
szerint a zene a legmélyebb mű
vészet?

- Chopin-hauer.
*

A bronzkorban már volt réz, 
de nem rézkarc. Aztán megszü
letett a rezet kivágó karcolatíró.

4

A Prut bal partján lévő terü
letnek van egy Snegur nevű elnö
ke. Magyar fülnek ez a név 
németül így hangzik: Herr Sneg. 
Sokan drukkolnak érte. A volt el
nökjelölt Druc is?

4

Hogy hol mit halászni, függ 
az illető víztől. Például a Fekete
ügyben a legügyesebbeknek is 
bajos fehér bálnát fogni.

4

Verba volant. Az igék elszáll
nak. De csak néhányból lesz szál
lóige.

4

Dulce bellum inexpertis. Ked
ves a háború annak, ki nem isme
ri. Nem tudja, mi a haddelhadd. 
Tehát hadba vonul hadilábon, 
majd holtig jár falábon.

4

Aranyosmaróttól délnyugat
ra van Hecse. Hecsei polgár úgy 
vélheti, hogy ilyen fázisok is van
nak egy balkáni, rózsapárti állam 
csipkerózsás, csipkebogyós tör
ténetében: 1 .hecsempeccs (vagy 
-pöccs), 2.hecsempuccs, 3.he- 
csemfuccs.

4

A cluj-napocai funarióta 
rendszer beállta óta egy idi-óta is 
látja, hogy minden nem-dák 
egyén hiányosságokat követ el, 
fokozza a helyzetet, s így tovább 
folyik ennek állapota.

TATRANGI TIBOR

Milorad Krstic grafikája

KUKKOLÓ

Intések
Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.

(József Attila)
- Édes fiam - mondta az ácsmerster gyermekének -, most 

elkezded tanulni ezt a szakmát, az apád, nagyapád, dédapád 
szakmáját, légy hát büszke rá és végezd tisztességei, mert az 
emberiség döntő többsége kétkezi munkájának nyomán él sze
rény, de becsületes életet, s bár gazdag sosem lesz, de megéri, 
mert nyugalma és alapvétő szükségletei mindig elérhető távol
ságba kerülnek e munka révén, s aki az egész napi munkának 
szenteli magát, annak nem jut ideje arra, hogy bűnös gondola
tokat forgasson a fejében, még arra is kevéske ideje marad, hogy 
elgondolkozzék azon, mennyire erkölcsösen cselekszik tevé
kenykedése közben, mert szüksége sincsen rá, úgymond a mun
ka mindig megmutatja az erkölcsösség útját, helyes mederbe 
tereli életedet, nem hogy időt és energiát a kilengésekre, s így 
mindig abban a tudatban élhetsz, hogy hasznos tagja vagy a 
társadalonak, anélkül, hogy ezen különösképpen el kellene tű
nődnöd, s bár nem ígérhetem neked a nagy örömök, a pompa és 
a dőzsölések kellemetességeit, de megígérhetem a nyugalmat s 
talán az e nyugalomból eredő csöndes boldogságot, esetleg 
annyi örömöt, hogy érezd: áldozatot hozol emertársaidért, akik 
tevékenységük során szintén áldozatot hoznak érted, s ez oly 
hatalmas szervezőerő, mely évezredek óta képes fönntartani a 
világot, bár az olyan, amilyen, de ennél jobbat még nem találtak 
ki számunkra, s mindez, ismétlem, csak a munkának köszönhe
tő, egy kiválóan megalkotott tetőszerkezetnek, vagy egy sima 
keresztnek, és bár tökéletes munka nincs, a tökélyre való törek
vés azért megadja azt a minimumot, melynek révén egyik napról 
a másikra szerényen, de becsületesen végigtengődöd az életet, 
ha nem jön közbe egy munkabaleset, amitől Isten is óvjon, s ha 
munka közben már-már úgy érzed, csüggedsz, a plankács nyo
mán fölkunkorodó forgács illata feledteti majd veled a sötét 
gondolatokat, édes fiam! - mondta az ácsmester gyermekének.

- Te lókötő - mindta a lator gyermekének -, most elkezded 
tanulni ezt a szakmát, az apád, nagyapád, dédapád szakmáját, 
légy hát büszke rá, a jó istenedet, és végezd tisztességgel, mert 
ha nem, akkor bakizol, és gyakrabban kerülsz a sittre, mint az e 
szakmában megengedhető egy profinak, aki az emberiség egy 
kisebb, de egyáltalán nem elhanyagolható részéhez tartozónak 
tudhatja magát, aki ritkán dolgozik, de akkor aztán olyan lele
ményesen, hogy hosszú ideig ne legyen gondja életminőségére, 
mert mi a luxusnál alább nem adhatjuk, ez életünk egyetlen 
értelme, és köpjél a többség erkölcsi normáira, akik nem tudják, 
hogyan kell jól élni, és bután is halnak meg, mielőtt ostoba 
gyermekeket tosznak a világra, akik csak azért dolgoznak, hogy 
nekünk megteremtsék a munkalehetőséget és a fényűző életet, 
mely, mondom neked, az egyetlen igazi élet, tekintve, hogy csak 
egyszer élünk, de szakmánk erre az egyetlen életre biztosítja a 
nagy örömöket, a pompát és a dőzsöléseket, mert mit számít az, 
ha életed felét a lerben töltőd, amikor a másik felében olyan 
örömöket ízlelhetsz, melyek csak néhány kiválasztottnak s ne
künk adatnak meg, s bár a tökéletes bűntény olyan, mint a 
Bölcsek Köve, de mindig a tökélyre kell törekedni, mert ez a 
törekvés szerre kiszűri a hibalehetőségeket, s minél többet zár 
ki, annál kevesebb az esély a lebukásra, és ne higgy a szentfaze
kaknak, akik azt hiszik, hogy minden, vagy a legtöbb bűncselek
ményre előbb-utóbb fény derül, mert én tudom, hogy több a 
leleplezetlen, mint a fölfedett, itt a lebukás tulajdonképpen mun
kabaleset, a veszélyességi pótlék viszont a mérhetetlenül jobb 
életszínvonal, s ha a börtönben már-már úgy érzed, csüggedsz, 
csak arra gondolj, hogy egyszer innen is kikerülsz s újrakezdhe
ted az egészet, most már lényegesen több tapasztalattal, te lókö
tő! - mondta a lator gyermekének.

- Édes fiam, te lókötő - mondta a gondolkodó gyermekének 
-, vesd össze a fentieket és gondolkozz el mélyen, bár gondol
kodni igazán nem érdemes, hiszen ezt tette az apád, nagyapád, 
dédapád, és ugyan mit ért vele!?...

MÓZES ATTILA
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SIGMOND ISTVÁN

BALLADOID
Az az igazság, kérem szépen, 

hogy sírtak az asszonyok, sírtak a le
ányok, csupa könny volt az orcájuk, 
és rettentő nagy búsongás emésztette 
a lelkűket, merthogy minden fehér
nép meddő volt ebben a faluban, reg
ge l is , este  is, eg y szó v a l 
nagyon-nagyon meddő, olyan med
dő, mint a kiszáradt kút, a terméket
len föld és a húr nélküli zongora. Az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
jó tizenhat éve egyetlenegy férfiem
ber sem akadt a faluban, legény sem, 
de még egy élemedett korú, volt lovas 
katona vagy gyalogos, volt hadifo
goly vagy hadiárva sem, szóval időt
len idők óta senki sem próbálta ki, 
hogy vajon tényleg meddő-e a búbá
natos asszony, vagy a fancsali képű 
szomszédasszony, vagy a kocsmáros 
megsavanyodott, hervadozó leánya, 
senki sem kísérletezett ilyesmivel, 
merthogy a férfiemberek mind-mind 
magtalanok voltak ebben a faluban, 
nagyon-nagyon magtalanok, oly
annyira, hogy reggel is, este is magta
lanok voltak, sőt! Ez úgy értendő, 
kérem szépen, hogy szomorúfűzként 
ébredtek és szomorúfűzként tértek 
nyugovóra, férfiasságuk mindössze 
abban nyilvánult meg, hogy valami
vel mélyebb hangon beszélte, mint a 
szomorú, búskomor, gyászos arcú fe
hérszemélyek. De csak beszéltek, azt 
is keveset, énekelni nem énekelt itt 
senki, a fonóba eljártak ugyan, de 
méla búsan lógatták a fejüket, kukori- 
cafosztáskor a szemek emllé suvad
tak a sóhajtások is, táncházba senki 
sem járt már, feledésbe merültek a 
tréfás rigmusok, a kocsmában nem 
munkálkodott egyetlenegy cimbal
mos sem, m ég az a redves sarkú ci
gány hegedűs is kiosont a faluból, a 
férfiak azért ott üldögéltek a kocsmá
ban estefelé, de inkább csak vizet it
tak, mint a lovak, minek a pálinka 
meg a savanyú bor, már duhajkodni 
sem érdemes, bicska sem volt már 
senkinél, s ha kiültek a házak elé, a 
keskeny padokra, sivár tekintettel 
számolgatták egymás cipőjén a por
szemeket. Nem  mosolygott senki, 
nem kacagott, nem ölelt, az in cselke
dés már nem is állt volna jól nekik, 
elfelejtették a múltjukat, a jövőtől úgy 
irtóztak, mint veszett kutyától a véz
na testű, riadt bárányok, élni pedig 
nem nagyon volt érdemes ebben a 
jelenben, melyben asszonyi könnyek 
permetezték a tehenek tőgyét, a ke
nyerekbe belesütötték a reménytelen
séget, s noha gyúrták a tésztát, 
köpülték a vajat, mosták a szennyest, 
de mindent kedvetlenül, búsan, elmé
lázva, boldogtalanul. S a szikár, ko
mor arcú férfiak szántottak, vetettek, 
arattak, csépeltek, tették, ami kell, ta
lán m ég házat is építettek kalákában, 
ahogy ez szokás, de íztelen volt a ter
més, rogyadoztak a házak, pusztultak 
a lelkek mindenütt. Már csak a gané- 
szag a régi - mondták az örökösen 
reménykedő mámik -, hála a jó isten
nek.

Aztán ahogy így telt-múlt ez az 
átkozott idő, egyszer csak arra lettek 
figyelmesek az emberek, hogy Julcsa 
néne jánya, a Kati ott áll a kerítés 
mögött, nézi a holdat és nyalja a szája 
szélét Aztán egyre sűrűbben fordult 
elő, hogy nemcsak a holdat nézte, ha
nem a napot is, vagy ha nem volt sem 
hold, sem nap, akkor az erre-arra vo
nuló fellegeket bámulta szüntelen. 
Kati nap-, hold- és fellegnéző tényke

désében semmi kivetnivalót nem le
hetett találni, hadd nézze a gyerek a 
világot, mondták, és hogy nyalogatja 
a szája szélét, hát, istenem... Igen ám, 
csakhogy éppen a lány kerítésével 
szemközt, olyan jó harminc arasznyi
ra, rendszerint ott állt a Józsi bátyó 
Pityuja a saját kerítése mögött. Erről a 
Pityuról annyit lehetett tudni, hogy 
tulajdonképpen egyfolytában ott állt 
a kerítés mögött, nézte az akármilyen 
néznivalót a világból és nyalta a szája 
szélét A sors úgy hozta, hogy a legér
dekesebb látnivaló a világból Kati 
volt, aki ide-oda tekergette a nyakát, 
hogy minél több napot, holdat és fel- 
legvonulást lásson. Úgy a negyedik 
nap, olyan hat óra körül hajnalban 
Pityu úgy döntött, ahogy dönteni kell.

- Jaj, hogy süt a nap - mondta 
rekedten, s nyalt egy jó nagyot a szája 
szélén.

- Hát - pihegte a lány, átnézett a 
szomszéd kerítés mögé, s nyalt egy jó

nagyot a szája szélén.
Az sem hallgatható el, kérem szé

pen, hogy Katinak nem volt érzéke a 
filozófiához, ezzel szemben, tizenhat 
évéhez képest, igencsak bögyös le
ányzóvá cseperedett Ahogy nézték 
egymást, s most már csak egymást 
nézték, mozdulatlanul, megkövülve, 
egyre karikásabb lett a szemük, sová
nyabb az arcuk, idővel a Kati leány 
mintha még bögyösebbé vált volna, 
de lehet, hogy csak a szapora lélegzet- 
vételtől tűnt bögyösebbnek, mint an
nak előtte, ami pedig Pityut illeti, úgy 
szorította a kerítést, hogy a korhado- 
zó fából ki kellett volna, hogy serken
jen a könny, a vér, vagy legalább 
kioldaloghatott volna egy elárvult 
szú, de a kerítés csak szálkával tudott 
szolgáim, azzal viszot igencsak bősé
gesen. Am Pityu szálkákkal átdöfött 
ujjaival is szorongatta a kerítést, és 
sóhajtozott rettentő nagyokat, ami 
időnként hörgésnek is beillett volna. 
Már úgy nézték egymást, ahogy egy 
felajzott bika nézi az üszőt, és egy

felajzott üsző nézi a bikát, fújtattak 
erősen, s néha fel-felugrottak a ma
gasba, mert irdatlanul perzselte tal
pukat az átforrósodott anyaföld, s 
amikor már nem lehetett tétlenül elvi
selni a soron következő pillanatot, 
amikor a mezőkről odasettenkedett 
illatok összekeveredtek az istállókból 
kiözönlő, fertelmes trágyalé agytom
pító szagával, amikor a kakasoktól és 
a távoli kutyaugatástól hangos pirka
datban egyszerre sütöttek a megbé
kélve haldokló holdsugarak és Isten 
napjának éledező sugarai, akkor, ab
ban a pillanatban egyszerre döntötték 
le a kerítéseket és gázoltak egymás 
felé az összetört lécek között, eltipor
va a gyomokat, s ami köztük volt, azt 
a néhány árva murkot, petrezsely
met, retket, zöldhagymát, m iegy
mást. Mindezek után már csak két 
dolgot lehetett látni; a felbőszült Pityu 
kiszabadította Kati megemberesedett 
bögyeit a cafatokra hasított blúz rejte-

kéből, s miközben erősen markolta az 
asszonyi rügyeket, "a jó anyádat, te 
Kati, te!" - kurjantotta torkaszakadtá- 
ból, "mocsok, te mocsok!" - visongott 
Kati is, miközben azzal bajlódott, 
hogy letépje Pityu lábáról a cipőt, a 
fuszeklit, s amikor ez sikerült neki, 
szájába vette Pityu korán bütykösödő 
hüvelykujját, aztán éles fogaival neki
esett a lemeztelenített, soványka bo
kának, "az aranyrudacskát kereste 
biztosan - mondogatták utólag az em
berek -, csakhogy nem tudhatta a sze
gény pára, hogy hol csillog, villog a 
megálmodott", s ideje sem volt to
vább keresgélni, mert előrohantak a 
szolgálatos leskelődők, szám szerint 
negyvenhatan, belegázoltak a vete
ményeskertbe és a mezőkről odaset
tenkedett illatokba, felszippantották 
a trágyalé fertelmes szagát, megta
posták a holdsugarakat, megölték a 
korán ébredő kutyák haragos ugatá
sát és a kakasok hajnali kacaját, cso
szogó lábuk alatt kihűlt az éledező 
anyaföld, s miközben egyre tüzeseb
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ben sütött a nap, Katit erre rángatták, 
Pityut meg amarra, Kati nem szólt, 
már nem is lihegett, duzzadó bögyei 
mintha összezsugorodtak volna a du
lakodásban, Pityu meg simogatta vé
res bokáját s nagyokat nyögött, mint 
haldokló bikához illik a vesztőhely 
árnyékában.

Azt bizony nem lehetett elodázni. 
Mármint a menyegzőt. Ünneplőbe öl
tözött az egész falu. Még a haldoklók 
is ott roskadoztak a hosszan kanyargó 
menetben, a haragosok összebékül- 
tek, mindenki vőfély akart lenni, 
násznagy vagy koszorúslány. A hófe
hérbe öltöztetett menyasszony olyan 
volt, mint egy megelevenedett liliom, 
a mirtuszkoszorút mintha angyalok 
lehelték volna a fejére, s ahogy apró 
kis körömcipellőjével ügyesen tipe
gett a templom felé, bizony még a 
kutyák szájából is kicsordult a nyál, 
azazhogy csak a kutyák szájából csor
dult ki a nyál, mert a menetben lépke
dő komor arcú férfiak nem láttak 
egyebet Katiban, mint a Julcsa néne 
jányát, akiről csak annyit kellett tud
ni, hogy egy nőnemű gyermek, és 
kész. De bezzeg a vőlegény. Még 
messze volt az ámen, de már úgy fúj
tatott, akárha tüdőbajos lett volna, s 
nagyokat nyalt a szája szélén, tulaj
donképpen semmi egyebet nem csi
nált, csak szüntelenül nyalta a szája 
szélét, s közben guvadt a szeme, mint 
aki boldogságában megtébolyodni 
készül. Olyan húsz-harminc méterre 
lehettek a templomtól, amikor megér
kezett a vihar. Nem jelezte a jövetelét 
semmivel, nem tornyosultak sötét fel
legek a falu felett, nem fordult sem 
hűvösebbre, sem melegebbre az idő, 
még egy apró szelecske sem érkezett 
hírmondónak, hanem csak kitört a vi
har, olyan féktelen, vad szen ved él
lyel, amilyet soha senki nem élt át 
eddigelé. A gyökerestől kiszakított út- 
széli fák bizarr táncot lejtettek a ko
szorú slán yok ró l le tép ett,
luftballonként röpködő, rózsaszínű 
ruhácskák körül, a felszakított kocka
kövek ablakokat s fejeket törtek, a 
házfedelekről engedelmesen zuhan
tak alá a százszámra feltépett, ember
testbe is becsapódó cserepek, egy 
ideig vadul kongott a templom ha
rangja, aztán mindent összezúzva 
maga alatt, alábukfencezett a magas
ból, ordított, jajongott, nyögött az 
egész falu, hörögve ugattak a félhol- 
tan vergődő, véres testű kutyák, go- 
molygó porfellegek keringtek ég és 
föld között, időnként lecsapott egy- 
egy mázsányi portömeg a fulladozó, 
kegyelemért rimánkodó emberekre, 
sírógörcsben fetrengtek az egymásba 
kapaszkodó, megtépett ruhájú, fél
meztelen nők, férfiak, fiatalok, öre
gek, aztán mintha nagyot robbant 
volna a tömör templomajtó, ahogy ki
szakadt évszázados tokjából s elzu
hant a kupacokba összehordott 
köveken. Csak egyszer villámlott, 
egyetlenegyszer, de a mennydörgést 
már senki sem hallotta, a földre teper- 
te őket a vihar, ott volt kifeszítve az 
egész esküvői menet, a templom előt
ti téren, kövek, ledöntött kerítések és 
a ki tudja honnan összehordott sze
mét között, összekeveredve a kutyák 
hulláival, megsüketítve, megvakítva, 
egyesek önkívületben, mások holtan, 
és mégis mintha egyformák lettek 
volna valamennyien. Közben a me
nyasszony ott állt a téren, sértetlenül, 
mint egy megelevenedett liliom, hó-
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HELIKON
fehérben. A vihar azzal élte ki a libi
dóját, hogy lassan, nagyon lassan vet
keztette a lányt. M essze repült a 
mirtuszkoszorú, ellibbent a fátyol a 
templom tornya mellett, kettészakadt 

~ a menyasszonyi ruha és leomlott a 
piciny körömcipőre, kombiné, mell
tartó, harisnya, bugyi, sorban elterül
tek a köveken, s ott maradt anyaszült 
meztelenül a lány, körömdpóben és 
kesztyűben. Lassú léptekkel elindult 
a templom bejárata felé, nem nézett se 
jobbra, se balra, hátra sem. Az oltár 
mögött várakozó vihar egy hatalmas 
öleléssel magához szorította a mezte
len lányt és belemélyedt a testébe.

*

Az az igazság, kérem szépen, 
hogy az újszülött fertelmesen szőke 
volt, ocsmányul kék szemű és olyan 
undorítóan fehér bőrű, hogy Julcsa 
mamát a szégyen vitte a sírba, nem a 
vihar, Józsi bátyó meg felbaktatott a 
hegytetőre, arra gondolva, hogy on
nan egyenes út vezet a Szoroshoz, át- 
sirül rajta valahogy, s meg sem áll az 
ázsiai pusztákig. Pityu nem veszejtet- 
te el magát, csak erősen meresztette 
fekete szemét a Kati fekete szemébe, 
esténként pedig odaálltak meztelenül 
a nagy állótükör elé, nézegették hajuk 
feketeségét s bőrük ólajbama színeze
tét, s egyikük sem nyaldosta a szája 
szélét egyszer sem. Aztán a hatodik 
hét végén keresztelőre kellett vinni a 
csöppséget. Négy ökör húzta a szeke
ret a templom felé. Negyven vasvillás 
férfi vette körül a szekérderékban el
bújtatott asszonyt a soha nem síró cse
csemővel. Az ég felé tartott vasvillák 
félelmetesen villogtak a tűző nap
fényben. Az asszonyok megállás nél
kül vetették a keresztet a családi 
háztól a templomtérig. A sántikáló, 
vagy sebektől borított ebek veszett 
csaholással kísérték a menetet. Ott 
volt az egész falu. A haldoklók is ott 
roskadoztak a sorok között. Szép, 
napsütéses vasárnap délelőtt volt, itt- 
ott csicsergett egy-egy madár az 
összetákolt kerítések tetején. Az út- 
széli fák az árkokban haldokoltak a 
házfedelekről lezuhant cseréptörme
lékek között. Pityu hajtotta az ökrö
ket. Egyik kezében ostor volt, a 
másikban vasvilla. Olyan húsz-har
minc méterre lehettek a templomtól, 
amikor megérkezett a vihar. Ezúttal 
nem volt olyan vad és féktelen. Nem  
röpdöstek sem fák, sem kövek, sem 
cserepek, a harang is ott maradt bele
süppedve a földbe, nem törtek be a 
bordák, a fejek, nem nyöszörögtek a 
sebesült kutyák, még az összetákolt 
kerítések sem dőltek szerteszét. Csak 
a szekér. Hát a szekér bizony felemel
kedett, s a vihar elrepült vele. Noha 
látni nem nagyon lehetett, az emberek 
behunyt szemmel viaskodtak a szél
lel, mozdulni senki sem tudott, de 
egyesek mégis látni vélték, hogy a 
szekér leereszkedett közvetlenül a 
templom bejárata előtt, a menyecske 
kiemelkedett a szekérderékból, s kar
ján a csecsemővel átlépte Isten házá
nak küszöbét. Egy kézzel nehezen 
ment a vetkőzés, de azért sorban le
húzta magáról a ruhát, a pendelyt, a 
szoknyát, leomlott róla a harisnya, a 
melltartó és a bugyi is, ott maradt 
anyaszült meztelen, lábán egy apró 
kis körömcipővel, karjában a kék sze
mű, szőke, soha nem síró csecsmővel. 
A templomban nem nézett se jobbra, 
se balra, hátra sem. Az oltár mögött

várakozó vihar magához ölelte a mez
telen nőt, s olyan óvatosan mélyedt a 
testébe, hogy a hullámzásban ringó 
csöppség tovább szunyókált az anyja 
ölében.

*
Az az igazság, kérem szépen, 

hogy az ikrek olyan sűrűn göndörödő 
szőke hajtincsekkel érkeztek a világ
ra, hogy a bábaasszony legszíveseb
ben feldarabolta  volna az 
átkozottakat, de a népes szemtanúk 
miatt uralkodnia kellett elemi ösztö
nein. Százhatan követték a szülés fo
lyamatát. A fél falu. Huszonkilencen 
a szobában, hetvenhetén az udvaron. 
A gyerekek kék szeműek voltak és 
fehér bőrűek. És persze szőkék. Kora 
délután Pityu megnézte a két csecse
mőt, aztán kiemelte az asszonyt a szü
lőágyból, leteperte a földre és addig 
rugdosta a testét, amíg belefáradt a 
lába. Először csak a jobb lábával rú
gott, aztán a ballal, s amikor már nem 
tudta felemelni a bal lábát, ismét a 
jobb lábával rúgott, s még egyszer a 
ballal. Megpróbált egyszerre két láb
bal ráugrani az asszonyra, de erre már 
nem volt ereje, úgyhogy lassú, rogya
dozó léptekkel kiment a csűrbe és fel
akasztotta magát.

Pityut reggel hatkor vágták le a

kötélről és másnap délután ötkor te
mették. A halotti tor elmaradt. Virág 
sem volt, mert a vihar lekaszálta a 
virágoskerteket, ledöntötte a fákat, el
pusztította a termést. De a szegek, 
kalapácsok, deszkadarabok épségben 
maradtak, s ezekkel már be lehetett 
deszkázni az ajtót és az ablakot. A 
három gyermeket elvitték, az asszony 
bent maradt.

Naponként háromszor kapott 
ételt és vizet. Az éléskamra szellóző- 
nyüásán keresztül még az éjjeliedény 
is befért, csak azt nem lehetett kitalál
ni pjontosan, hogy melyik az a reggeli, 
déli vagy esti pillanat, amikor megje
lenik a tányér vagy a csésze azon a 
három tenyérnyi lyukon. Egyszerűbb 
volt az éléskamrában ülni reggeltől 
estig, ez volt az egyetlen hely, ahon
nan azt is meg tudta állapítani, hogy 
nappal van-e vagy éjszaka, süt-e a 
nap vagy talán esik az eső, csak az óra 
járását nem lehetett követni, és idővel 
az évszakokat is összetévesztette,

mert, kérem szépjen, az emberi feledé- 
kenység olyan furcsa, különös játé
kokra kép>es, hogy néha még abban 
sem lehetünk biztosak, hogy tavasz 
után nyár jön-e, vagy ősz, vagy tél, 
vagy talán semmi. A legjobban a ne
vetés hiányzott, nem a másoké, hi
szen rövid tizennyolc éve alatt soha 
senkit nem hallott nevetni, hanem a 
saját nevetésének a hangja hiányzott, 
az a fesztelenül kirobbanó hahota, 
vagy a szelídebb kacarászás, vagy a 
pajkos kuncogás, amiért fenyítést ka
pott, de legalább rosszalló fejcsóválá- 
sokat annak idején. Megpróbálta, 
persze, hogy megpróbálta utánozni a 
valamikori hangokat, de néhány si
kertelen kísérlet után abbahagyta a 
silány, rekedtes nyöszörgést, melyet 
minduntalan kiöklendezett magából. 
A soha nem síró gyermekek kiestek 
emlékezetéből, néha erősen gondolt 
Pityura, de nem sikerült felidéznie 
sem az arcát, sem a mozdulatait. A 
külső világot a kéz jelentette, az a rán
cos, bütykös ujjú, napbarnított kéz, 
amelyik benyújtotta a tányért, a ke
nyeret, a vizet és az éjjeliedényt. Csak
hogy messze volt. Mármint a kéz. 
Hosszú időbe telt, amíg sikerült kita
lálni, hogyan lehet szemközeibe hoz
n i a k ü lső  v ilágot. Ehhez egy  
emelvényszerű alkalmatosságra lett

volna szükség, de a célnak megfelelt 
egy asztal s rajta egy konyhaszék. 
Amikor újra megjelent a ráncos, büty
kös ujjú, napbarnított kéz, az asszony 
ráhajolt, nézte, s nem tudta, mit te
gyen, csókolja-e vagy inkább harapja, 
simogassa vagy üsse, csiklandozza 
vagy leköpje. Aztán úgy döntött, 
hogyaz egyikujjat, ahüvelyket szájba 
veszi. A fogak közé kapott ujj mene
külni próbált, ámde a harapásra, rá
gásra rend eltetett csontszerű  
képződmény felső és alsó vonulata 
összezáródott rajta. Kívülről könyör
gésre fogták a dolgot, de hogy nem 
volt foganatja, szabaddá kellett tenni 
a bedeszkázott ajtót. S ha már bezú
dultak az emberek, öten-hatan ott is 
maradtak, merthogy a szokatlan erő
feszítéstől hamarabb indult el a szülés 
folyamata. Ezúttal hármas ikrek szü
lettek, három szőke, kék szemű, fehér 
bőrű gyermek.

Hat hónapig őrizték az ágyba 
kényszerített asszonyt. Éjjel-napjpal

négyen álltak körülötte, két óránként 
cserélték egymást az asszony-csopx>r- 
tok, férfiember még a ház közelébe 
sem kerülhetett soha. Hiába. A hato
dik hónap végén már jó nagyra dom
borodott az asszony hasa. Reggel 
korán fojtották meg, hogy délután 
már eltemethessék. Anyakát ügyesen 
letakarták, hogy ne látszodjanak a haj
togatás nyomai. Délután ötkor indult 
el a menet a halottasházból. Az új 
temető felé fordultak, ahol a hat sző
ke, kék szemű, fehér bőrű csecsemő is 
helyet kapott, akik soha nem sírtak, 
ám, ki tudja, miért, a teremtő magá
hoz szólította őket idő előtt. Szép, 
napsütéses, őszi délután volt, ünnepj- 
lőbe öltözött az egész falu. Még a hal
doklók is ott roskadoztak a hosszan 
kanyargó temetési menetben, a hara
gosok összebékiiltek, mindenki sira
tóasszony akart lenni és sírásó. A 
hófehérbe öltöztetett halott olyan 
volt, mint egy álomba hanyatlott lili
om. A komor arcú férfiak most is ko
mor arcúak voltak, a kutyák most is 
csaholtak, madárcsicsergést is lehe
tett hallani, de vasvillák nem villog
tak a tűző napfényben, keresztet 
senki sem vetett, de valami jóságos 
derűt lehetett látni az asszonyi arco
kon, a megelégedettség, a kiengeszte- 
lődés békéjét.

Ahalottat eltemették, a vihar nem 
jelentkezett. Az emberek két csoport
ban hagyták el a temetőt. Először a 
férfiak, aztán az asszonyok. És a lá
nyok, pjersze, és a rogyadozó mámik. 
Fekete ruhába öltözött nők. Fejükön 
fekete kendő, lábukon fekete haris
nya, fekete cipő. Arcukon most már 
semmi sem volt. Sem gyilkos düh, 
sem béke, sem derű. Csak mentek. A 
falu felé. Egy tömbben, egymáshoz 
igazítva a lépteket. Úgy félúton lehet
tek, amikor sorban kibogozták álluk 
alatt a kendőt. A négyszögletes, fekete 
selyem- és vászondarabok lehulltak 
az út porába, mintha csak a halál fosta 
volna össze magát, hogy a formátlan, 
mozdulatlan kupacokkal jelezze az 
addig megtett utat. A vihar sehol sem 
volt. Mozdulatlanul álltak az útszéli 
fák, levél sem rezdült, kutya sem csa
holt. Az asszonyok sorban vették le 
magukról a ruhát. Az utat egyre sű
rűbben takarta be a rengeteg fekete 
szoknya, blúz, pendely, miegymás. 
Lehulltak a melltartók, a harisnyák, a 
bugyik. És nőttek a hasak. Senki sem 
szólt.. Sem a tizennyolc éves, begyes 
leányok, sem  a fonnyadt emlőjű 
asszonyok. Ahogy közeledtek a falu
hoz, egyre nagyobbra nőttek a hasak, 
s még a tej is kiserkent a mindjobban 
duzzadó emlőkből, sőt még a löty- 
tyedt, ráncosán csüngő zacskókból is. 
A szédelegve botorkáló meztelen  
asszonyok már-már elérték a falu végi 
első házat, amikor sorban lehanyat
lottak az útra, hatalmas hasukat fog
va hevertek szanaszét, görcsökben 
fetrengve, bedagadt szemmel, segély
kérőén keresték fejük felett az Istent. 
Nem tudhatták, hogy fehér bőrű ször
nyetegeknek fognak életet adni mind
annyian, szőke, kék szemű, soha nem 
síró csecsemőknek. A halotti csönd
ben az egyik útszéli fán rezegni kezd
tek  az apró lev e lek . H angjuk  
győzelmes röhögésként terítette be a 
falut s az asszonyi testeket
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.Szeptemberben a kolozsvári Böl

csészkar Magyar Filológiai Tanszéke 
egy nemzetközi irodalomtudományi 
konferencia gazdája volt. Cs. Gyímesi 
Éva és Kiss Mihály - a budapesti ven
dégtanár - kezdeményezésére, a Soros 
Alapítvány támogatásával, mintegy 
hetven szakember gyűlt össze az anya
országból, a környező országokból (sót 
Bécsből és Amszterdamból is jött egy- 
egy kolléga),akikközülharmincán tar
tottak előadást az Érték és értékrend 
az egyetemes magyar irodalomban 
című tárgysorozat keretében. Ennek 
tanulságait összegezték október 17-én 
az alább közölt kerekasztal-megbesz -̂ 
lés résztvevői.

Cs. Gyímesi Éva: Túl a szervezés 
izgalmain és zökkenőin most már arra is 
időt tudunk szakítani, hogy föltegyük a

kérdést: mit jelent nekünk, milyen szak
mai tanulságokkal gazdagított ez a kon
ferencia? Azóta jó néhány köszönő 
levelet is kaptunk a résztvevőktől, akik
nek a jelek szerint (hacsak nem puszta 
udvariasságról van szó) tetszett a Konfe
rencia, hasznos tapasztalatokkal mentek 
el, és várják a folytatást. Nagyon vártam, 
hogy leüljünk beszélgetni, a hálás leve
lek is, úgy érzem, arra biztatnak, kezd
jük el mi is az eredmények értékelését. 
Ezt semmiképpen nem tartom fölös
legesnek, minthogy alkalmat ad a szak
m ai önreflexióra, az erdélyi 
irodalomtörténet-írás és -kritika állapo
tának tisztázására, időszerű témák, 
megoldandó problémák fölvetésére.

Az csak természetes, hogy ki-ki a 
maga szempontjából más-másképpen 
látta a dologokat, nem egyformán figyel
tünk ugyanazon előadásokra, és ráadá
sul - a kü lön  szekciók m iatt - a 
dolgozatok egy részét nem volt mó
dunkban hallani. Magam is csak azokról 
beszélhetek, amelyek elhangzásakor je
len voltam, hiszen a végleges kéziratok 
nagy részét - kiadás céljából - csak ez
után fogjuk begyűjteni.

Először talán nézzük meg, mennyi
re felelt meg a konferencia az általunk 
elgondolt célnak, amit az első körlevél
ben megfogalmaztunk? Megtaláljuk-e a 
dolgozatokban a kelet-európai történe
lem nagy ford ulatával összefüggő szem
léletváltás jegyeit?

Milyen művek és életművek értéke 
mutatkozik meg új aspektusban? Kiraj
zolódnak-e a különböző kritikai szemlé
letmódok, és milyen a viszony köztük? 
Milyen értelmezési stratégiák és kritikai 
nyelvezetek mutatkoztak meg itt a kon
ferencián? És végül: miből mit tanultunk 
vagy kellene megtanulnunk?

A sok kérdés közül, amelyek még 
felmerülhetnek, csak három pontot sze
retnék érinteni. Az értékorientációs vizs- 
gálatok  tanu lságait (1), a kritikai 
szemléletmódok pluralizmusát (2) és az 
irodalomtörténet-írásban megmutatko
zó posztmodem elemeket (3).

(1) A dolgozatoknak csaknem egy- 
harmadában az a törekvés érvényesült, 
hogy számot vessünk a magyar iroda
lom világháború utáni szakaszában 
megmutatkozó értékorientációval, a 
központosított irodalompolitikai irány
zat következményeivel, az értéksema

tizmussal, s felmérjük, milyen sikerrel 
járt az irodalom ama szabadságharca, 
amit a totalitárius hatalommal szemben 
vívott a nyolcvanas évek végéig, a több- 
szólamúság, az értékpluralitás létjogo
su ltságának  elism ertetéséig. Veres 
Andrásék csapatmunkában tárták fel az 
értékorientáció jelzett változását a ma
gyar novellisztikában, Erdődy Edit és 
Széles Klára dolgozatai ugyanazon kér
dés irodalomkritikai vetületét tárgyal
ták. Jóllehet itt nem az esztétikai 
szempont állt a középpontban, hanem 
az emberi értékvilág különböző (irodal
mon kívüli) területeinek megnyilatkozá
sa az irodalmi művekben, nem vitatom 
szempontjaik létjogosultságát. Hisz ép
penséggel a vizsgált irodalompolitikai 
korszak természete indokolja, hogy az 
irodalomhoz képest külsőleges értékek 
hierarchiájának változásai is jellemző 
erejűek lehetnek. A különböző színvo
nalú novellákon egyaránt ott van a bé

lyeg: megfelelni a hatalom elvárásainak, 
m ajd úgy-ahogy, kisebb-nagyobb 
kompromisszumokkal, kibújni az ideo
lógiai kalodából. Az anyag így válik egy 
egész történelmi korszak tükrévé, nem 
az a cél, hogy a művek immanens érté
keinek jellemzése legyen. Veres, Schulz 
Kati, Varga Laci előadásában az értéko
rientációs vizsgálat koncepciója, mód
szertani megalapozása tetszett. Azt 
hiszem, a korszak irodalmának hasonló 
módszerrel való feltárása nálunk sem 
lenne fölösleges. Ha másért nem, leg
alább azért, hogy “helyükre kerüljenek“ 
olyan szerzők és kritikusok, akik a szo
cializmusban a konjunktúra lovagjai 
voltak, de még manapság is túl óvtosak 
vagyunk az általuk “termelt“ értékek 
megítélésében.

Persze, az ilyen vizsgálatokból 
szükségképpen kirekesztődik az iroda
lomszociológiai jelenségek egyik legfon
tosabb tényezője: az olvasó. Pedig a 
vizsgált értékorientáció kezdeti szaka
szát (a sematizmust) leginkább az olva
sók értéktudata szenvedhette meg. A 
fiataloknak több évjárata nőtt fel ennek 
az értékrombolásnak a korszakában, s 
akik akkor, az ötvenes években végeztek 
egyetemet, később már nemigen tudtak 
változtatni a rossz beidegződéseken, 
tisztelet a kivételeknek. Az oktatás min
dig is lépéshátránnyal követte azokat a 
változásokat (a pozitívokat is), amik az 
irodalom és a hatalom viszonyában be
következtek.

Ehhez a ponthoz kívánkoznak a ha
zai előadók közül azoknak a dolgozatai, 
akik a kisebbségi helyzetben született 
irodalom kritikai értékelésének problé
máit vetették fel. Borcsa János, Józsa T. 
István, Kereskényi Sándor, Végh Balázs 
dolgozatai az említett - kelet-európai tí
pusú - értékorientációs sajátosságok 
mellett a kisebbségi irodalomra jellemző 
sajátos értéksematizmust is értintik. 
Egyikük sem nevezte így, de arra a sajá
tosságra gondolok, ami Trianon óta nyo
mon követhető, hogy ti. a határon túli 
magyar irodalom megítélésében az 
ideológiai szempont mindig előtérbe to
lakszik az esztétikaival szemben. A kri
tikai é rtékhorizon t reflektálatlan, 
többé-kevésbé rejtett ideológiai pre
misszákat érvényesít: például azt, hogy 
az erdélyi irodalomnak a kisebbségi lét 
sajátosságait kell kifejeznie Az említett 
előadók a kritikai szempontok tisztázá

sára, az eddigi korlátok meghaladására 
törekedtek több-kevesebb igénnyel, s 
mivel ezek a dolgok jobbára csak ben
nünket nyomasztanak, talán a szemé
rem tartott vissza, hogy hosszabb vitákat 
szenteljünk nekik. Például Kereskényi 
dolgozata mentén felmerült a három T 
(támogatás, tűrés, tiltás) megkettőződé
se a kisebbség esetében, amennyiben a 
pártállami korlátozás mellett egy sajátos 
kisebbségideológiai, belső elvárás is ne
hezedett az irodalomra. (Lásd a Csipke
rózsika-vitát)

Azt hiszem, nagyon időszerű lenne 
a mi szűkebb körünkben megvitatni eze
ket a kérdéseket. “Szűkebb körben“? Va
lójában kételkedem abban, hogy ezután 
szűkebb körben maradhatunk, hiszen 
ezek a kérdések az erdélyi írók és művek 
összmagyar irodalomban elfoglalt he
lyére is vonatkoznak... A belterjesség 
kényszerítő okainak megszűnésével 
minden irodalmi értékünk menthetetle

nül azonos mérlegre kerül a kortárs ma
gyar irodalom bárhol született alkotása
ival. De mégis jó lenne, ha ezt a kritikai 
önreflexiót mi magunk kezdenénk elvé
gezni.

(2) A különböző kritikai szemlélet- 
módok eltérését, esetenként polarizált 
szembenállását is tapasztalhattuk ezen a 
konferencián. Ez elsősorban a vitákban 
konkretizálódott, különösen abban, ami 
Nyilasy Balázs dolgozata körül bonta
kozott ki. Itt a magyar irodalomkritika 
két szélsőségének hagyományos és mára 
a teljes összeférhetetlenségig fokozott el
lentéte merült fel. Nyilasy a rejtett kriti
kai prem isszák és előítéletek 
létjogosultságát, az elméleti köntösben 
jelentkező opciók és érdekeltségek ter
mészetét firtatta. Ennek kapcsán felme
rült a kérdés: vajon nem szükségszerű-e 
minden kritikában az ízlésen, világ- 
szemléleten, esztétikai kultúráltságon 
alapuló (racionálisan levezethetetlen) el
őfeltevés? Ami azonban meggondolkoz- 
tató: e kritikai vonulatok monologizáló 
természete, annak a párbeszédnek a hi
ánya, ami, érzésem szerint Nyilasy “ke
serűségét“ leginkább indokolja. Nem az 
értékek és értékrendek különíxjzősége a 
probléma, hiszen az egészséges irodalmi 
életben természetes a pluráizmus, ha
nem a különböző minőségek végzetes
nek tetsző szembeállítása, melyet Tamás 
Attila dolozata is felvetett

(3) A konferencián megnyilatkozó 
irodalomtörténeti szemléletmódok kö
zött a legmarkánsabbnak a 19. százados 
irodalomtörténész-műhely mutatko
zott. Kölcseyről, Berzsenyiről, Kármán- 
ról és A ranyról olyan friss képet 
kaptunk, hogy melletük egyik-másik 20. 
századi szerző (akikről más dolgozatok 
szóltak) sokkal porosabbnak látszott 
Nekem a legnagyobb szenzációt az a Szi- 
lágyi M árton jelentette, aki dolgo
zatában modellértékű esetként tárgyalta 
azt az irodalomtörténészi eljárást, me
lyet Toldy Ferenc követ el Kármán Jó
zseffel, amikor “megteremti“ az író 
alakját, kánonba foglalja a hagyomány 
számára. Érdekes ismeret- és tudo
mányelméleti kérdést vet föl e dolgozat, 
az irodalomtörténész i önreflexió legké
nyesebb pontján érinti meg az embert. 
Azt hiszem, az a történelemszemlélet, 
amit Kibédi Varga Áron nevezett poszt

modernnek ezen a konferencián, e fiatal 
kutatók esetében (Gyapay László, Ko- 
rompay H . János, Dávidnázi Péter és Szi
lágyi Márton) meg is valósul. Félreértés 
ne essék, nem arról van szó, hogy ezt 
tartom egyedül jogosultnak, de általa 
kerülhet az ember, úgy érzem, a legköz
vetlenebb kapcsolatba a hagyománnyal, 
úgy, hogy a hagyomány a legsajátabb 
kérdéseinkre adott válaszok egyikének 
tűnjék.

Kozma Dezső: Én azt hiszem, hogy 
rendkívül jó ötlet, elképzelés volt, hogy 
ezt a három nagyszerű előadást az első 
napon külön egységben hallgathattuk. 
Egy egész korszak társadalmi folyama
tainak tükreként mutatkozott meg így az 
irodalom. Később inkább a 19. századi 
irodalom kutatóira voltam kíváncsi. Bár 
ismertem mindannyiukat, számomra 
különös élmény volt a Dávidházi Péter 
dolgozata, akiről tudtuk, hogy kiváló 
Arany-kutató, ennek ismeretében is 
meglepetés volt a konferencián elhang
zott előadása. Olyan elméleti szempon
tokat vetett fel, amiket én jól tudok 
hasznosítani. Ezt mondhatom egy másik 
előadásról is, Nagy Sándor barátom 
Gárdonyinak szentelt dolgozatáról. Én, 
aki elmélettel csak másodsorban foglal
kozom, nagy figyelemmel hallgattam az 
elméleti előadásokat is. A hazai előadók 
közül a Kiss Mihályé tetszett, sokat ígér 
a készülő Horváth János-monográfia 
egyik fejezeteként

A konferencia legfontosabb tanulsá
ga számomra azokból a dolgozatokból 
adódott, amelyek sikeresen hangolták 
össze a történeti és az elméleti megköze
lítést s ebben ugyancsak a 19. százado
sok tűntek ki.

Horváth A ndor Az első három elő
adás érdekes példája annak, hogy mi
közben mindenki számára világos, hogy 
az irodalom nak és az iroda
lomtörténetnek magának le kell és le sza
bad válnia a politikai történelemről, az 
ideologikumról, de ez a művelet rop
pant nehezen, kis lépésekben halad. Hi
szen amit hallhattunk, az bizonyos 
történelmi kategóriáknak, ha nem a rá
veti tése az irodalmi élet folyamatára, de 
legalábbis párhuzamos azzal. Azt hi
szem, ez része annak a műveletnek, 
amelynek meg kell történnie. Ezen belül 
bennem is keltettek hiányérzetet ezek az 
előadások abban az értelemben, hogy 
azok a nagy csoportok, melyeket mint
egy mintaszerűen kiszemeltek az irodal
mi élet egészéből, azok a szempontjaik 
és később az eredményeik igazolására 
feltétlenül megfelelőek voltak, de ahogy 
az számtalanszor a kutatásokban meg
történik, nem tettek egyebet, mint egy 
hipotézisnek az igazolását. Nem tud
tunk meg sokkal többet annál, mint amit 
eddig is tudtunk a sematizmus légköré
ben, illetve elvárásainak megfelelően 
született művek sematizmusáról, me
lyek ki vannak téve olyan romlásnak, 
amely mára végképp érződik rajtuk, és 
elégséges annak kimondására, hogy az 
irodalom ama részéhez tartoznak, olyan 
alkotások, melyek a maradandók közül 
kihullanak a rostán. Azt hiszem, hogy 
aminek most következnie kell, az az iro
dalmi értékszempontok érvényesítése 
az előbbi keret felhasználásával, ami 
csupán az esztétikai értéket veszi tekin
tetbe. Én sajnos nem hallottam hazai 
szerzőket a hazai irodalomról, de nem 
szabad misztifikálni ezt a kérdést Néze
tem szerint ma nem különleges bátorság 
megmondani azt, hogy ez vagy az a mű 
sematikus, akkor sem, ha netán a szerző
je életben van. Mindazokat a szempon
tokat, melyeket a múltbeli irodalmi 
fo lyam atokra alkalm az, az iroda
lomtörténész átviheti a közelmúltbeli ér
tékek területére is. Ez természetes.

Még néhány rövid észrevétel. Külö
nösen mint kezdeményezést értékelem a 
találkozót, és szeretném beilleszteni ab-

EGY KONFERENCIA
TANULSÁGAI
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ba, amit ez a tanszék magára vállalhat 
egyrészt úgy, mint ezeknek a feladatok
nak címzettje, másrészt pedig úgy, mint 
ezeknek a feladatoknak átvevője és kisu
gárzója más közegek felé. Én ebből a 
szempontból különválasztanám azt, 
amit az elhangzott dolgozatokból érté
kesíthetőnek tarthatunk magában az ok
tatásban. Egyszer nyilvánvaló, hogy jó 
példáit láthattuk egy olyan tudományos 
felkészültségnek, amely mindenkire 
nézve érvényes, aki egy bizonyos jó pe
riódusban jó egyetemeken, jó ered
m énnyel elvégezte tanu lm ányait, 
másrészt természetes, hogy saját mun
kánkban ez a tudásszint, ezek a szabá
lyok, függetlenül attól, hogy kire vagy 
milyen tantárgyra vonatkoztatjuk őket, 
ugyancsak kell hogy érvényesüljenek.

A tanszékre sajátos feladatok hárul
hatnak ezen felül az irodalomkutatás
ban, irodalomtörténetírásban. Szükség 
lehet olyan távlati gondolkodásra, 
amelynek célja a sajátos erdélyi státu
sunkból és részben romániai státusunk
ból eredő feladatok körvonalazása és 
akár hosszabb távú megfogalmazása. 
Valószínűleg vannak olyan sajátos fel
adatok, melyeket csak mi végezhetünk 
el. Ez tehát a tanszéknek mint intéz
ménynek s nemkülönben mindegyi
künknek azt jelenti, hogy fokozatosan, a 
kidolgozandó munkaterv szerint kell 
építkeznünk.

A harmadik, amire utalnék, hogy ezt 
talán tágabb körben is ki kell sugároz
nunk, hiszen az erdélyi magyar iroda
lom tudom ányi ku ta tás nem 
korlátozódik csupán a tanszékre. Ho
gyan kellene ennek érdekében együtt
működnünk más intézményekkel akár a

karon belül, akár az országban másutt 
műdödő hasonló intézményekkel és 
külföldiekkel is, ez, azt hiszem, külön 
lehetőség, amelyet át kell gondolnunk.

Mózes Huba: Icipicit furcsállom, 
hogy a konferenciáról most újabb konfe
renciát tartunk. A természetes talán az 
lett volna, ha ott hangzik el minden, ami
nek el kell hangoznia.

Az előttem szólók szavaiból kitűnt, 
hogy volt valamelyes diszkrepancia az 
“elváráshorizontjuk“ és a meghallgatott 
előadások között. Magam úgy vélem, a 
bemutatott dolgozatok a saját "játéksza
bályaiknak" tökéletesen megfeleltek.

Berszán István: Nagyon örültem az 
első három előadásnak, de rögtön hozzá 
kell tennem azt is, hogy miért annak 
örültem, hogy az előttünk járó nemze
dék vállalta ezt a feladatot (ti. a szocia
lista irodalom m al szocialista 
irodalomként bíbelődést) - nekem nem 
sok kedvem lett volna hozzá. Nagyon 
kíváncsi vagyok, hogyan viszonyulná
nak fiatal irodalmárok a kérdéshez. Elfo- 
gadom  azt, hogy értékorientációs 
szempont érvényesül ezekben a dolgo
zatokban, de éppen a Veres András ter
m inusaival lehet szám onkérni az 
egyoldalúságukat, mivel itt kizárólag te
matikus értékekről volt szó, modális, po- 
étikai értékek ezúttal nem kerültek 
terítékre. Engem pedig ezek izgatnak.

Itt van például a szemléletváltás 
kérdése, leginkább ehhez kapcsolódnék 
a hozzászólásomban, úgy érzem, hogy 
az a szemléletváltás, amely ezen a kon
ferencián megmutatkozott, részleges 
csupán. Azok az ideológiai szempontok,

amelyek eddig megszokott módszertani 
elvként működtek a tanulmányokban, 
értekezésekben, most vagy elestek, vagy 
tárggyá váltak, s ez már szemléletváltást 
jelez.

Szakmailag azonban volt egy olyan 
elvárásom ettől a konferenciától, hogy 
sokkal inkább a poétikai, esztétikai ér
tékszempontok irányaiba forduljanak- 
m utassanak az előadók és a 
hozzászólók. Ahogy végiglapoztam azt 
a néhány tanulmányt, amit el tudtam 
olvasni két gyakornoki évem alatt, főleg 
a strukturalista és a szemiotikái irányú 
irodalomtudomány köréből, mindig 
volt egy nagyfokú hiányérzetem. Mert a 
szépirodalmi vagy irodalomesztétikai 
érték általában a perifériájára szorul 
ezeknek a tanulmányoknak, vagy pedig 
egyszerűen bevallják a szerzők, hogy tu
dományelméleti okok miatt ezzel nem 
foglalkoznak. Nos, amikor konferenciát 
szerveztünk Érték és értékrend a ma
gyar irodalomban címmel, nagyon re
méltem, hogy - egybehangzóan olyan 
kötetek megjelenésével, mint A struktu
ralizmus után - most erre fogja irányíta
ni a figyelmet, s az értékorientáció, az 
értékszempont esztétikai értelemben is 
fordulópontot hoz majd a vizsgálódás
ban. Ez az elvárásom nem elégült ki. 
Voltak olyan dolgozatok, amelyekben 
igényként megfogalmazódott, de az ál
talam hallott előadások e tekintetben 
többet nemigen nyújtottak. Az is furcsa 
volt nekem - s meg kell vallanom, örül
tem, amikor rádöbbentem, hogy nálam- 
nál sokkal érettebbek is így látók -, hogy 
nagyon sok olyan dolgozat hangzott el, 
melyeknek (most lehet, hogy kicsit vak
merő vagyok) ott kellett volna kezdőd
niük, ahol befejeződtek. Hiszen az a 
legizgam asabb az iroda
lomtudományban, amikor az irodalmi 
tényeket megpróbáljuk értelmezni, el
rendezni: kezdünk velük valamit

Végül még azt szeretném elmonda
ni, hogy nagyon meglepett, nem az, 
hogy bírálták, hanem ahogyan bírálták 
néhányan a dolgozatomat

Egyébként határozottan elvártam, 
hogy viszonylag merész hipotézisemet 
cáfolják, és a viták után belátom, hogy jó 
néhány gyenge pontja van, de ami meg
lepett, az volt, hogy nemcsak és nem 
annyira a konkrét szakmai érvek képez
ték alapját ennek a kritikának, hanem az 
irodalmi mű metafizikai dimenziójára 
figyelést mint lehetséges alapállást, illet
ve irányultságot vonták kétségbe, sőt 
már-már tabunak tartották. Volt, aki 
konkrétan így fogalmazott, hogy "nem 
szabad" ilyesmit csinálni. Ami azt az ala
kuló nézőpontot, illetve kezdeti kísérle
te t illeti, hogy a szépirodalom  
vizsgálatát mindenekelőtt esztétikai, 
metafizikai, azaz művészi értékeinek 
kutatására alapozzuk, az eltiltás szak
mai hasznát nem tudom belátni. Elköve
te tt tudom ányelm életi és egyéb 
természetű hibáimra vonatkozóan vi
szont helyénvalónak érzem a maximát 
"ez az, amit nem szabad" elkövetni.

Ungvári Zrínyi Ildikó (doktorjelölt, 
Marosvásárhely): A konferencián el
hangzott dolgozatok, a részkutatások 
eredményei szükségszerűvé és indo
kolttá tették volna szemléletmeghatáro
zó elméleti kérdések megvitatását. Ilyen 
fontos téma az irodalomkritikai appará
tus más korra való átvitelének a kérdése 
- hiszen a vitatott korszak irodalmának 
sekélyes voltát az irodalomkritika hiá
nya is magyarázza - az átvitel nehézsé
gei pedig nyilvánvalóvá fogják tenni, 
hogy szükség van az irodalomkritika fo- 
almi rendszerének a revíziójára, egy a 
orszak valódi, azaz második nyilvá

nossága által hitelesített értékrendszerre 
való össszevetésre. Ehhez szükségesnek 
látszik azt is megvizsgálni, hogy melyek 
azok az értékek, amelyek a kultúra tör
ténete folyamán állandónak mutatkoz
nak (vagy, hogy vannak-e ilyenek), s

melyek azok, amelyek változnak, az em
lített korszak esetében egy ideológiai 
szűrőn keresztülhaladva torzulásokat 
szenvednek, valamint azt, hogy mindez 
hogy tükröződik az irodalomban, iroda
lomkritikai nyelvezetben és gondolko
dásban. Az irodalm ár dolgát az is 
megnehezíti, hogy az irodalomelméleti 
terminológia sem egységes, koronként 
más-más tartalmakat ölelnek fel az iro
dalmi-esztétikai minőségeket megneve
ző fogalmak. Újra kell tehát értelmezni 
az irodalmat kezelő fogalomrendszert, 
hogy közelebb juthassunk a kérdéses 
irodalom sajátosságaihoz, az általa tük
rözött értékorientációhoz. Időszerű és 
fontos volna tovább firtatni azt a - Veres 
András munkacsoportja által is érintett - 
kérdést, hogy kihez szól tulajdonképpen 
az az irodalom, ki a címzettje, ill. a befo
gadója, az értéktudat ilyen mérvű válsá
ga esetén hogyan lehet elméletileg 
meghatározni az irodalom és az "eszmé
nyi" olvasó viszonyát, milyen következ
ményekkel jár a mű megformáltságára 
(és esztétikai értékére) nézve a címzett 
megkettőzése/megkettőződése. S jogo
san tevődik fel az a kérdés is, hogy hol 
húzhatók meg az ilyen irodalom határai. 
A konferencián elhangzott anyag plda- 
mutató lehet abból a szempontból, hogy 
a részkutatások, alapos munka, a sokak 
által elvetett gondos filológiai adatgyűj
tés hogyan teremti meg azt a helyzetet, 
mely már magában hordozza a további 
elméleti kutatások premisszáit

Lázok J ános (doktorjelölt, Marosvá
sárhely): Engedtessék meg nekem, hogy 
néhány szót most ne arról a konferenciá
ról, hanem erről a mai találkozónkról 
szóljak. Egy előttem szóló u t  mai talál
kozónkat mesterségesnek nevezte, min
den sértő szándék nélkül, pusztán 
ténymegállapításként

Nem akarom itt a provincia fájdal
mát eldalolni, mert jól tudom, mennyire 
viszonylagosak ezek a minősítések attól 
függően, hogy honnan és mit tekintünk 
központnak és perifériának. Csupán ar
ra szeretném felhívni a figyelmet hogy 
az, ami itt Kolozsváron oly termé
szetesnek tűnik - egy viszonylag köny- 
nyen és szükség  esetén bárm ikor 
elérhető szakmai közösség -, mennyire 
nehezen elérhető-megvalósítható vá
gyálom kisvárosi és falusi környezetben 
élő, elméleti igényeit ott is megőrző-kar
bantartó kollégáink számára.

Nem akarok az ő nevükben beszél
ni, de rájuk gondolva magamról is szó
lok, amikor fontosnak és folyta tandónak 
tartom azt a kezdeményezést, amely mai 
találkozónkat életre hívta: egy rend
szeres időközökben megtartott szakmai 
fórum kialakítását mindazok bevonásá
val, akik igénylik ezt a lehetőséget.

Ha valamilyen alapítványi támoga
tás mozgósításával részben vagy teljesen 
meg lehetne téríteni az utazási költsége
ket, a fokozati és doktori vizsgákra ké
szülők körén túl terjedő népszerűséget 
jósolok e kezdeményezésnek.

Csutak Judit (Bara Katalinnal közös 
véleménye, Csíkszeredából): A konfe- 
rencán a NYIT-lapokat szerkesztő kö
zép iskolai irodalom tanárokként 
vettünk részt Ez a téma nemcsak az iro
dalomhoz való viszonyulásunk szem
pontjából volt izgalm as, hanem  
kapcsolódott az irodalomtörténet tanítá
sának a legégetőbb kérdéseihez is. A 
közkeletű elképzelés az irodalomtanári 
tudásról még ma is az, hogy ennek "nap
rakésznek", "véglegesnek", "kikristályo- 
sodottnak" kell lennie, mintha a tanár 
agya sok-sok kis rekeszből állna, min- 
denikben a megfelelő tudásanyaggal, 
amely a kellő pülanatban rögtön előránt
ható és továbbadható. Eszerint tehát a 
tanárnak az irodalomhoz sok köze nem

» » >  folytatás a 10. oldalon
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lehet, hiszen tudásának lezártsága 
megakadályozza, hogy őt a mű tényleg 
megszólíthassa, hogy számára az iroda
lom tényleg problémává váljék. A külső 
elvárás az esetek nagy részében belsővé
- meggyőződéssé alakul, és ez nem is 
csoda, hiszen a tantárgy jellege is az ilyen 
típusú tudást igényeli: a tanításra előírt 
irodalomtörténet szintén irodalmon kí
vüli szempontok - történelmi, politikai, 
ideológiai stb. - alapján szerveződött 
rendszeres egésszé. Nem véletlen Ro
land Barthes-nak az a nézete - amelyről 
éppen a konferencián hallottunk-, hogy 
az irodalomtörténeteket a közoktatás 
hívta életre a 19. században, a nagy nem
zeti mítoszok korában.

A 20. század végén ez a megnyugta
tó, világos viszony és az előírt, elfoga
d o tt szerep  egyre inkább 
anakronisztikussá vált. Az utóbbi három 
évben körülöttünk kicserélődő történel
mi levegő nyilvánvalóvá tette, sőt felerő
sítette belső ellentmondásait Ha másért 
nem is, munkája félsikerei vagy sikerte
lensége miatt a tanár rákényszerült, 
hogy elgondolkozzék saját szerepén, 
hogy a korábban gyakorolt szerepet 
mintegy kívülről "pillantsa meg". Ez az 
önreflexió számos és messzire vezető 
kérdést vet föl, nem utolsósorban azt, 
hogyan viszonyuljon a tanár az iroda
lomtörténethez, ha a passzív közvetítő 
szerepet tarthatatlannak érzi. Azért érzi 
tarthatatlannak, mert rájött: ez a szerep 
összeférhetetlen lényegesnek ítélt felis
merésével, amely szerint az irodalomóra 
csak akkor "működik", ha nem a kész 
jelentések közvetítésének, hanem a le
hetséges jelentések keresésének a kerete. 
Mert csakis ebben a keretben jöhet létre 
dialógus a mű és az egyén/diák között, 
más szóval: csakis így támadhat életre a 
műalkotás. Szükségszerű ez a felismerés
- nem divat, nem modernkedés, sőt nem 
is "posztmodemkedés", hanem nnak a 
ténynek a tudomásu 1 vétele, ho£ a nagy 
közösségi mítoszok már csak itszatra 
működnek, vagy sehogy, miv,;l meg
szűnt az a koordinátarendszer, amely
ben bizonyos közösségi jelentések 
evidenciaszerűen tér telődtek. Átértel
meződik a közösségit ;alom - már rém  
tekinthető homogén . gységnek. H gy 
mégis minek? Talán az autonóm sze tér 
lyiségek lehetséges kooperációjából fog 
szerveződni, talán. Mindenesetre a tanár 
számára ez az elfogadható alternatíva.

A fent jelzett kérdések fogékonnyá 
tettek a konferencia, illetve az 1992/8-as 
Korunk szám szemléletbeli kettősségére, 
amelyet néhány szöveg egymásmelletti- 
sége különösen kiemelt: egyik oldalon a 
rendszerépítő irodalomtörténészi szem
lélet és a válaszadó magatartás (amely

feladatát egy új rendszer kialakításában 
látja -1. "Legyen rend!“, “Meg kell írni a 
romániai magyar irodalom történetét!"), 
a másik oldalon egy önreflexív, értelme
ző szemlélet és kérdező magatartás 
(amely a régi építmény romjain jelen
téstermelő viszonylatok végtelen gaz
dagságát fedezi fel). E második vonulat 
a merev hierarchia és rendszer elutasítá
sával, a végérvényes igazság megkérdő
jelezésével nem a hagyományt tagadja, 
ellenkezőleg, életre kelti, felszabadítja 
folyamatos újraértelmeződését. Ezt pél
dázták - számunkra élményszerűen - 
Gyapay László, Szilágyi Márton, Dávid- 
házi Péter előadásai. E diszkurzustípus 
elméleti változatát a konferencián Kibé- 
di Varga Áron képviselte: Az ő előadása 
tette nyilvánvalóvá, hogy e szemlélet
nek nem szükségszerű velejárója az a 
“felelőüenül metaforikus stílus", a felszí
nes probléma-megközelítés és "patter- 
nekben való gondolkodás", amelyet 
Nyilasy Balázs jogosan (ám vitatható 
következtetésekkel) kifogásolt (Lénye
gében hasonló, bár kevésbé polemikus, 
laélezett kettősséget érzékeltünk a Ko
runkban is).

A konferenciát mint az első ilyenfaj
ta próbálkozást sikeresnek éreztük, mi
vel egészében véve - ha nem is a 
nyelvezetek párbeszéde, de - a több irá
nyú kérdésfelvetés alkalma volt Hiszen 
két egymás mellé került szöveg megaka- 
dályozhatatlanul értelmezi egymást Ta
nulságosak voltak a kialakult vagy csak 
jelzett viták. Ez a konferencia eltért a 
nálunk honos beszéd-ellenbeszéd gya
korlattól

A konferenciáról imént vázolt olva
satunk is felerősítette azt a felismerésün
ket, hogy a "nagy rendszer" 
elutasításából nem következik szükség
szerűen impresszionisztikus, az össze
függéseket tagadó  m agatartás. 
Mondhatnék, ellenkezőleg. A "nagy 
rendszer" elutasítása feltételezi azt a tö
rekvést, hogy a vizsgált tárgyból/dolog- 
ból m agából fejtsük fel a rejtett 
összefüggéseket, logikusan, fogalmi ap
parátussal, választott szempontunk vi
szonylagosságának tudatában, gy 
tulajdonképpen az irodalom tr rté- 
netiségéhez is visszajutunk, és az ii >da- 
lomtörténet tanításában a kultúrát (és 
mindig az ac ott kor kultúráját) mint je
lentésadó kö ?getés nem mint adattárat 
vagy politika- gazdasági hátteret mű
ködtetjük. Ebben az értelemben a törté
netiség m egtalálása az aktualitás 
lehetősége. Mindez másfajta tanári tu
dást igényel, mint amilyenről a beveze
tőben szó ltunk: ny ito ttat,
folyamatszerűt - egyúttal mélyebbet, 
sokrétűbbet. Egy biztos alapokról indu
ló termékeny bizonytalanságot.

Tévedések víg játéka
Aki m eglepődik a Shakespeare-től vett cím fölött egy Faludy- 

Johnson könyv kapcsán, annak magyarázatul illik szolgálnom. Úgy 
vélem, a kötet tévedések láncolatával van körülvéve. Lehet, hogy én 
is tévedésben vagyok, ugyanis a borítóra fölírt két név dacára az az 
érzésem, a tényleges szerző Faludy, mert ő meséli-írja a művet.

Az első, amin fönnakadtam, és nem tudom  csak a figyelmetlenség 
vagy tudatlanság számlájára írni, a nagyon gügye fülszövegek. Idé
zem őket:

"Remek ember, könyve abszolút gyönyörűség... vagy negyven 
évvel ezelőtt olvastam Cyril Connoly "The Unquiet Grave" című 
esszéjét. Azóta az egész szépirodalomban egyetlen m unkára sem 
emlékszem, mely annyira magával ragadott, mint a "The Notes from 
the Rainforest"." (Brian Fawcett: Books in Canada)

"Réges-rég m eguntuk Szolzsenyidn, Lukács György és más kelet
európai szerzők véget nem  érő politikai megszállottságát, elsősorban 
azt, hogy megmondják nekünk: mit gondoljunk és m it csináljunk. 
Megszállottságai Faludynak is vannak, de ezek egy nagyon-nagyon 
dvilizált európai megszállottságai, nem pedig egy provinciális embe
ré... Prózája eleven, kemény és ellenállhatatlanul érdekes." (Robin 
Skelton: Vancouver Sím)

Azt hiszem, Fawcett ú r negyven éve semmit sem olvasott; ha 
olvasott volna, könnyedén találhatott volna jobb könyvet, m int ezt. A 
magyar irodalomban sem illeti meg a legelőkelőbb helyek közül vala
melyik, nem is beszélve a világirodalomról.

Skelton ú r állításai elgondolkoztatóak. A m ásodik m ondat azt 
sugallja, hogy az említett kelet-európai szerzők provinciálisak és civi
lizálatlanok. Bárcsak ő is annyira provinciális és dvilizálatalan lenne, 
m int egyikük! Félek, hogy dvilizáltabb...

Mellesleg: a 'Jegyzetek..." - melyeket írójuk egy kanadai erdőben 
nyaralva vet papírra - egyáltalán nem  ellenállhataüanok. Faludy jól 
megválasztotta a címet, m ert ez a d m  az égvilágon semmire nem 
kötelez, semmit nem erőltet: sem formát, sem stílust, sem tartalmat. 
Az olvasó arra vár, hogy többé-kevésbé rendezetlen föl - illetve bejegy
zéseket kap majd - s igaza lesz. Anekdoták, visszaemlékezések, véle
mények, szokatlan listák (például: mi a fejlett ország tíz kritériuma, 
melyek ezek az államok, s melyek a legfejletlenebbbek, kivel ülne le a 
szerző vacsorázni egyes vüágirodalmi h 5: ük közül, s melyiket nem 
engedné be m ég a háza kapuján sem tb.) amorf tömege a kötet. 
Mentsége, hogy nem is törekszik azt a h tást kelteni, mintha ki tudja 
müyen nagy alkotás lenne - szórakoztak olvasmánynak tökéletes.

Vis' 'akanyarodván egy pillanatra Skelton úrioz: Faludyt is ne- 
vezhe ,ük nyugodtan provindálisnak, hiszen egyf áytában a kom m u
nisták és a kommunizmus ellen dühöng. Ez még él hető volna a recski 
szenvedések és egyéb borzalmak leírása miatt, ám annyira embertelen 
tulajdonságokkal ruházza fel e politikai meggyőződés híveit, hogy 
teljesen valószínűtlen néhányuknak még a létezése is. A kommunista 
jó ember nem  lehet - ez derül ki a ’Jegyzetek"-ből.

A könyv legfőbb erénye a szétszórtság, lazaság: a szerző hol 
fejfájást, hol egyéb okokat hoz fel, s közben egy-két mondatos aforiz
mákat épít be, jópofa történetekkel m ulattat - olyan, mintha soha senki 
nem szerkesztette volna egybe, nem fésülte volna át. És megismerjük 
Kanadát, az emigráns m ag árok életét és problémáikat, m egtudjuk az 
író véleményét a vüágiroá..lomról, az egyes m űvekről és alkotókról, 
a költészetről: magával ragad, m ert úgy m ond súlyos dolgokat, hogy 
észre sem vesszük - az az érzésünk, hogy pihenünk.

Valahol olvastam, hogy a műveltség akkor valódi, ha úgy tűnik, 
mintha az emberrel született volna. Ez a könyv bizonyíték rá.

Aki abban a hitben ringatja magát, hogy naplót tart a kezében, azt 
sajnos, ki kell ábrándítanom: a legcsekélyebb jelentőséggel éppen a 
jelen eseményei bírnak.

Végül egy észrevételem van (ha m ár tévedésekkel kezdtük): az író 
meséli, hogy egyik jóbarátjával utaztak, s a busz templom mellett 
haladt e l  mire egy fiatal lány keresztet vetett. Egy idősebb hölgy 
belekötött, s Isten létét a következő kérdéssel vonta kétségbe: - Láttad? 
- Erre Faludy barátja így torkolta le az asszonyt: - Én se láttam a maga 
pélcsáját, mégis tudom, hogy van. - Annyira föltétlenül fel kell hívnom 
az illető ú r figyelmét, hogy: pélcsát láthatott életében, Istent annál 
kevésbé...

Faludy György - Eric Johnson, Jegyzetek az esőerdőből
Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1991, 208 oldal, 148 Ft.
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JUHÁSZ GYULA
Juhász Gyula (Szeged, 1883.4.4. - Szeged, 1937. 

4. 6.) költő, tanár, hírlapíró; alighanem ő a legna
gyobb és leghitelesebb búskomor századunk első 
felének magyar lírájában. Szülei iparosoktól szár
maznak, apja már leérettségizik és postai távirdász 
lesz. A pesti egyetem magyar-latin szakos hallgató
jaként (1902-1906) Juhászt mély barátság fűzi Babits 
Mihál hoz, Kosztolányi 1 tzsőhöz és i  főként nem
zeti t gyományokból mr ítő Oláh G. borhoz. 1905- 
ben /.dyval is kapcsolatb kerül. Mim tz érezhetően 
befolyásolja majd munkisságát. M; amarosszige- 
ten, Nagyváradon, Szakotcán, Makón tanh. Váradon 
csatlakozik a holnaposokhoz, és megisme ed ik sze
relmi lírájának csaknem egyetlen ihletőjét 1, Sárvári 
Anna színésznővel. 1917-ben hazatér Szegdre, s et
től fogva haláláig ott él, helybeli lapok munkatársa. 
/  forradalmakat cikkben, versbenüdvözli, különféle 
tisztségeket is vállal 18-19-ben. Emiatt később meg
fosztják tanári nyugdíjától. Belép a szociáldemokra
ta pártba. Ő figyel föl elsőként József Attilára, és 
pártfogásába veszi. Utolsó éveit visszavonultság- 
ban, teljes lehangoltságba.' -ÖW. Számos korábbi ön
gyilkossági kísérlet után végűi meg mérgezi magát 
az altatóul használt veronállal. Líráját mindvégig 
áthatotta a kedély- és idegbetegség. Életében nyolc 
kötete jelent meg, legjelentősebb közülük a Hárfa 
(1923). Verseinek témája kezdetben maga a művé
szet, majd a reménytelen szerelem, a pogány élet- 
vággyal keveredő keresztényi alázat, a munkás- és a 
parasztkérdés, a magyar táj és sors. Költői művei 
általában rövidek, zárt szerkezetűek, majdnem ne
gyedrészük szonett.

Magyar táj,
Magyar ecsettel

Kis sömlyék szélin tehenek legelnek.
Fakó sárgák a lompos alkony atban,
A szürke fűzfák egyre komorabban 
Guggolnak a bús víz holt ága mellett.

Távolba néznek és a puszta távol 
Egy gramofon zenéjét hozza nékik,
Rikácsolón, rekedten iderémlik,
A pocsétában egy vén kácsa gázol.

Az alkonyat, a merengő festő fest:
Violára a lemenő felhőket 
S a szürke fákra vérző aranyat ken.

Majd minden színét a Tiszának adja,
Ragyog, ragyog a búbánat iszapja.
(Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem.)

Mathias rex

Nézd Donatello márvány vésetét,
A karvaly orrt, a dactól görbe ajkat,
Mely gúnyt nyilazva sújt, bár csukva hallgat, 
Nézd a szeméi, mely fényes és setét!

Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja,
Királyi holló, mely nyugatra tart,
Mely fölgyújtja a bús magyar avart,
Mely a jövendőt lángolón akarja!

Pusztára épül tündérpalotája,
Plutárkot érti, és Cézárt csodálja.
És elmereng olasz kéz remekén.

De garaboncásként viskóba járva,
Míg írt keres az árva pór bajára,
Érzi, hogy mily magányos szegény!

1906

Májusi áhítat

Bizony, ma újra megtérek tehozzád 
Hajnali csillag, szép Szúz Mária,
Bizony, ma neked fonok földi rózsát,
Én, földi bűnök, bánatok fia.

Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, 
Az aranyfüstös, áldott és szelíd,
Tiéd a dal, a tömjén és az ország,
Mária, hívnak csillagszemeid,

Ó, tavaly én is messze, messze jártam,
S egy földi nőben láttam csillagot,
Hol az a nő, s a csillag hol ragyog?

Ma érces és bízó litániában 
Elzengem újra minden nevedet,
Én, mindig bánatos, rossz gyermeked.

1910

A munkásnak

Szelíd szonettek szende tejüvegén kereszt 'l 
Meglátod-e, 6, testrvér, feléd nyújtott kéz m,
Ha ünnepnapomon rímek csellója csendü., 
Tudod-e, hogy milyen dal ütemét kérésén?

Tudod-e, hogy e selymek, ezüstök, mind e pompa, 
Mind csak művészkezekkel emelt ravatalok,
Mind sorsomat takarja, mind sorsunkat zokogja,
S egy elveszett éden, mely betűin ragyog.

Éden, amelynek én is te is, búsan faragva 
Vagy vígan fütyürészve, polgárai vagyunk,
De irigy istenek és hódítók haragja 
Kizárt belőle minket..Míg fölpirkad napunk.

Szelíd szonettek szende tejüvegén keresztül 
Egy új éden kinyíló, távol kertjét lesem,
S ha jobbom, mely feléd nyúl, meglátod e rímektül: 
Testvér, e tájon még ma együtt lehel velem!

1911

Milyen volt...

Müyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár,
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, 
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsúzénál 
Szeme színére visszarévedek.

i
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már, 
De tavaszodvdn, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át 
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

Fekete misék

Szeretlek téged, te szép, bús,
Te szóke, tejó, te jézus, 
Szívemben emlékül élnek 
Holdfényes hegyi beszédek, 
Genezáreti álmok,
Patyolat szűzi virágok!
De jaj, fekete miséken 
Fonnyadt el kikeleti ékem,
És vágyak torán virrasztva, 
Fáradt vagyok a vigaszra. 
Szívemben árván, sántán 
Gyászindulót hegedül a Sátán!

1907

Túrán után

Néha megcsap, mint napkeleti illat, 
Fűszeres, álmos, valami vad mámor,
Ősi szavaknak mély zsongása ringat.
És elcsal innen, e fonnyadt világból.

Néha elfog valami mély honvágy 
Az ős pusztára, amit cserben hagytunk, 
S szívembe tündökölnek égi rónák 
Vén csillagai, s megállók alattuk.

És érzem, eltévedtem a sűrűben,
Az embemyájban, idegen gyűrűben, 
Kőbörtönök közt tétováz a léptem.

És érzem, hogy hiába hull a vérem. 
Közönynek szürke homokja beissza,
És őshazámba nem mehetek vissza.

1920

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt,
És i !zte az elmúló tájakat.

És: ondta: Ez jordán, ez Golgota,
Itt t erejték volt, és rmitt csoda.

És nézte, hogy a já zó gyermekek 
Homokba írnak na /  kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen 
Megnő a fű, és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.
Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet,
És derűsen és némán mennybe ment.

1914

Magyar tél

A kicsi kocsma ablaka világos, 
Fehérvirágos, mint a temető,
Hol a nap éppen vérködösen áldoz,
S a hold sápadt sarlója egyre nő.

Az este jő, és a fehér keresztek 
Nagy békessége integet felénk.
Szelíd magánya a mély, ősi kertnek,
Hol megpihen majd minden nemzedék.

A tünde ég pásztortüzei lassan 
Kigyúlnak rendre, és az ég alatt,
A temetőben és a kocsmazajban.
Egy néma angyal halkan áthalad.

A szárnyakat hallják egy pillanatra 
A vén ivóks bús holtak, csöndbe lenn, 
A Bodri szúköl, a havat kaparja,
S a kakkukóra megáll hirtelen.

Babona, bánat, borok és botorság,
Mind összekapnak, és a kocsma zúg, 
Fölzengenek az átkok és a nóták,
És döngetik a temetőkaput!

1912 1924
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A tápai Krisztus

Az ország útján függ, s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.

A falu népét nézi csöndesen,
Amint ballagva munkából megyen.

Az isi népet, mely az ósi föld 
Zsellére csak, és várja az időt,

Mikor saját portáján úr leszen, 
Mikor az élet nád is terem.

A magyar Krisztus, a falusi szent 
Hiszen nácik is megváltást izent.

Olyan testvéri áldással tekint 
Feléjük, és biztatja híveit.

Feje felött a nyárfa is magyar,
A  fecske is, és egy a zivatar,

Mely ót paskolja, s a felüt veri,
És folyton buzgó öt szent sebei.

Nem a magyarság sorsát hirdetik? 
És ki segít már, ha 6 sem segü?

1923

Tápai lagzi

Brummog a bőgi, jaj, be furcsa hang, 
Beléjekondul a repedt harang,
Kutyák vonüanok a holdra fel,
A túlsó parton varjúraj felel.

Brummog a bőgő, asszony lett a lány, 
Az élet itt nem móka s nem talány,
A bort megisszák, asszonyt megverik, 
És izzadnak reggeltől esteiig.

De télen, télen a világ megáll,
És végtelen nagy esték csöndje vár. 
Az ember medve, alszik és morog. 
Benn emberek és künn komondorok.

Brummog a bőgő, elhervad a hold, 
Fenékig issza a vőfély a bort,
Már szürkül lassan a ködös határ,
És a határban a Halál kaszál...

1923

Anna örök

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál 
Emlékeimből lassan, elfakult 
Arcképed a szívemben, elmosódott 
A vdliaidnak íve, elsuhant 
A hangod, és én nem mentem utánad 
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, 
Hogy ifjúság bolondság, ó, de mdgis.
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt,
És hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd!
Mert benne élsz te minden felrecsúszott 
Nyakkendőmben és elvétett szavamban 
És minden eltévesztett köszöntésemben 
És minden összetépett levelemben,
És egész elhibázott életemben 
Élsz, és uralkodói örökkön. Ámen.

1926

Dózsa feje

Fehér gyolcsban, setét éjben 
- Ezerötszáz tizennégyben - 
A kakas épp harmadszor szólt, 
Dózsa feje Szegeden volt.

Pálfi bíró felemelte,
Hajnal előtt sírba tette,
Lenn a sírban, némán, mélyen, 
Alszik a fej vaksötétben.

Pélfi bíró Piros lánya 
Hófehér lön nemsokára,
Mint viola rózsa mellett,
Hervad 6 is Dózsa mellett.

Zsarátnok lesz, ami tűz volt,
Síri virág, oki tűz volt,
Koponyák és szivek porán 
Új dalba fog új csalogány.

Hej, a sírok egyre nőnek 
Szőnyegén a temetőnek, 
Elhervadnak mind a rózsák 
Óskertedben, Magyarország.

Ó, de néha éjten-éjjd,
Mikor csak a kakas éber,
Kigyúl egy láng, mint az őrszem, 
A szegedi temetőben.

Nézi más láng lobogását,
Földi tüzek égi mását,

Este az alföldön

Az alkony kéken hamvadó ködénben 
Most térnek nyugovóm mind a házak, 
A csöndbe bámulnak komoly fehéren,
S tetőiket lehúzza az alázat.

Az ablakok kis, vaksi fénnyel égnek, 
Öreg parasztok néznek így az éjbe,
És lecsukódnak jó korán e fények,
S virmszt tovább az udvar jegenyéje.

Mint régi csősz, dúdolgat egymagában, 
S a csillagokba nyújtózik didergőn, 
Alatta boldogabb a tyúkok álma,
S ha elszundít, hát 6 is egy az erdőn.

Az országút elindul bandukolva 
Az éjszakában, tornyokat keresve, 
Fáradt utast és aranypénzt a porba,
S egyszer csak eltűnik a végtelenbe.

1926

Baudelaire halála

Még élt. A nyelv tökéletes művésze 
Már dadogott csupán, és hebegett,
Ki igéit örök márványba véste,
Nem lelte a szót, az értelmeset.

A színek és fények törött szemében 
Fakón ködlöttek, és az diátok 
Elvesztek, mint Adóm mögött az éden. 
Még élt, és búsabb volt, mint egy halott.

Derengett néha elcsitult agyában 
Egy rím, egy csók, egy elmúlt kikelet. 
Még vonaglottak a nyútt idegek.

És este jöttén olykora magányban 
Bámulta a felhőket messze, fenn.
Hogy tűnnek el a kihunyó egen.

1929

Hamu

Nagyon megszürkült bennem a világ,
És benne nagyon megszürkültem én. 
Elnémultak a szelíd áriák.
Elapadóit forrásuk, a remény.
Tán csak magam hallom még néha őket, 
Mint aki rossz álomból felfigyel,
A dolgok tőlem rendre elköszönnek,
És nem tudok felelni semmivel.

Lassan havaz a köd, hull a homály,
És elfakul borult tekintetem,
A telkemen száz temetői árny,
Idegen a világ, s én idegen.
Mosolyra és derűre félve nézek,
Mint tűrt koldús az utak szögletén,
És oly halványak bennem az emlékek, 
Mint a fogyó hold a kút fenekén.

Elalvó mécses jeltelen síron, 
így daroadozom életem felett,
Már hallgatagon vár a nagy titok,
És az élet lassanként elfeled.
Feledjen és lobogjon, tündököljön,
Övé az ország, hatalom, jövő.
Enyém a bánat most és mindörökkön, 
Enyém a temető és szemfödő.

1932

Zsolozsma

Máriát dicsérik a hívek,
A kis templomból szól az ének, 
Mária, a mi menedékünk, 
Szárnyal a könyörgés az égnek.

Keresztényeknek segítsége, 
Szomorúak vigasztalója.
S mintha az édesanyám hangja 
A többi közül kizokogna.

Vár egy napot felkelőben, 
Régi magyar temetőben!

1919

Szeged, az Ipar utcai szülőház
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Hajnali szerenád

Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, 
De túl, az enyhe, tiszta messzeségben 
Új rajzlapját kifeszüi az égen 
A hajnal, a nagy impresszionista.
Ezüst ónnal szeszélyes felhót rajzol.
És álmodozva pingál enyhekéket,
S ragyogva tűzi az isteni képet 
Az úrbe a hold, nagy rajzszög, aranyból.

A sötétség, az éji, rút csuha,
Lebomlűc a fák törzsén nesztelen,
S borzong a jó hűvösben meztelen 
Az erdő, az örök buja csuda:
Most, mielőtt pompás testét kitárja 
Mindenkinek, nyújtózik hallgatag,
S várja, hogy a vén, dús kéjenc, a Nap 
Aranyfésút tűzzön nagy, zöld hajába.

De itt, a szűk utcák közé bezárva 
A szürke hajnal szennyes és sivár.
Nagy, sárga szirmát elhullatta már 
A lenge gázláng, az éj bús virága.

Itt-ott mered csak, s furcsán, betegen 
Lobog a kétes és nehéz homályba 
Egy-két borús fa, mint fakázöld fáklya, 
Mely vakon leng a siket tereken.

Annuska, alszol? bús utcák során 
A bús hajnalban járok egyedül,
S hogy vigasztaljon, halkan hegedül 
Fantáziám, a magános cigány:
Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával 
Hangfogózza dalát, míg ballagok,
Jó volna most megállni ablakod 
Alatt egy édes, fájó szerenáddal.

A szívem adnám oda hegedűnek,
A szívem, melyből bú és vágy zokog. 
Lopjon színedbe enyhe bánatot 
És kósza vágyat, mely árván röpül get, 
Hogy szűz álmodban, halkan, édesen, 
Nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, 
Álmodban, mit reggelre elfelejtesz,
Sirasd el az én zülőit életem.

1912

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz

Szép este volt. Éreztem: az utolsó 
Ragyogó esti Egy csendes kerti lak 
Sötéten állt már: nagy, komor koporsó 
A bánatos és tiszta ég alatt:
Igen, az volt, a holt Nyár koporsója,
Vak, barna tömb; s a szőke kársak, oldalt, 
Melyek lombját az alkony meggyújtotta, 
Mint sárga füstű fáklyák fellobogtak.

S lm, ezüst vígság csattant át a csenden: 
Gyermekcsapat hancúrozott, körbeálltak; 
Néztem s lassan szivemre tódult minden, 
Minden, ami egy csüggedt órán fájhat:
Ó, rendes élet! gyerek! feleség! - 
Szivem! mi kincsed van e dús világon? 
Vergődő kis szerelmek, szerteszét 
Gurult tervek, ó, tépett ifjúságom!

Huszonhét esztendőm viszem batyumban. 
Elfáradt vándor, céltalan utón.
Batyumban csupa lim-lom, ócska búm van, 
Miért is hurcolom még, nem tudom,
S miért a versek, ez a fájó, éber 
Ösztön: árulni halk bánatomat,
Mint cukros, fanyar fügét a kucsébcr? - 
így sírtam ott a hűvös fák alatt.

Ó, mester! ím a késő famulus 
Megért: ha minden más kötés laza,
Mi még a léthez fűzi ferde, bús 
Mikrokoszmoszunk: 6, a szent haza!
Túl csókon, könnyön, lázon és önzésen,
Túl önmagunkon, tisztult órák hozzák 
Képét, magány s csönd, - s megindultan, szépen 
Utolsó ábnuröc: boldog Magyarország!

A magyar remény-korszak kezdetén 
így kezdtél új dalt, reménytelen költőm,
Mert ez a végső, szent virtus: szegény 
Magyar költő, bdrfélholtan is, költsön:
Hátira a magyar Jövő szebben épül,
Ha szívünk vérét vakolatul venné:
Elénk bús szimbólummá ekként szépül 
A bajlódás Kőmíves Kelemenné!

Ezen merengtem én el akkor este,
S felszegte fejét szívemben a bánat,
S látott új eget s új földet, a messze 
Jövőben látta dús, boldog hazámat!
És szóltam: Néki zengem énekem!
Néki áldozom koldus kincsem, híven,
E gyűszű könnyet: ifjú életem.
És e marék vért: eldobogó szívem!

S költőm! akkor Te jutottál eszembe.
Te is nézted Debrecen fasor-rácsát,
Mint tömlöc-rácsot bús rab néz merengve, 
S már nem is várja víg szabadulását.
Itt rejtegetted kínját életednek,
S itt éhezett szélű lelked halálra.
Mert már nem Ízlett, rossz inyú betegnek, 
A remény hamujában sült pogácsa...

Vemhes az Idő új honfoglalással,
Költőm! én is honszerzést dalolok,
Tán bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnnyal, 
S hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok; 
Tehozzád méltó hősül illett Árpád,
Enyém bukik, s tán én is félúton 
Kidőlök, ám nincs vágyam élőbb, drágább, 
Mint dalba sírni, ahogy épp tudom.

S mégis, magányod csendes, hús ölén,
- Mert a magány ád végső menhelyet:
Ez a preri, hol mint sötés bölény, 
Nagyhomlokú tűnődés lépeget,
Mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, 
A jóllakott bú, szívünkről lebágyad, - 
Magányodban, betegen, árván, titkon, 
Mégis maradt egy felpihegő vágyad:

Csökonaim! halál pálmái árnyán, 
Debrecen magány-prerijén bús farmer, 
Mint ácsolgattaá vágyad! mit se várván, 
Bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel; 
Épül-e össze valami belőle:
Nagy és egész mű? - rezignálton lested: 
Fő, hogy idejét az ember elölje,
S ki tudja? tán boldog csoda is eshet!

Egy éneket kezdtél tervelni itt,
Hogy fájó életed beléfelejtsed,
A haza honfoglaló hőseit 
Álmodtad vissza. Árpád fejedelmet;
Ki elveszítőd sorsod tartományát, 
Szerelmet, hitet, egézséget, mindent, 
Feléd az unt lét tökad t nyomorán át 
A megnyert haza drága képe intett!

Csokonaim! ne szálljon ez az ének,
Míg meg nem áldod. Eltűnődni jó,
Hogy, valahonnan, munkám áldva nézed: 
Tiéd e csendes invokáció!
S most, ének, röppenj, úszó, halk monoplán! 
ívelj, ha tudsz, magasztos távolokba,
Bár szárnyaid közt búsan meghúzódván 
Egy vérző szív a kormányzó pilóta...

1913

TÓTH ÁRPÁD
Tóth Árpád (Arad, 1886.4. IS. - Budapest, 1928. 

11.7.) költő, műfordító, novellista, újságíró, kritikus; 
a verselésben Kosztolányival, a nyelvhasználatban 
Babitsosai rokonítható, hozzájuk mérhető. Meste
remberből lett szobrász fia. Szűkös anyagi helyzete 
miatt félbehagyja tanulmányait a pesti egyetem böl
csészkarán, és előbb hírlapíró a Debreceni Nagy Új- 
ágnál, majd a fővárosban nevelősködik. A Nyugat 
egyre sűrűbben közli írásait. Első verseskötete, a 
Hajnali szerenád (1913), a modem magyar és nyugati 
irodalom, főként Verlaine, Baudelaire és Ady hatá
sáról árulkodik. Bár kezdődő tüdőbaja és szegény
sége miatt a mélabú uralkodik költészetében, 
pompás jelzőkkel, játékos rímekkel ékes versein né
ha átsüt az ifjúi lelkesedés, az öröm utáni vágy. 
Hatvány Lajos, az írótárs és ismert mű pártoló jóvol
tából egy tátrai szanatóriumban gyógykezelik. A 
Lomha gályán (1917) és Az öröm illan (1922) c. kötetek 
a világ- és országrengető eseményeket is visszhan
gozzák. A háború idején Tóth békeverseket ír. Az új 
isten c. ódájában köszönti a proletárforradalmat, 
többet aztán nem foglalkozik vele. A Lélektől lélekig 
(1928) kötetben a nagybeteg költő egyetemes érvé
nyűvé tágítja a szomorúságot, a lemondást, a ma
gányt. Hirdeti a Nyugat korszakos jelentőségét: Nézz 
ránk, Ady Endre!; Levél Osoát Ernőhöz (1923). Vigasz
talást a magyar tájban és Istenben keres. Ekkortájt 
írja legszebb szerelmes verseit is. A műfordítás terü
letén szinte egyenrangút alkotott lírájával, tökéletes 
tartalmi és formai hűségre törekedett - eltérően 
Kosztolányitól, aki mindenekelőtt jó magyar műve
ket akart csinálni az idegenekből.

Szeptemberi szonett
Szeptember szép szultánja, Ősz, pompás,

buja zsarnok,
Már vára hódoló táj;a zöld és elviselt 
Kaftánú bús tuja mind furcsa dervised.
Mind mélyen hajladoz, s halkan imdzva mormog.

Sárga selyemben várnak a szép, hervatag ormok, 
Rabnők, kiket elgyötresz, s kik engedelmesek;
S te jössz, puhán s pompázón, s gyúrúfényes kezed 
Aranyos reflexétől a tiprott fű is csillog.

Ki gőggel és egykedvún, de fénylőn s mégis áldva 
Ölsz meg mindeneket, hervadás padisáhja, 
Köszöntelek e sziliről, leghívebb dervised.

Hatalmas úrkezed ereszd vállamra keggyel,
S ha térdre tör hús súlya, szólj halkan:

most eredj el,
S átkos, dús ajándékul az őszi bút vigyed.

Az aradi szülőház
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Körúti hajnal

Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még 
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhán söpörtek a vad kővidék 
Felvert porában az álmos vicék,
Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok.

Egyszerre két tűzfal között kigyúll 
A keleti ég váratlan zsarolja:
Minden üvegre száz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurult 
A Végtelen Fény millióm karát ja.

Búvúlten állt az utca. Egy sovány 
Akác részegen szíttá be a drága 
Napfényt, és zöld kontyában tétován

Esti sugárkoszorú

Előttünk már hamvassá vált az út, 
ts  árnyak teste zuhant át a parkon, 
De még finom, halk sugárkoszorút 
Font hajad sötét lombjába az alkony: 
Halvány, szelíd és komoly ragyogást, 
Mely már alig volt fények földi mása, 
S félig illattá s csenddé szűrte át 
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata 
Fénylett hajadban s béke égi csendje, 
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitia a szivembe:

Rezdült meg csüggeteg és halooány 
Tavaszi kincse: egy két fürt virága.

A Fénynek földi hang még nem felelt, 
Csak a színek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt 
Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt 
Hangon a harangok is felmerengtek.

Bús gyársziréna búgott, majd kopott 
Sínjén villamos jajdult ki a térre 
Nappal lett, indáit a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint dobott 
Arany csókot egy munkáslány kezére...

1923

Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, 
Vagy áldott csipkebokor drága tested, 
Melyben egy isten szállt a pldre le,
S lomjából felém az 6 lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
Es percek mentek, ezredévek pttek - 
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S áléit pilláim lassan plvetődtek.
És éreztem: szívembe visszatér 
És zuhogó, mély zenével ered meg, 
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

1923

Az öröm illan
Az Öröm illan, ints neki,
Még visszavillan szép szeme, 
Lágy hangja halkuló zene,
S libbennek szőke tincsei.

Itt volt hdt? jaj, nem is hiszem, 
Mdr oly kusza a tünde rajz,
Mint rnsszafénylő, kedves arc 
Szétrezgő képe vad vizen.

Mint Idzdlomkép, lenge dmy, 
Cikázó galambsziluett 
Lánggal égő város plett:
Füst közt vonagló gyenge szárny.

Egy holt csillagról árva pny, 
Mely milljom éve untalan

Száll ájultan és hontalan 
A végtelen tér jég űrén.

Édeni pajtás, égi kéz,
Feldobná szívünk a poros,
Vad légbe, mint vidám, piros 
Labdát, de jaj, a szív nehéz.

Itt volt hdt? - ó, Öröm, Öröm, 
Egy szóra még, egy percre még! 
O, mondd, az ég pnn ugye kék, 
S az élet méze nem üröm1

Az Öröm ill n, ints neki,
Még visszal ísul szép szeme, 
Lágy hangju elfúló zene,
S ezüstfohérek tincsei...

1919

Fénylő búzaföldek 
között

Ha olykor lassú esti sétán 
Az országút merengve páros 
Sor jegenyéjét messze járom,
S mögöttem elmarad a város -

Megállít a nagy búzaföldek 
Ragyogása az esti napban, 
Nyújtózkodnak a sárga táblák 
Fénylőn, komoran, mozdulatlan;

Valahonnan az erdőszélről 
Viszkető kis szelek sziszegnek, 
De keleti, ős lustasággal 
A nagy táblák alig zizegnek;

Alszik a sűrű, jó magyar föld,
S oly különös, ahogy mogorván 
Sütteti sok busa kalászát,
Mint sörényét egy vén oroszlán,

Mely idetévedt Európa 
Hegyei s tengerei közzé,
S vadásznak rája ezer éne 
S ezer tőr és háló kötözné

És már nem bánja. Elcsigázott 
Remek teste elnyúlt a napban,
Már néki mindegy, várja sorsát 
Fénylőn, komoran, mozdulatlan;

Vagy tán egy bősz ugrásra vár még? 
S kalászvillantó esti tűzben 
Nagy ős dühét forralja lassan, 
Félelmesen és egyszerűen?

S majd talpa nagyságos ütése 
Végigrendül Európa hosszán, 
Mielőtt élalunna végkép 
Az Ázsiából jött oroszlán?

Ki tudja? ó , te furcsa, drága.
Vad búval és bő vérrel ázott 
Komor magyarföld, csöndes este 
h/legsimítom fényló kalászod;

Lásd, engem, kócos, bús jobbágyok 
Sarját, rég megtett gyermekének 
A finom, csábító Nyugat, de 
Láttádra egy-egy régi ének,

Valami kancatej-szagú dal 
Lelkem ős pusztáiból följön,
És jajgat a nap hányó fényén,
S meghal az esti búzaföldön.

1925

Elégia
egy rekettyebokorhoz

Elnyúlok a hegyen, hanyalt a fűbe fekoe,
S tömött arany díszét fejem fölé lehajtja 
A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye,
Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka.
S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz 
Szívemből míg felér bús ajkamra a sóhaj.
Vihar már nékik az, váratlan sodru vész,
S megreszket az egész szelíd arany hajóraj.

Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag 
Nyárvégi délután nyugalmas kék legén,
Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat 
A lomha óriás, hisz oly borús szegény.
Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor 
Bányáiból a bú vihedere kereng fel,
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor 
Aknád rejti egy ily árva szörny, egy - ember!

Ti ringtok csendesen, s hús, ezüst záporok 
S a sűrű napsugár forró arany verése 
Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog,
Méz- s illatrakománnyal leljúlvén gyenge rése;
Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát 
Gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, 
Sok lehetetlen vágyunk keresi gyarmatát 
Az öntudat nem űz, a konok kapitány.

Én is hajó vagyok, de melynek minden izét 
A kínok vasszöge szorítja össze testté,
S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét.
Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté,
Bár fáp szögei már a létentúti lét
Titkos mágneshegyének szelíd delep vonzza:
A néma szírieken békén omolni szét 
S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa.

És hát a többiek? ... a testvér-emberek,
E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák, 
Kiket komisz vitorlák vagy bús vértcngcrék 
Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák,
Ó, a vér s könny modem özönvizébe vetve 
Mily szörnyű sors a sok szegény emberhajóé:
Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs

közöttünk egy se,
Kit boldog Aráról várhatna, tiszta Nőé.

Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon 
Csak miriád virág szelíd sajkája leng:

1917

Katonasír

(A kárpáti harcok idejéből)

fAagányos sír a keskeny, elhagyott 
Völgyben, kercszp ferde már, veszendő,
De gyapjas hó a vállát - enyhe kendő 
Szelíden védi, s rojtul ráfogyott.

Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog:
Míg lent a néma bíborban derengő 
Mélységben zárt szemekkel és merengő 
Arccal nyújtózik egy ifjú halott.

Ha véres szemmel s arany nap-sisakban 
A hajnal ipa a hegyekre csattan,
Pihenj, kedves, nem kell már harcra szálbiod.

Sírod felett még bús moraj lebeg,
De te feledd az ágyút már, - te álmodd; 
Hazaértél, s ugat vén, hű ebed...

1914

%
Rímes, furcsa játék
Szeszélyes, bús ajándék 
E rímes, furcsa játék,
Ó, zokog, bár negédes - 
Fogadd szivedbe, édes!

Mert csupa szívbe vert seb 
Vérszínezi e verset,
Mint halvány őszi rózsa 
Szirmát az őszi rozsda.

De lásd, egyebem nincsen,
Se birotokom, se kincsem. 
Nem adhatok lenéked,
Csak ily borús zenéket.

Szebb volna büszke kastély 
Termén egy fényes estély, 
Vagy lágy keréken zajló 
Kocsidba drága pejló...

Vagy elrobajló fülke 
Ringó pamplagján dűlve 
Elnézni, merre foszlott 
A sok távíró-oszlop...

Vagy űzni falka fürtjét 
Hallani hallali kürtjét,
Mig elfakul porosra 
A frakk vidám pirossá...

Vagy tán az volna szebb lét : 
Nézni istennők keblét,
Hol antik ívek árnyán 
Mereng sok régi márvány...

Vagy Svájcban lenni vendég: 
Csodálni naplementét,
Vagy vinne halk fedélzet,
Hol a bandnos dá szebb...

Ó, mind e rím mi kába,
Ó, mind e vágy hiába, 
Nekünk, két árva rabnak, 
Csak sóhajok maradnak...

De hallgasd most e verset,
E torz kedvvel keoertet, 
Zsongüson furcsa hangja, 
Mint füstös képű banda:

Itt flóta, okarina 
S hegedűk soka rí ma,
Száz hangszer, minden

rím más,
S vén bánatom a prímás.

lzzék a dal duhajjá, 
Csattanjon vad csuhajjd, 
Majd haljon el sohajtón, 
Fejem öledbe hajtom.

Csönd. Ajkaim lezárnák. 
Ringass: árva az árvát, 
így, sírj csak, rámhajolva. 
Meghalni volna jó ma...

1916

Isten oltó-kése

Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád; 
Borádáim közt próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem.

összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

1928

Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, 
Egy r éma ünnepély, e m b e r  - u t á n i  csend, 
Egy boldog remegés, és felpiheg sóhajtva 
A fájó 6 znyag: immár a kínnak vége!
S reszk ve megnyílik egy lótusz szűzi ajka,
S kiler , a boldog légise a hószín szárnyú Béke.

£
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LÁSZLÓFFY CSABA

POBEDA,
KONFLIS
A luxuskocsinak számító Pobeda ablakán ki

nézve, a fülledt, poros úton minden összefutott a 
szemem előtt A függöny rojtjaiba dugtam szeplős 
orromat, hogy visszatartsam a hányást. Az ingert 
attól a perctől fogva éreztem, amikor apám beülte
tett maga mellé. A magas beosztású "elv társ" ezút
tal a sofőr melletti hdyet választotta; nagy feje, 
melyet vastag, hurkás nyak kapcsolt egybe a testén 
fesziülő, tömött vállú zakóval, úgyszólván mindent 
eltakart előlem. Ahogy a fülledtség elmúlt - a faluba 
érkezésünk előtt súlyos, robbanó cseppekkel tört ki 
a vihar -, a hányás, amiképpen rámjött, az inger 
éppolyan gyorsan el is maradt

Az még a kórházak előtti apám volt. A fárasztó 
tereputak és a véget nem érő gyűlésezések dacára 
elég volt neki tíz-tizenöt perc ebéd után ("Mancika, 
el ne felejts felkölteni!"), hogy apró szemébe visz- 
szatérjen az elevenség, némelykor a hunyorgó de
rű. Tudta (?), vagy nem törődött vele, hogy 
legfeljebb csak halála után utalják ki számára, kép
letesen, a babért Mindegy; körülötte megkergült a 
világ, mely tőle is türelmetlenül megkövetelte, 
hogy inkább az elröppeni vezényszó pártján álljon, m int 
az érctáblára vésett feliratén. (Veress Zoltán: Lírai ter
mészetrajz) Dehogyis jutott volna akkor még eszé
be, hogy izmai szinte szemünk láttára esnek majd 
szét, s izgatottságával, az újabb csalódásoktól való 
félelmével végképp belealszik egy kora délutánba, 
úgy, hogy mire én unokája csengetésére a Monos
torról futni kezdek utána, már csak megfeketedett 
fülébe kiálthatom bele, hogy :"Várj még!". Azóta 
nyugodt ő is, mint annyian. Nem sok idővel az ő 
átváltozása előtt, mikor először láttam halottat kö
zelről, arra gondoltam, hogy azt a két szemet vala
kinek le kell zárnia, a halottaknak nincs mit látniuk, 
nem érdekli őket a vüág sorsa... S ura önzéssel az 
élő ujjakat kezdtem szánni az elk ríilhetetlen bor
zalomtól, tulajdonképpen saját n agamat: hisz az 
én kék szemem fölött is remegni fog egy kéz majd, 
de m ég azelőtt irtózó ujjaimat várják az utolsó 
képtöreidékre is makacsul meredő szeműek, akiket 
túl f< gok élni s kiket most még gondtalanul szeret
hetek. Apám vízszürke, könnyektől mindegyre el
homályosuló szemében végül már hiába kerestem 
különösebb érdekli lést a kancsalul festett világ 
iránt; ágyában, többnyire a fal felé fordulva, belső 
vacogással konstatálta (ridegségre, cinizmusra 
mindvégig képtelennek bizonyulva) csúfos, meg- 
alázzó vereségét.

Az én szememben az után a "potyázóként" 
végigkínlódott terepnap után még sokszor robban
tak ütem csupán a porzó záporcseppek, de) a ké
telytől szivárványló gondolatok. Egy domboldalon 
legurult a termosz fedele, az azóta horpadt pléhpo-

hár - mindössze ennyi gyermeki izgalom, játékos
ság vegyült abba az aranyosszéki kiruccanásba. 
Máskülönben az apám kínosan zavart ábrázatát 
láttam magam előtt (s látom viszont évtizedek múl
tán is), mintha alsónadrágban fogadná a vezető 
káder vizslató tekintetét - jaj, nem akarom, hogy 
megalázzák! -; a múlt áttekinthetőbb, mint a jelen, 
mégis groteszk túlzásokra ragadtatják magukat 
olykor az összevegyülő emlékképek. Az a kitérde- 
sett jéger alsó, amelyikhez utóbb télen, nyáron ra
gaszkodott, a kórházi látogatásaimat kellene hogy 
eszembe juttassa inkább, az egyenruhás kapusok 
zsebébe csúsztatott borravalót, mely lehetővé tette, 
hogy naponta felpakolva bemehessünk hozzá, és ő 
csaknem mindig éhesen, jókedvűen, már-már eg- 
zaltált rajongással, hévvel fogadott; a "rossz” szívé
vel is szíves-örömest tudományos kurzust indított 
volna a kórterem betegeinek; büszkén újságolta, 
hogy matematikából, csillagászattanból, s egy al
kalommal tán még cigány nyelvből is "magánórá
kat" adott. Ilyenkor annak sem tulajdonított 
jelentőséget, ha gyermekkorában megoperált láb
szárán levezni kezdtek a visszerek - nyüván megint 
beleütötte valamibe a sípcsontját... Nemrég jártam 
ismét abban a kórházban. A folyosófalak épp úgy 
fénylenek, olajjal újrafestve, szeretnék mögéjük lát
ni - az időbe -, kedvem volna körmeimmel beléjük 
vájni, lekaparni róluk a csillogó mázt. Egész évti
zedek arca volt ilyen semmitmondóra lakkozott, 
kifejezéstelen - ez az álcsillogás, piszkot elnyeló-el- 
takaró fény tovább kísért, mintha hiába zárták vol
na le a halott szemét. Elfordulok a faltól, miként 
apám merevkék halántékától fordultak volt el^ced- 
venc képletei, a bolygók útját szemléltető rajzai s a 
tárgyak, otthon is. Ott álltam a koporsója fölött, s 
már képtelen voltam felidézni a drága arc minden 
borulatát, pedig még alig kezdte ki az édes szagú 
erjedés. Csak azt próbálom meg észbe tartani, ami 
- jó vagy rossz - öröklődik. Kettőnkben. S hárma
tokban. Az a szederlüa fület elrejtő éjszaka minek 
a mementója volt Gehetne?); bátyuska, te hátha 
tudod!

Anyám, téged a tengerparti kor lisban hagyta
lak hátra utoljára: fiatalon! Nem vo.tál nyűgös be 
teg soha. Nap és hullámok nyugtán az éi romi 
hallásommal fölfedezett tücsökdrir'elés, n int k.- 
derült, nem volt képzelgés, felelőül ü l vüággá ki
áltott "heuréka". Azóta is az eget k nie] an: hátha 
magaddal vitted tücskeimet. AFölc ,olyi >, sikoltoz
va vagy némán, nagy utat tett r eg betegen is, 
mióta magunkra hagytatok. A te könnyedségedet, 
életkedvedet, anyám, szíved piros bójájával együtt, 
akkor vihette el egy - nem csupán kagylók törme
lékeit, hanem emberi sorsokét is - elnyelő dagály, 
miközben én a tücskökre vadásztam. Annyira fiatal 
voltam még, hogy a saját képzeletem játékának 
tulajdonítottam mindent; azt is, ha a lábam előtt 
csillogó jövendő üvegdarabkáján a nyáresti pilla
nat megborzong és megremeg. (Virgina Woolf)

Amíg te éltél, könnyebben kigyógyultunk a 
látszatokból. "Apád rózsaszínben lát mindent, ő 
kivétel" - mondanád megbocsátó mosollyal. Akkor 
is kacagtál, amikor apám elmesélte a Pobedával 
megtett utat s kényeskedésemet. "Nem baj, leg
alább felszentelted." Bólintásod müyen más volt,

-H E L IK O N

ZAKARIÁS LORÁND 

Téma
a mozdul atok-hoz
néha szárazság idején 
ha a víz kissé leapad 
jól látható
az a különös képződmény 
amely az elmerült város 
főtere fölött lebegő félhajó 
katonai repülőgép 
és villamosszerelvény 
csoportképe

a víz ilyenkor 
kristálytiszta 
a félhajó az egyetlen 
amely nincsen benne 
puha fodrai fölött lebeg

a repülő orrával belefúródott 
egy bérház tetőzetébe 
törzse kétharmada 
- a nagy szárny is - 
kilátszik a vízből 
kitört ablakaiban 
Noé-galamb-csontvázéfk

a villamosról tudni vélik 
hogy éjszakánként 
utolsó járatként 
bejárja az elmerült város 
valamennyi utcáját

fáradhatatlanul 
éjszakáról éjszakára

mint a többiek bólogatása. 'Igen - bátorítottál, biz
tattál -, le kellett hányni azt a Pobedáti”

A luxuskocsi előbb a vegyesüzlet előtt állt meg. 
Kiszálltunk, a főelvtársat delegáció fogadta. Mi 
ácsorogtunk; apám egyszer csak bement a vegyes
boltba és valamilyen ragacsos cukorkát vásárolt 
nekem. Néztem a halványzöld üveggolyóhoz ha
sonló első szemet; meg-megnyaltam. A falu akkor 
már mozgolódott - ezt apám súgta meg nekem. 
Türelmetlenül járt föl és alá a Pluga -csikkeket - 
nekem úgy tűnt - majszoló, rágó öreg parasztok 
gyűrűjében. Időnként félrefordultak s kiköptek. 
"Hazudnak nekik - dohogott halkan, óvatosan 
apám. - Legalább megvetnék magukat érte." Tud
tam, a ferde szájú tartományi vezérre neheztel, aki 
az imént még önelégülten szónokolt az egybeterelt 
tömegnek. Mint egy szurka a kerítésen. Ezt is mások
tól hallottam. Meg azt, hogy csúnya ügy. Merthogy 
elveszett a hivatali pecsét. A ferdeszájú ökle az 
asztalt verte: "Éberséghiány!". Ijedten pillantottam 
körül. Választhattam a bólogatok meg a fejcsóvá
lok között. Halott nagyapámra gondoltam, s őt 
utánozva, az iránta való kegyeletből csóválni kezd
tem én is a fejemet. Beszólítottak egy konyhába. A 
sok döglött légy és a mosaüan edény eszembe 
juttatta, hogy hárta van még a visszaút, s megkö
szöntem a felkínált lekváros kenyeret. Afőfőt külön 
terített asztalhoz ültették a néptanácsnál. Jóllakat
va sem akart lecsillapodni. 'Hol az írásos bizo
n y íték  a széth ord ott boglyákról?! M iféle  
dokumentum az, amelyikről hiányzik a hivatalos 
pecsét!..." Az erős pálinkától már mindenki pityó- 
kás volt és heherészve helyeselt vagy bólogatott. 
Apám is. Hogy el ne sírjam magam, leszaladtam az 
aljba, ahol álmos kis vizecske csordogált soványan. 
A Pobeda sofőrje a kocsit mosta éppen. Amikor 
beült, hogy felhajtson a nyárfák közé, az autókor
mány kijött a helyéből s a kezében maradt. Azt 
forgatta a levegőben.
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"FEHÉR VÉGTELENSÉG 
FELÉ VAGYOK ÚTBAN”
ÖSSZEÁLLÍTÁS A DONI KATASZTRÓFA 50. ÉVFORDULÓJÁN

Eloldották a Don-parttól a holdat, 
az ég tengerében úszik a vén csolnak, 
holt magyar katonák eveznek most benne 
hosszú csapásokkal ki a végtelenbe...

(Gellért Sándor)

A harcok kedvezőtlen fordulatot vettek.
Pár nap múlva olyan hírek érkeztek, hogy a 2. 
hadsereg arcvonalát áttörték és kettészakították.

Mialatt VII. és IV. hadtestünk roncsai már 
visszavonulóban voltak, a 2. német hadsereghez 
csatlakozva álló Dl. hadtestünk, gróf Stomm Mar
cell altábornagy vezetése alatt, még néhány napig 
kitartott eredeti állásaiban. A hadtestet teljesen be
kerítették az orosz páncélosok. A hadtestparancs
nokot törzsével együtt elfogták. A hadtestnek csak 
egyes részei tudták magukat keresztülvágni nyu
gat felé, úgyhogy alig pár ezer ember menekült 
meg.

A visszavonulási harcok igen nehezek és vesz
teségteljesek voltak. Anagy hidegben, amely 40 fok 
körül volt, az emberek megfagytak a szabadban. 
Még a kézi fegyverek is felmondták a szolgálatot. 
A 2. hadsereg úgyszólván teljesen megsemmisült. 
A harcos állomány legnagyobb része odaveszett. 
Ekkor kellett volna az eddig kint levő csapatoknak 
egy részét, 12 zászlóaljat, felváltani. A felváltókat 
már októberben kiküldték ugyan a 2  hadsereghez, 
de fegyver flélkül. A gyártás ugyanis nem haladt 
olyan ütemben, hogy pótolni tudtuk volna azt a 
hiányt, amely a raktári készletekben azáltal kelet
kezett, hogy a 2. hadsereget több puskával kellett 
ellátni, mert a vonat legénységét jobban fel kellett 
szerelni a partizánharcok miatt. A hadsereg-pa
rancsnokság a kiküldött pótlásokat előbb a hadse
reg háta mögött kiképzőtáborokban egyesítette, és

ott a keleti hadszíntér különleges viszonyainek 
megfelelő kiképzést adott a csapatoknak. Hozzász
oktatta őket az orosz viszonyokhoz. Az volt a véle
mény és remény, hogy a csapatokat hozzá tudják 
edzeni az orosz télhez. Nagy hiba volt azonban, 
hogy jóllehet az orosz támadási előkészületekről 
már régebben érkeztek hírek, a felváltást a készülő 
támadás ellenére is elrendelték. Az orosz támadás 
nemcsak az első vonalban levő hadosztályokat so
dorta el, hanem azokat az alakulatokat is, amelyek 
a felváltás céljából az arcvonal mögött álltak.

A 2. magyar hadsereg roncsait nehezen sikerült 
kivonni a harcok közvetlen körletéből, azonban 
olyan nagy veszteségek árán, hogy tulajdonképpen 
harcképes hadseregről már beszélni sem lehetett. A 
németek elrendelték, hogy a hadsereg roncsai a 
Dnyepertől nyugatra fekvő területen gyülekezze
nek. Ide vonultak vissza a megmaradt munkásala
kulatok is.

A kb 200 000 embert számláló 2  hadseregből 
mintegy 60 000-70 000 ember mradt meg. Az 50 000 
munka szolgálatosból pedig mindössze 5000-6000 
fő. A többi elesett, megfagyott vagy hadifogságba 
került. Megsemmisült a tüzérség, a nehéz fegyver
zet, az arcvonal közelében felhalmozott élelmiszer
tartalék, és elpusztult rengeteg vonatanyag is. Az 
anyagi veszteség körülbelül 300 millió pengő volt.

Nagybaczoni Nagy Vilmos: Végzetes esztendők

A doni áttörés és a pániksze
rű menekülés

I. 15. E.A.: Már reggel a helyzet 
nagyon zavaros. 12 órakor leadtam a 
szolgálatot. Irtózatos sok katona 
kezd visszavonulni a vonalból. Nagy 
baj van, mert 10 orosz hadosztály 
megtámadott 2 századunkat. Dél
után éreztem valami rosszat, és kezd
tem összepakolni. Este 7 órakor 
riadó, pakolás és menekülés. Jönnek 
az oroszok. Borzasztó gyors menet. 
15 km-t tettünk m eg nagy hóban és

Hát a század merre, hol jár? 
Lassú vizű nagy foly ónál.

hidegben. 9 órára Krinyicára értünk. 
Egy gyengélkedőben kaptunk szál
lást. Állva fértünk csak el. A Völgyi 
Jancsival találkoztam itt. Aludni nem 
tudtam. Borzalmas nagy a visszavo
nulás.

L 16. (Szombat) Reggel 10 óra felé 
elindultunk O sztrogozsszk  felé. 
Orosz repülők mindig zavartak. Még 
világoskor beértünk a városba. A ze
nészektől egy kicsit elmaradtam a 
hadosztálytörzs konyhájában. Oszt- 
rogzsszk város közepe felé éppen mi-

Don vizét a hajnal ködje 
nagy vattákba lökte-födte.

előttünk a németek elzárták az uta t és 
géppuskával közénk lőttek, és visz- 
szazavartak. Nagy zavarás volt. El 
voltam keseredve és féltem. Istenem 
csak segíts! Már sötét volt, amikor 
beengedtek bennünket a városba. 
Robbantgattak és mindent felgyújtot
tak. A város másik kijáratánál már 
nem engedtek ki senkit se. Egyedül 
vagyok itt a veszélyben. Már teljesen 
elveszettnek éreztem magamat, hi
szen körülöttünk az oroszok majd
nem körülzárták a gyűrűt. Nem  
tudtam, hogy mit csináljak. Szállást 
nem kaptam. Egy istállóban marad
tam majdnem. Az utakon mindenütt 
fehér lepeles német katonák, a háza
kat gyújtogatták. Mindenki azt be
széli, hogy körül vagyunk zárva. Már 
vártuk a tanktámadást. Én nem ijed
tem meg, mert már teljesen befejee- 
zettnek éreztem az életemet. Nagy 
zűrzavar, egy ember elkiabálta, hogy 
már látja a tankokat jönni. Mindenki 
arra futott, amerre tudott. Én is csak 
mentem lassan, a jó Isten nevében. 
Bíztam és bízok is. Nagy robbanások 
állandóan a városban. En már fogoly 
leszek, hiszen körülvettek az oro
szok, csak legalább ne lennék egye
dül, ismeretlenül. Borzasztó! Mit 
csináljak? Elindulok egyedül, ki sze
retnék menekülni a körülvett oro
szoktól. Elindultam a város nyugati 
kijárata felé. A németek nem enged
tek ki. Tankokkal az utca közepén 
várták az oroszokat. Nagyon kértem, 
engessenek ki. Itt már egyedül vol
tam. Nem volt fegyver sem nálam, 
hiszen én már csak a JÓ Istenben bíz
tam. Valami beszélgetés után elen
gedtek. Elindultam. Körös-körül és 
előttem is lövöldözés a közelben, és 
sokszor majdnem mellettem is aknák 
robbanása. Néha egy-kettő fehér le

peles német katonával találkoztam, 
itt-ott vánszorogtak. Kettő-három 
órai menet után egy faluba értem. 
Már e faluban, a túlsó szélén géppus
kázás volt. Itt voltak az oroszok, csak 
m ég egynéhány magyar tartotta 
őket. Éppen egy kocsioszlop 25-30 
emberből állhatott, egy törzsőrmes
ter úr vezetésével megpróbálkoztak 
elindulni keresztül a vonalon. Én is 
hozzájuk csatlakoztam. Elindultunk. 
Elöl néhány lovas katonával. A hó 
tetején sétáló katonák mellett, kik ké
sőbb mind ott maradtak fogságban. 
Aknarobbanás állandóan. Sötét éj
szaka csak mentünk. Egy csomó hul
lott ló. Megfagyott zsidók feküdtek 
az úton. Az ujjam végei fehérre fagy
tak. A lábam már nem is érzem. Fá
zom, szomjas vagyok. Éhes vagyok. 
Lázam van. Fejes kukoricát találtam 
és azt rágtam az úton. Dél felé egy 
kicsit megálltunk. A jó Isten elém tett 
egy 25-30 dkg-os szalonnát. Neki es
tem enni.

Hideg, fagyos volt. Egy kicsit az 
éhségem javult. Továbbmentünk. 2 
óra múlva újból egy faluból egy kis 
pihenő után továbbmentünk Besö
tétedett. A katonák mindent eldobál
tak Volt, aki a puskáját is eldobta. Én 
még mindenemet vittem, pedig ne
héz csomagom volt. Sok ló megdög
lött. Este 11 óra felé egy városba 
értünk. Éppen, amikor beértünk egy 
ruszki repülő bombázott. Nehezen, 
de azért találtam egy házat, ahol 
megaludhattam. Adtam egy darab 
szappant az asszonynak örült neki. 
Egy rendes ágyban adott helyet, és jól 
aludtam, de a lábam úgy megdagadt, 
hogy alig tudtam a bakancsomat fel
húzni. Reggel otthagytam azt a 37-es 
kocsioszlopot, akikkel eddig jöttem. 
Elindultam a városba. Nagyon hideg
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volt. A város neve Budgyenij. Már 
legalább egy óráig mentem, nagy to
longás volt. Egy kocsinál éppen kris
tálycukrot ettem, amikor az előtte 
levő ház kapujából az ezreddobos úr 
kijött. Örültem, hogy végre megtalál
tam valakit a zenészekből. Bementem 
a házba, 4-5 zenész volt ott. Nemso
kára elindultunk. Egy negyed órai 
menet után elmaradtam, mert fájt a 
gyomrom. Alig folytattam az utat, 6 
orosz repülő megtámadta a rengeteg 
visszavonuló népet. Én lefutottam a 
rétbe, és lefeküdtem, amíg elmúlt a

támadás. Nagyon sok halott maradt 
hátra. Amikor sötétedni kezdett, az 
egyik faluban megszálltam. Egy na
gyon hideg szobában pádon töltöt
tem az éjszakát. A faluban 60 tagú 
partizán támadás volt. Reggel 7 óra 
felé folytattuk az utunkat. Nagyon 
hideg volt. A lábamat feltörte a ba
kancs. Éhes voltam. Mentem. Egy au
tóban találtam 2 db halat.

(A naplóból megállapíthatatlan 
számú lap hiányzik)....

Papp Árpád - Szili Ferenc Kapóstól a 
Donig

A m egem lékezés cím ét és a "képalá írásokat" G ellé it S ándor 
A magyarok háborúja c ím ű  c ik lu sa  verssoraibó l á llíto ttu k  össze.

"294/2.hds.I.a.43.L24.HADSEREGPARANCS..............-
--------Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem
sebesülés, sem fagyással el nem engedek senkit. Azon a területen, ahol 
gyülekezésünket elrendelték s ahol az újjászervezést végrehajtjuk, ott 
marad mindenki, amíg meg nem gyógyul, vagy el nem pusztul. A 
rendet és a vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell a helyszínen 
való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ennél kivétel nincs. Legyen 
az tiszt, vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki parancsomnak nem 
engedelmeskedik, az nem érdemli m eg hogy nyomorult életét tovább 
tengesse és nem engedem, hogy szégyenünket bárki is tovább nagyob-
bítsa....................Első a katonai külső. Nem  tűrök semmiféle ronggyal
körül csavart lábbelit, polgári köntöst, lehetetlen föveget, amelyen nincs 
rózsa és rendfokozati jelvény. Kivétel az előírt irhamellény, vagy ujjas 
bekecs. Tiszteknek megengedem, hogy irhabundát hordhassanak. Má
sodik a katonai fellépés. A legfeszesebb magatartást még a fagyott 
embertől is megkövetelem. Minden föllebvaló az őt megillető tisztele
tadást követelje meg és erőszakolja ki. Minden eszközt megengedek 
addig amíg tökéletes rend nem lesz. Ellenszegülést haladéktalanul 
meg kell torolni."------

R észle tek  Jány  G usztáv  v ezérezredes h ad parancsábó l

Fried ott feküdt féloldalra dőlve, felhú
zott lábakkal. Nyögött.

- Mi van veled?
A fejével bökött a keze felé, amely véresen, cson

kán ott feküdt az ölében. Két zsebkendőt, két rongyot 
bogoztam össze, azzal szorítottam el a szétlőtt karját. 
Azért a vér tovább csörgedezett belőle. Csak nem 
ömlött.

Három halott, két súlyos sebesült. A halottakat 
otthagytuk az úton, úgy ahogy volt. Még egyszer 
visszanéztem rájuk. Ez volt a végtisztesség. Ez volt a 
tiszteletadás- a mártíroknak.

Közben újra lőttek. Szakadatlanul. Szüntelenül. 
Itt nem lehet mozogni. Mégis mennünk kell, mert a 
sebesültek elvéreznek.

Úgy, hason csúszva húztuk magunkkal jó darabig 
őket. A ddig amíg gondoltuk, most már itt védve 
vagyunk a golyótól. Öten csetlettünk-botlottunk a két 
sebesülttel. Csak lépésenként haladtunk előre. Pár 
méternyi út után már pihennünk kellett, aztán to
vább!

Tovább, mert hátha meg tudjuk menteni őket. 
Örökkévalóságnak tűnt, míg beértünk az állásokba. 
A cigányt kerestük. Ott gubbasztott az egyi bunker 
mélyén. Alig tudtuk elókotomi. Jelentettük, hogy mi 
történt. A három halottat is.

- Biztos megszöktek. Most csak ráfogják, hogy 
elestek.

- Tudja mit, jöjjön velem, én megmutatom magá
nak, hol fekszenek - horkant rá Német Pista dühösen. 
Inkább elhitte.

Kértük, hogy kerítsen szánkót a sebesültek részé
re. így nem tudjuk bevinni őket. Kötszert is szerezzen. 
Becsületére legyen mondva, megpróbálta.

Szánkót szerzett is. Kötszert nem. Azt mondták 
nincs. Nem adtak.

A két sebesültet egymáshoz kötözve, rászíjaztuk 
a szánkóra. így indultunk el.

Útközben az egyik munkásszázad körlete előtt 
mentünk el. Ismertük őket. Volt köztük orvos is. Be
zörgettünk hozzájuk. Felkeltettük őket. Ing meg alsó
nadrág-cafatokból téptünk kötszert, azzal kötözte be 
őket az egyik muszos orvos. Nekik sem volt gyógy
szerük, se kötszerük.

Ferenczinek medencecsontján át hatolt be a go
lyó. Friednek a bal alsó karját roncsolta szét

Bevonszoltuk őket az elsősegélyhelyre. Kis pa
rasztházikó volt az egyik horhosban. Udvar, fészer, 
istálló, telis-tele volt sebesültekkel. Nyögtek, jajgat
tak, rimánkodtak, imádkoztak, az Istent hívták és az 
Istent szidták. Orvosért könyörögtek meg vízért. Volt, 
aki a feleségét hívta, mások meg a gyermekeik nevét 
motyogták. Az egyik felkötött kezű, bepólyált fejű 
honvéd a sisakját kereste. Mindent átkutatott érte. A 
szanitéceket szidta, akik ellopták tőle.

A haldoklók hörgésére senki sem figyelt. Aki már 
elcsendesedett, azt készer-háromszor is megrázogat- 
ták a hordágyon, aztán ketten megfogták és vitték ki 
a ház elé. Ott szánkóra tatték, egy sort hosszában, 
aztán föléjük egy sort keresztben. Úgy, mint a hasáb
fát, ha ölbe rakják. Jó magasra tetézték a szánkót 
Csak akkor indult el. Gyorsan tellett a szánkó.

Kossá István: A Dunától a Donig

Feltűzött szuronyom 
A napfényben ázott.

...a fegyveres katonák közé keveredett 
fegyvertelenek hihetetlenül demoralizá
lóan hatnak. Megállapíthatatlan: ki dobta el a 
fegyverét, s ki az, akinek nem is volt? Emiatt a 
rendfenntartás is lehetetlenné válik. Le kell 
ugyanis szögeznünk, hogy abban a pillanatban, 
amikor egy visszavonulás pánikszerű vissza- 
özönléssé válik, a legénység érdekében az egyet
len helyes intézkedés a könyörtelenül erélyes 
rendfenntartás. Igen ám, de ha egyszer azt se lehet 
tudni, ki kicsoda, és hova tartozik, van-e fegyvere 
vagy nincs, és ha nincs, miért nincs, a rendcsinálás 
lehetetlen. És ez történt a 2. hadseregnél. Ez okoz
ta azt az állapotott, ami Jány január 24-i végzetes 
parancsának megfogalmazását annyira befolyá
solta, de amely állapotnak mégis maga Jány volt 
az oka. "A fegyvemélküliek felkoncolását be kel
lett szüntetni, végrehajtható nem volt, mert a tar
talékoknak 80 százaléka puska nélkül került 
bevetésre" - jelenti Marányi Ede alezredes, a 4. 
számú rendészeti állomás parancsnoka Sztarij 
Oszkolból.

Mire gondolt vajon a hadseregparancs
nok, amikor ezt a töméntelen fegyvertelen em
bert elindította a front felé? Csak egyféle 
magyarázat kívánkozik, de az is sántít: talán 
az eíső világháborús orosz támadási formát 
várta most is, nagy tömegek "gőzhenger"-sze-

Str a szél,sír a szél 
Orosz pusztaságon.

rű, súlyképzés nélküli frontális előrehöm- 
pölygését, amit egy másik embertömeg felfog
hatott volna? Nem, ez mégse valószínű. 
Akkor hát abban bízott volna, hogy a németek 
kénytelen-kelletlen felfegyverzik az első vo
nalba kergetett fegyverteleneket, akik már ok
tóber óta hiába várták a puskái; a 
kiképzőtáborokban? Nem találjuk a választ. 
Valószínű, hogy Jány saját presztízsének érde
kében intézkedett így: a már mindenképpen 
elveszett hadsereg nagy veszteségei a pa
rancsnok elszántságát és a német szövetsége
sek iránti hűségét bizonyíthatta. De akárhogy 
is képzelte: parancsával a németek tervét szof- 
gálta. Jány szavaival élve: "Ha fegyver nincs, 
az élő tömeg szerepeljen sebességcsökkentő 
ütközőként."

Hát ez az élő tömeg most szerepel, annyi 
kétségtelen. Szerepel és pusztul, valósággal 
hullik. A hátsó irányítóállomásokon pár ezer 
embert sikerült csak összegyűjteni a kétszáz
ezerből. De ennyit is hogyan!

N em eskürty  István: R equ iem  egy hadseregé it

» » » » » »
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Nem vagyunk mi urak, csak rongyos katonák elhagyott utunkra nem is nézünk vissza, 
akik a nagy hóban lépkedünk szaporán, veri az oldalunk a vászontarisznya.

Jány arra utasította Legeza János helyet
tesítő hadtestparancsnokot, hogy Aleksze- 
jevkán keresztül kísérelje meg a szovjet 
gyűrűből való kitörést

Az alapjában elkésett visszavonulási parancs 
január 17-én egy már részeire bomló hadsereget 
talált. A csapatok visszavonulása sok helyen - a 
német egységeket is beleértve - rendetlen vissza- 
özönléssé fajult. Január 18-án a ül. hadtest kivéte
lével már nem voltak magyar állások a Donnál. Az 
arcvonalat még egy héttel előbb megszállva tartó 
katonák nagy része elesett, megfagyott vagy fog
ságba került, míg a megmaradtak hóban-fagyban, 
igyekeztek hátra, nyugati irányba vonulni. A még 
rendelkezésre álló kevés útvonalon óriási torlódá
sok keletkeztek. Frontcsapatok roncsai, ellátó ala
kulatok, fogatolt vonatrészek, gépkocsik rendetlen 
összevisszaságban igyekeztek a mindjobban kifej
lődő szovjet hadműveleti átkarolásból kikerülni.

De nemcsak a Vörös Hadsereggel, illetve a ke
mény téli időjárással kellett a honvédeknek meg
küzdeniük, hanem sok esetben a szintén nyugati 
irányba tartó szövetséges német egységekkel is. 
Ezek szívesen vették volna, ha a magyar csapatok 
roncsai szándékosan körülzáratják magukat, és ez
zel ideig-óráig lekötik az előrenyomuló ellenséget

Megtörtént, hogy visszavonuló német katonák 
magyar sebesültszállító gépkocsit rekviráltak, kö
nyörtelenül a hóra szórva a sebesülteket.

Megtörtént hogy a nyugatra vezető utakon 
fegyverrel biztosították szövetségeseikkel szem
ből "elsőbbségi" visszavonulási jogukat és ahol 
lehetett, ott az utóvédek utóvédje szerepére kény
szerítették a honvédeket.

Megtörtént hogy pémet katonák fegyverrel 
űzték ki a falvakban melegedő hovédeket, hogy a 
házakban nekik jusson hely. Egyesek, a helyi ukrán 
milidstákkal együttműködve kisebb honvédcso
portokat munkaszolgálato6 századokat támadtak 
meg, ebrabolva kevéske élelmüket vagy téli felsze
relésüket Aki ellenkezett, azt a helyszínen lelőtték. 
Az esetek gyakoriságára mutat, hogy később, 1943 
februárjában Jány vezérezredes külön parancsban 
intézkedett az "idegen hadseregekbeliek erősza
koskodásaival szemben” tanúsítandó magatartás
ról, utasítást adva, a jövőben fegyvert használjanak 
mindazok ellen, akik fegyvert emelnek a honvé
dekre vagy honvédségi alakulatokra. "Aki üyen 
esetben elmulasztja fegyverét használni, azt én lö
vetem főbe.”

G osztony i P é te r  A m agyar honvédség  a  m ásod ik  
v ilág h áb o rú b an .

Április 7-én be vittek a koroszteni tábori 
kórházba. Zsúfolásig tele volt, főként flekktífu- 
szosokkal. Nálam először hastífuszt diagnosztizál
tak, de később "tífusz az tífusz" alapon a 
flekktífuszos teremebe tettek. Olyan ágyszűke volt, 
hogy ketten feküdtünk egy ágyban. Az én ágy
szomszédom egy önkéntesen a németekhez csatla
kozott, kaukázusi tatár tiszt volt. Közölte, hogy ő 
herceg. Ez nem akadályozta meg abban, hogy éj
szakánként rendszeresen le ne hugyozzon. De mi
vel se ő, se én nem tudtunk az ágyból fölkelni, ez 
tulajdonképen csak megalázó volt, de nem a leg
rosszabb. Nagyon gyengének éreztem magam. Ak
kor, az egész háború alatt csak akkor volt az az 
érzésem, hogy nem élem túl.

Egy este odajött a főhadnagy orvos, aki alattam 
járt talán két évvel a pesti piaristáknál, és azt mond
ta, hogy hát, Iván, katonák vagyunk, férfiak va
gyunk, háború van, ha kettőnk közül az egyik nem 
megy haza, mit mondjak édesanyádnak, akit isme
rek, és fiatal feleségednek, akit nincs szerencsém 
ismerni? Ez rendes dolog volt tőle, de én nagyon 
akartam élni, és így valami utolsó, de mégsem  
végső életerő dühével azt mondtam neki, hogy 
lóizé a micsodájába. Megsértődött. Ó jót akart, meg 
rangidős is vo lt Ott hagyott.

En azon az éjjel meghaltam, amint ezt is meg
írtam Halálaim című hosszabb novellámban. Ez 
volt az egyik halálom. Klinikaüag meghaltam, mint 
utóbb kiderült, és ez úgy derült ki, hogy még mi
előtt kimentem a frontra, karcolatokat, kis törté
neteket írtam az Élet dmű irodalmi hetilapnak. Az 
MDSZ elődje, amit Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségnek neveztek, lapokat, folyóiratokat kül
dött ki a frontra abban a hiszemben, hogy a honvé
dek ütközetszünetben majd olvasgatják. Ez ritkán 
fordult elő, viszont mivel papírhiány volt, a sajtó
termékek, minőségtől függetlenül, megfelelő hely
re kerültek.

A kórház orvos ezredes parancsnoka kiment a 
külön W.C.-jére. Neki, ellentétben mindannyiunk
kal, székrekedése volt, úgyhogy elkezdett olvasni 
Éppen az Életnek az a száma került a kezébe, 
amelyben nekem megjelent egy kis történetem. 
Macskaszövetkezet volt a dme. Árról szólt, hogy a 
budai hegyek közt, már a városon kívül, nagyon 
szegény környezetben egy macska hetet kölyke- 
dzett. Áz emberek összeálltak, és nem engedték a 
kismacskákat elpusztítani. A történetecskével, úgy 
emlékszem, az volt a célom, hogy a háborúban az 
emberi összetartásról beszéljek, és a jóságról 
mondjak példabeszédet. Nem tudom, hogy az ez
redes irodalombarát volt-e vagy állatbarát, de min
denesetre, miután a dolgát elvégezte, nem az én 
beszélyemet használta fel a higiéniai célra, hanem

bevitte magával az irodájába, elolvasta, és a végén 
meglátta a nevemet. Valahonnan derengett neki, 
mint később elmondta, hogy ezt a nevet látta. Nem  
az irodalomból, de ugyanakkor ott feküdt már az 
asztalán a "moribundi” névsor, a haldoklók nevei. 
Minthogy nevem az ábécé elején van, listavezető 
voltam. Az ezredes úgy föllelkesedett az olvasmá
nyon, hogy berohant a kórterembe, és megkérdez
te, hol van ez az ember.

Jelentették, hogy a pincében van már, a halot
taskamrában. Meghalt? A válasz az volt, hogy még 
nem, de itt a helyre szükség volt, levittük. Utánam 
jött. A nagyon ritka, csak törzstiszteknek fenntar
tott, tífusz elleni gyógyszerből gyosan injekciót 
adatott, azután megitatott, sőt leitatott pezsgővel. 
Magamhoz tértem.

Boldizsár Iván visszaemlékezéseibcfyl982

Az író gondja nemcsak a legna
gyobb gyász megőrzése és megtar
tása, hanem a nép (ez esetben a katonák) 
gyalázatának megsemmisítése, megaláz
tatásának fonákra fordítása kell legyen. 
Lehetetlen? Nem lehetetlen. A Don mellé 
kihurcolt magyar hadsereg passzivitása 
növelte ily gigantikussá és rövid napok 
leforgása alatt oly óriási méretűvé a bekö
vetkezett frontszakadást és pusztulást. S 
mindez az igázságos háború érdekében 
történt. Nem az egyes ember szándékát 
nyomozom itt, melyet gyávaságnak is ne
vezhetett az akkori rosszindulat, pedig 
egészen más volt, nem gyávaság. A közös 
nagy elhatározás, a sorsnak ugyanúgy va
ló értékelése, az együttes nagy megfuta- 
modás, az ágyúk, harckocsik elhagyása, 
fegyverek eldobálása olyan katonaszé
gyen, melynek mélyén már valami egyéb 
jelentkezik, ugyancsak kollektív, s ami ép
pen nem szégyellni való, mert ellenkezője 
a gyávaságnak, ha úgy tetszik, a halálos 
sors vállalása a jelen helyett, amely üy 
végzetes, üy tragikus helyzetbe állította a 
közösséget. Egész történelmünk s korunk 
bővelkedik a megörökítésre váró tragikus 
csomópontokban. Voronyezs feltétlenül 
üyen sűrűsödési góc.

Cseres Tibor, 1966

A fekete ség, mint szétrugdalt ravatal 
Roncsaiban nyögdécsel a magyar.
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A KJNT néprajzi pályázata
A Kriza János Néprajzi Társaság nemrég megjelent Értesítőjé

ben tette közzé 1992-es pályázati felhívását.
A pályamunkák témája szabadon választható. Pályázni lehet 

szokásleírással (az emberélet fordulóinak szokásköre, kalendáris 
szokások, agrárrítusok, viselkedési, köszönési, étkezési, jogi, bün
tetési, munkaalkalmakhoz kötődő stb. szokások), egy adatközlő, 
egy község, egy tájegység kultúrája egy területének monográfiá
jával (mese, ballada, népdal, közmondás, találós, népi ima, tánc, 
hiedelem stb.), népi foglalkozások, munkafolyamatok és tárgy
készletük leírásával (különböző mesterségek, népi gyapjúfeldol
gozás, népi építészet, gyógyászat, népi díszítőművészet stb.).

A pályázók figyelmébe ajánljuk a halál és temetés, valamint a 
falusi gazdálkodás jelenkori átalakulásának kérdéskörét. E té
mák feldolgozásához az igénylőknek átfogó kérdőívet is küldhe
tünk. Továbbá szeretnők m egalapozni adattárunk  
fényképgyűjteményét. Fényképek alapján tanulmányozható a vi
selet, a tárgypopuláció, a családszerkezet, a szokás, az értékrend, 
a térhasználat módja. Pályázni lehet tehát a pályázó által össze
gyűjtött vagy készített, tematikusán elrendezett, régi és újabb 
felvételekből álló gyűjteménnyel. Kérjük minden fénykép adatá
nak feltüntetését (hol és mikor készült, ki készítette, kit/milyen 
alkalmat ábrázol, a háttérvilág, a látható tárgyak megnevezése, a 
fénykép sorsa).

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
1. A pályázaton részt vehet minden amatőr gyűjtő foglalkozás

tól, valamint attól függetlenül, hogy tagja-e a Kriza János Néprajzi 
Társaságnak.

2. A pályázatot a budapesti Néprajzi Múzeum pályázatától

függetlenül hirdetjük meg. Ugyanazzal a pályamunkával nem 
lehet mindkét pályázaton részt venni.

3. A pályamunka lehet egyszerűen adatközlő jellegű vagy 
pedig egy témakör szakszerű bemutatása és értelmezése.

4. Elengedhetetlen a jelenségek időben való pontos elhelyezé
se, valamint a változások jellegének, idejének jelzése.

5. A témakörre vonatkozó szakirodalmi adatok (mindössze 
bibliográfiai jellegűek) a Társaságtól igényelhetőek. A szakiro
dalomra történő hivatkozások esetében, kérjük feltüntetni az idé
zet pontos lelőhelyét.

6. Kérjük az adatközlők személyi adatainak pontos feltünte
tését (név, nők esetében leánykori név is, születési év és hely, 
iskolai végzettség, foglalkozás, lakhely, felekezeti hovatartozás). 
Több adatközlő esetében szükséges annak tisztázása is, hogy 
melyik adat kitől ered.

7. Amennyiben lehetséges, kérjük illusztrációs anyag készíté
sét és mellékelését (videofilmek, színes diák, fényképek, hangfel
vételek, rajzok).

8. A hiteles népi szövegek kiemelendők aláhúzással vagy idé
zőjellel.

9. A pályamunkákat lehetőleg két példányban kérjük bekülde
ni.

Beküldési határidő: 1993. március 1. (módosított dátum). Cí
münk: Asociatia Etnográfiai Kriza János, 3400 Quj, str.Ál Vlahutá 
nr.7 ap.6. Jud.Cluj.

A díjak: képzőművészeti alkotások, szakkönyvek, a gyűjtés
hez szükséges segédeszközök.

A KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYA

HORNYÁK JÓZSEF

✓

A zU r hangja
Fekete Mihály átjárt Szegedre, a Szabadtéri 

Játékokon harmincöttől volt Az Úr hangja, s 
emellett eljátszotta Az ember tragédiája nem egy 
epizódszerepét. Harminckilencben is oda érke
zett a feleségével - az útlevél nem jelentett gon
dot; a kérelmező a fényképpel egy tábla 
csokoládét is benyújtott a kisablakon, mire az 
útlevél-kiállító előzékenyen megkérdezte tőle, 
hány évet akar letagadni - akadt hölgy, színész
nő, aki szemrebbenés nélkül tizenöt évvel keve- 
sebbet íratott be magának; Feketéék 
megérkeztek, találkoztak Tőkés Annával, ő Fe- 
ket-tanítvány volt - Tőkés Anna játszotta a da
rabban Évát - Ádám Lehotay Árpád, Lucifer 
Kis Ferenc volt -; Tőkés Anna kedves mesterem
nek szólította Fekete Mihályt, magának kö
szönhetek mindent, áradozott, Fekete odasúgta 
Felszeghy Máriának, a feleségének: csak ilyen
kor, négyszemkött meri mondani - Márkus 
Emília ellenben tárt karokkal lépett eléje: meg
hívta Feketééket a Tisza vendéglőbe, mely a 
folyón horgonyzott; Márkus Emília állandóan 
hangoztatta, olyan szép gordonka-hangja, mint 
Fekete Mihálynak, nincs senkinek. Szántó 
György is - már akkor tíz egész évig nem találk- 
zotak, és ennek ellenére azonnal ráismert: Feke
te Mihály bement Aradon a kávéházba, 
megszólalt, és Szántó György, aki a világtala
nok sötét szemüvegével ült egy asztalnál, azon
nal felkapta a fejét a hangra: Éz Fekete Miska!... 
Ennek a különös zengésű orgánumnak a Fekete 
Társulat egyszer közvetlen hasznát látta. A Bors 
Istvánt játszották Temesváron, amikor, jelenet 
közben, Fekete Mihály bement a színpadra. 
Tudta mindenki mindjárt, hogy valami rendkí
vüli történt. Fekete Mihály előre ment a súgó
lyukig. Ez nem tartozik a darabhoz, jelentette

Thérese le Prat:: Színész maszkban

be. Felkérte a mélyen tisztelt publikumot, őriz
ze meg a nyugalmát, és mutassa fel a belépője
gyét: a prefektus úr maga kíván ellenőrizni. S 
amiért sor került erre: olyan taxákat nyomtak a 
Társulatra, ha nem környékezik meg az adóhi
vatalnokot, széledhetnek szerte, a szélrózsa 
minden irányába. Statárium volt, és a Goga- 
kormány ezredest ültetett a prefektusi székbe, 
aki az ellenőrzésre is díszegyenruhában érke
zett. Nagyon sajnálja, de leállítja az előadást, 
mondta, a Társulat nem tartotta magát a rende
lethez. Fogta és kettőbe szakította a koncesszi
ót. U tána a kísérete élén távozott. Fekete Mihály 
összehívta a társulatát. Önök közt ki beszél szé
pen románul? - kérdezte. Felszeghy Mária je
lentkezett, az ő édesanyja román nő volt. A

direktor elsorolta előtte, másnap, amikor be
nyújtják a kérelmet az új koncesszióra, mit 
mondjon a prefektusnak. A színésznő reggel 
puccban, az igazgató oldalán a prefektúrára 
sietett. Fekete Mihály felvezette őt a lépcsőn és 
egy párnázott ajtón betuszkolta. Felszeghy Má
ria ki-kihagyó lélegzettel elindult az óriási asz
talhoz, mely mögött hárman ültek, középen a 
prefektus. Áz ezredes szó nélkül hallgatta: hat
vanötén kerülnének az utcára, nehezen éltek 
így is, amit tettek, arra kényszerülve voltak. 
Kisasszony, válaszolta. Vagy Dudui. A könnye
im hullatom magukért. De hát lássa be, áthág
ták a rendeletet. Nézze, eltelik valamennyi idő, 
és maga újra benéz hozzánk. Majd akkor meg
látjuk. Felszeghy Mária kétségbeesve elindult, 
az ajtónyílásban azonban ott várakozott a di
rektora. Mi van, mit mondott? Elutasított. Feke
te Mihály hévvel elragadta tőle a koncessziót, 
őt félretaszította az útból. Ment feltartott fejjel - 
még akkor erőteljes, kormos-üstökű volt Óda 
tenyereit elébük a nehéz faragott asztalra. Si nőj 
szűntem mámele. Si nőj szűntem tátele. Vrem si 
nőj pújne. Az ablak meg a csillár remegett, Fel
szeghy Mária azt hitte, letartóztatják azonnal. A 
prefektus nézett vele farkasszemet. Máre kome- 
diánt, mondta. Megenyhült. Elvette a kon
cessziót és aláírta.

Akkor, harminckilencben Szegeden nem 
Fekete Mihályra, egy fiatal tenoristára osztották 
Az Úr hangja szöveget. Olyan lendülettel meg 
buzgalommal készült, hogy a bemutatóra telje
sen rekedt lett. Fekete Mihály ugrott be a helyé
re. Kezdetét vette a dráma, és a nézőtéren azok, 
akik még nem halloták a hangját, összesúgtak: 
kié ez a gyönyörő orgánum. Változtak a színek, 
a végkifejléshez értek, majd az utolsó replika 
következett: ember küzdj és bízva bízzál!

(A Fekete Mihály próbatételei sorozatból, ab
ból az alkalomból, hogy a színész, színház- és 
társulatszervező, letörhetetlen direktor 1983. 
decemberében lett volna százéves.)
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CARNET MONDÁIN

Twin Peaks
Harminc kemény estén át, hétről 

hétre gyötörtek ötven perc erejéig egy 
amarikai kisváros sorozatos borzal
maival. Krimi, horror, misztérium, 
szex, de paráznaság is, bomlott közer
kölcsök, lókötők, csalók, gyilkosok, 
rendőrök, töménytelen csinibaba - a 
holywoodi Amerika-kép negatív vál
tozata a Twin Peaks sorozat igencsak 
sikerült példánynak bizonyult. Hoz
záteendő még, hogy David Lynch - ki 
egyéb művészetipari filmtermékek
kel már rég nevet szerzett magának - 
némi humorral próbálta köríteni a 
"páros csúcsok”-ról elnevezett város
kában lejátszódó történetet, amit a 
mindig odarohanó filmkritika sznob 
szárnya sietett posztmodemnek elne
vezni, s a filmsorozat egyik-másik for
dulatában parodisztikus vonásokat 
felfedezni. Am legyen.

Persze, kétes humor az, amely ab
ból fakad, hogy a fődekli haspók, 
imádja a kávét és a cseresznyepitét. 
Persze, kétes paródia az, mely abból 
fakad, hogy átmásoljuk bizonyos sd- 
fi és horrorfilmek műszaki bűvész- 
m u tatván ya it és n eo in k v iz íc ió s  
fortélyait. Rég figyelem a filmkritika 
bizonyára jól fizetett számyékának 
azt a lihegő odaadását, amellyel min
denáron művészetté akarja feltupí- 
rozni a mozgóképipari kétes árut. E 
maffia teletölti a nyomtatott és sugár
zott sajtót tudós nők közhelyeivel, 
amit holmi filmesztétikának beállítva 
forgalmaznak.

A mi nézőink minden amerikai 
produkciót afféle kulcsluknak is fel
használnak, hogy átkukucskáljanak a

képsorokon és rálássanak a valódi 
Amerikára. Lynch nagy szolgálatot 
tett az amerikai bevándorlási hatósá
goknak azzal a riasztó képpel, amit 
"egy lovú" kisvárosáról ábrázoL En
gem egyszerűen megijesztett az álta
lános agyalágyultság: a csinibabák 
intelligencia-hányadosa minimális, a 
férfiak primitívek, a fiúk szexuálmeg- 
szállottak, a kéjgyilkos kretén, a ren
dőrök - ez már sablon - tökfejűek 
Mármost, m iféle töltete lehet az 
amúgy szertevezetett konfliktusok
nak, amelyek buták és még butábbak 
között szikráznak?

A Twin Peaks-szel párhuzamosan 
egy másik amerikai sorozat is futott: a 
Bush-Clinton versengés az elnöksé
gért. Itt aztán kiderült, hogy az Egye
sült Államokat nem csak korlátolt 
agyú népség lakja, mert még a konzer- 
vatív, magyarán maradi Bushnak is 
voltak megszívlelendő, meggondo
landó érvei. Persze Bushnak - bár az 
Öböl-háború és a szovjet kommuniz
mus megbuktatásának hőse - meg kel
lett buknia, mert nem tudott úrrá 
lenni az amerikai zűrzavaron. (Ameri
kai zűrzavar címmel a Le Monde tizen
két fo lytatásban  szám olt be az 
Államok minden gondjáról-ba járói. A 
világ leggazdagabb, legmagasabb 
életszínvonalú országában a gazdasá
gi hanyatlás (recesszió) okkal zavarja 
meg a polgárok álmát. Megállt a gaz- 
dasái növekedés, tovább emelkedik a 
munkanélküliek száma, szaporodik a 
szegényszint alattiak száma, kisebb 
alapokkal rendelkezik az alapkutatás. 
Clintonnak sikerült meggyőznie ak
kor m ég csak eljövendő választóit, 
hogy a Bush-adminisztrádó bürokra
tizmusa és korruptsága e gondok-ba- 
jok rendezésére eleve képtelen . 
Clinton győzött, de ezzel még csatát 
sem nyert. Mindez még csak a fődm- 
lista volt, a film maga most kezdődik.

Az új elnök csapata most dolgoz
za ki a recesszió-ellenes hadjárat első 
lépéseit A növekedéshez - mely alig
hanem minden amerikai baj kulcsa - 
kedvezményes kamatú kölcsönöket 
folyósítanak egyenes arányban az 
anyagi termelés és a tudományos ku
tatás számára, amelynek révén mint
egy félmillió munkahelyet lehetne 
teremteni. Az államköltségek fedezé
sére fogyasztási adót vezetnének be.

Clinton szerint Amerikának kez
deményezésre, kreativitásra és sok 
munkára van szüksége. A fogyasztási 
adó nyüván a a Twin Peaks-i polgárok 
zsebét is érinti majd. Mind ez idáig 
semmittevésük és butaságuk ellenére 
zavartalanul lubickoltak a jólétben. 
Mostantól kezdve meg kell erőltetni
ük magukat Lesz-e elég sütnivalójuk 
ahhoz, hogy átvészeljék a hanyatlás 
éveit? Egy dolog bizonyos: erről már 
nem fog David Lynch filmet forgatni.

U.i. A művészetipari termékek 
újabban a Rosszal igyekeznek farkas
szemet nézni. Lényegében a Dallas is 
a gaz J.R Ewing körül forog. A néző 
talán saját romlottságára keres választ 
a világi ördögök cselekedetei láttán. 
De nincs mire menniük, hisz a felüle
ten mozogva e jelenség is megfogha
tatlan, noha olykor talán leírható. A 
Twin Peaks ezenkívül igyekezett még 
némi misztériummal, rejtelmességgel 
is szolgálni. De hiába: aki a Rossz lé
nyegével akar szembenézni, annak 
Dosztojevszkijt kell olvasnia, akit a 
misztérium vonz, az olvassa Borgest, 
aki borzongani vágyik, forgassa Poe-t. 
Persze nincs jogunk beleszólni abba, 
ki mit fogyaszt. De az értékek rendjén 
se változtat semmit, hogy e századvé
gen többen kívánnak szórakozni, 
mint művelődni.

• •

Unneprontó
Örültem én is másokkal együtt a 

Helikon új köntösének, de most fájó 
szívvel szaggatnom kell rajta, mert 
mióta az eszemet tudom e lapnál, so
ha ennyi hibafoltot nem láttam textú
rámban, mint most. Ünnepi nézésre 
állított szememmel mind hunytam a 
szememet, amikor mindjárt az elején 
szemembe szökött, hogy "Kolzsvár", 
hunytam, amikor "hadnagyi" helyett 
azt láttam, hogy "hadnégyi", a "nincs" 
helyett, hogy "nics", az "egészben" he
lyett, hogy "egészbe", "a sapka" he
lyett, hogy "s sapka", "verődéssel" 
helyett, hogy "verdődéssel", "pillana
ta" helyett, hogy "pillanta", "még" he
lyett, hogy "mág", "katonaság" helyett, 
hogy "katonsaág", "káposzta" helyett, 
hogy "káposzta", 'Megértettem" he
lyett, hogy 'Megérettem", "búcsúzó- 
dás" helyett, hogy "búcsúzkodás", 
"abbahagyni” helyett, hogy "abban- 
hagyni", "szagtalan" helyett, hogy  
"szagtaln”, és elnézően elnéztem vol
na azt is, hogy ikes ragozásra érzé
keny nyelvemen "feküdjek" lesz a 
"feküdjem" alakból, hogy a sorvégi el
választásnál azt kell vén nyugdíjas 'r 
szerkesztő szememmel "szabályként" 
tanulnom, hogy az elválasztás ma 
"fel-elte" formában történik, s végkép
pen elnéztem volna, hogy amikor a 
katonai sor feleségemtől elválasztott, 
én azt a "jelenetet” úgy látom viszont 
a szövegben, hogy "kísért katonáné- 
búval a feleségem”, s nem úgy, hogy 
"kísért félözvegyi katonáné-búval"...

Mindez a hiba kitelt volna a foltjá
ból, mert a Helikon-olvasó van annyira 
Helikon-olvasó, hogy alkalomadtán jól 
lássa azt is, amit rosszul lát. De volt a 
szövegem ben egy "főszereplőnek" 
mondható kifejezés, egy román "jöve
vényszó", ami évek során sorsdöntő - 
számomra s a román hadseregre néz
ve sorsdöntő - orvosi szakszóként for
gott fenn mint gyomorfekélyseb, mint 
"nisS". Mérhetetlen mennyiségben fo
gyasztottam a báriumkását, s mérhe
tetlen mennyiségben fogyasztották a 
röntgensugarakat és röntgenfilmeket 
a civil és hadi röntgenesek, hogy vala
miképp látni lehessen hitelesen, do
kum entum- film szerűen, m inden v  
kétséget és katonáskodási kötelezett
séget kizáróan, hogy ott van nekem a 
patkóbelemen a fekélyseb, a "ni$a", és 
akkor az én szövegemben, az újévi új 
Helikonban ez a "rúsá" tizenegy alkalom
mal úgy jelenik meg, hogy "ni"! Azt 
állítom a kilencedik "idézésnél", hogy 
"már álmomban is tudott szó" nálam 
az a "nisá", és még akkor is olyan ha
dilábon állok a tudásommal, hogy egy 
értelmetlen blődséget, egy "ni"-t állí
tok román fekélysebként az olvasó 
szeme elé, m ég annyit sem tudok ro
mánul, hogy legalább magyarosan 
mondanám: "nisa"... Ezt a sok bárium 
és az azzal járó sok viszontagság után 
már nem tudtam lenyelni. így lettem 
végül is minden szemet hunyásom 
mellett üyen rokonszenvtelen ünne
prontó, félvén, hogy ha ezt is lenye
lem, szabad szemmel láthatóan kiújul 
az elég hibátlanul behegedt "nisám". 
Mindezek folytán én most csak úgy 
tudok új köntöst ünnepelni, ahogy új 
ruha látásakor szokás a viselője fülét 
jókívánságként meghúzni: "Az új ru
ha elszakadjon, a Helikon megmarad
jon!"

SZABÓ GYULA

SZÁSZ JÁNOS

KORHÁTTÉR
H á n y  újév van egy évben? Aki szilveszter napján azt 

hiszi, hogy az egész világ mámorosán várja az újesztendőt, 
alaposan téved. Ha bábeli zűrzavarról beszélhetünk, a nyel
vek mellett a naptárakra is gondolhatunk A muzulmán 
hagyomány szerint, mely a Hidzsra-kalendáriumot veszi 
alapul (Mohamed futását Mekkából Medinába), az évet 
‘csak" szeptember 27-én kezdik. így persze az évszám sem 
egyezik, ők valahol 1413. évük körül járnak. De "másként 
gondolkodó" muzulmánok, például Afganisztánban vagy 
Iránban, a Nap-hidzsra kalendárium szerint március 21-én 
tartják újévülcet és saját számításuk szerint csak 1370-ben 
érzik magukat Az indiai Nap-kalendáriumok 2048 kezde
tét jelzik; Bangladesben viszont április 15-én lesz újév, az 
1399. esztendő első napja Abuddhisták szerint 2535 Követ
kezik szép csendesen, az egyiptomi koptok szeptember 
29-én 1679-be lépnek, Izraelben pedig szeptember 27 óta 
5753-at írnak; persze a vallás, nem az üzleti élet világkalen- 
dáriuma szerint

Időszámításunk szerint 393-ban Hellaszban utolsó íz
ben tartották meg az ókori olimpiai játékokat

D a  masz kusz ban 1193-ban meghal a keresztes hábo
rúk korának legjelentősebb keleti uralkodója, Szaladin szul
tán; s ezzel mesés birodalma széthullásra van kárhoztatva. 
Attól fogva, hogy Szaladin létrehozta az egyiptomi-szíriai 
Ajjubida birodalmat, a moszlim fél is eljutott oda, hogy a 
Róma irányította Jeruzsálem-propaganda hatására, a város 
vallási jelentőségét az eddiginél jobban figyelembe vegye. 
A kérész tények és zsidók szent helye mind jobban és jobban 
az iszlám szent városává is lett egy legenda szerint Moha

med onnan szállt az égbe. Következményei, századok köz
vetítésével és felerősödve, máig gyűrűznek.

Indiában több világvallás hívei élnek, egyáltalán nem 
nagy egyetértésben. A legutóbbi hetekben is a vallási türel
metlenség rombolásban nyilvánult meg és áldozatokat kö
vetelt A térségre, hívei számát illetően, legjellemzőbb 
hindu és buddhista vallás mellett jelentős szerepe van a 
mohamedán hitnek, melynek számos építészeti műemléke 
közül a Tadzs Mahal világszerte híres. 1193-ban kezdődött, 
amikor Muhammad Ghori a delhi király serege után le
győzte Kauauj királyát is, ezzel létrehozván Indiában a 
mohamedán uralmat, amely a XVI. század közepéig, a 
nagymogulok birodalmának megalakulásáig fennállott. 
Ugyanebben az évben még elfoglalta Bihár fővárosát és 
ezzel a hanyatló buddhizmus utolsó fellegvárát is szétrom
bolta. Az életben maradt buddhista szerzetesek szétszóród
tak Tibet, Nepál és Hátsó-lndia területein, s Elő-Indiában a 
buddhizmus talaját vesztette.

Christopher Marlowe nemcsak pályatársa, de honfi
társa és kortársa is Shakespeare-nek, egyazon esztendőben 
születtek. A cambridge-i csizmadia legidősebb fia szülővá
rosa híres kollégiumában nevelkedett, klasszikus tanul
mányokkal csiszolta nem mindennapi tehetségét, s igaz, 
hogy csak halála után nyomtatták ki, de ő fordította Ovidi- 
ust angolra. Az angliai reneszánsz kiemelkedő drámaírója 
lett, akinek tízfelvonásos tragédia került ki a tolla alól, de 
közben a Tudor-dinasztia Titkos Tanácsának is megbízható 
embere volt, miközben a szabadgondolkodók közé is tarto
zott. Az ateizmus vádja végigkísérte életén, s élénken részt- 
vett a londoni alvilág féktelen életében. Különös véletlen - 
ha nem leszámolás - volt, hogy 1593-ban a Titkos Tanács (e 
korabeli Gestapo vagy GPU elé idézték s pár nap múlva egy 
kocsmai verekedésben megölték. A halál okát és körülmé
nyeit mindmáig homály fedi.
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Önérzetet magunknak

A szégyen hányszor 
eljordíttatja arcunkat, 
röstellvén a bajt, 
örökölt vagyonúnkat.
Megúnva, utálva 
panaszainkat!

Fal tövénél összegyűlő 
kis tavaszi melegségre, 
megnyugvásra vágyódunk, 
csöppnyi megkönnyebbülésre. 
Álmodunk elviselhetőbb sorsot, 
önérzetet magunknak, 
s fölemelt fejű méltóságot.
Csak egy utcányi megbecsülést 
annyi lenézetés után, 
egy kertaljányit legalább.

Letagadjuk-hazudjuk sérelmeinket, 
a hántásokat is inkább, 
csak magunkat embernek 
emlékezhessük, 
a megalázások, 
durva rúgásnyomok 
emlékeinkben se 
sajognának már.

Nem tavaszt

Elhullajtván kihűlt levelét, 
reményét a fa, 
nem gondol új hajtásra, 
friss gallyakat rája; 
most még rügyekre se, 
nem még virágra.

Az ég csikorító 
hidegére számít, 
minden irányú szélre, 
káoszára.
Spórolást a világítással is, 
a holdpislákolást várja.

Nem tavaszt még 
a magasba napot.
Bizalma sérült ág  
ami örökké sajog, 
magabiztató elszánással, 
a mindent átvészelő 
túlélésre készül, 
a konok kitartásra.

A hatalmas téma
(Anatéma)

Köd ülte föld mindvégig tartó 
háborúja: tejútrendszer-súlyos 
és -zavaros - átláthatatlan, 
tetézve, hogy rögét és sarát hányja 
magasba. Aposztataként a vérét. 
És sodródik mint fegyvercsőben 
a furat.

Páncélos tolulásxlszabadult 
s gyülekező emlékművek talapzata, 
hemyótalpon araszoló

fogcsikorgatás 
arrafelé, merre térképen 
meghúzott egyenes mutat 
irányt. El nem tévedhet 
álmában sem e nyáj.

Helytelen olvasat, mit sem 
jelentő Ige - hogy ennyi a világ 
hol átok lep puszpángot, tujafát; 
messziről nézvést tűnhetne 
akárminek. Kóros sejtelem 
ráncigái az égaljra céltáblát, 
anyagtalant. Mindent egybevetve 
fölszántott Karthágót, festett és 
rémült mitológiát.

MOZSI FERENC

elvitathatatlan

elvitathatatlan hogy múlik 
és majdnem el

a lét kérdései még midig 
és a válaszok is sőt

az idő közepén
egy érzékeny idegszál húzódik

míg elviselhető fáj 
mikor nem akkor mégis

honnan eredeztetni

itt már nem csak a levelek 
hullásáról van szó 
a rozsdabarna elmúlás figyelmeztet 
a sietős betakarítás ideje ez

egy-egy nagyobb széljárás 
felfordítja az emlékezetet és

nem tudni immár honnan 
eredeztetni 

a lüktető igyekezetei

ADuna üzenete

Mielőtt lehullunk, korcs ivadékok, 
nemes tőkének visszanyesetlen 
hajtásai, mielőtt betemetnek végleg 
századunk peronoszpórás felhői:

cella-vakon magányainkba görnyedve 
ülünk a szóvesztés görcsös kispadján, 
hiteink emlékét dicstelen orozzák, 
hajtva barmainkkal céljainkat is.

Hajcsáraink korbácsáról lekopik 
a mézes celofán! Csomagolatlan 
nyers erő menetel, rendeletekbe 
szabva a kényes tizedelést!

"Gyülevész kavarcz" bitorlja a törvényt; 
kavarog és becstelen egyként 
forrva a pokol görgetett hordójában 

s ömlik a Dunába, szennyezve 
földet, hazát.

Szomszédos fenekedéstől hangos a sírhely, 
hová magunktól beszédülni se hagynak, 
éhínséget görget az Olt, a Maros, 
s betömött szájú jajj az echó!

Megtömött tudaink lidérces rontása 
hányadéként nyomja hánytorgó mellünket, 
Delphoi elhízott jósai gágogják 
fölénk a "gyászos" végítéletet;

temetni, halni, szabad átkot szórni 
sem tudunk, csak süllyedünk, s elároklunk, 
ha folyó, s nép sem gyöngyöz e tájon - 
Attila koporsóját vesse ki majd a meder.

Hogy merre tekintsen a majdani gyermek, 
arról kellene szólni. Zavartalan 
fényes köve lesz-e még fűzfás partjaink

nak, s röptet-e ott Főnixet a tűz?

Csácsogó, másnyelvű, szerencse kerekét 
vidáman forgató, új fajta áll-e 
a régi helyébe? Vagy néma vészesünktől 

mint kráterektől a hold - sajog a föld?

- - Hisz folyik még és szigeteket ölel, 
örvényeket szab, s öblök csöndjeivel 
csalogat, hét nép szívverése ő, 

közönyös lelkünk - a "bölcs folyó".

(Szerzettem Tahitótfalun 1987-ben, elhang
zott 1988 szeptember 12-én a Parlament előtt 
a Vízlépcső megépítése elleni békés tünte
tésen.)
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Csomafáy Ferenc felvétele

SZOCS ISTVÁN

A szentivánéji nóta
í.

A cím Arany János fordításában - 
Szentivdnéji dióm - tulajdonképpen anak
ronisztikus. Igaz, magyarul Keresztelő 
Szent János napján, a "nyári Jánost", a 
nyári napfordulót, amikor az egész esz
tendőben legrövidebb az éjszaka, általá
ban így nevezik.

Shakespeare azonban a vígjáték cse
lekményét az óköri görögök között ját
szatja, Athénben, noha ennek láthatólag 
semmi különösebb indoka vagy ürügye 
sincsen. Van azonban feltehően oka. A 
vígjáték betét-játéka, az iparosok által el
őadott tragédia-paródia, világosan be
szél erről: az udvarná l a hölgyek 
könnyen megijednek és megharagud
nak, aminek esetleg akasztófa is lehet a 
vége, ha a darab, a játék, vagy egyik-má
sik szereplő túlságosan ilyen vagy olyan, 
riasztó, kegyetlen, erkölcstelen; ezért a 
darabokat meg kell menteni, szelídítés- 
sel, magyarázkodással, önleleplezéssel. 
Azok a bizonyos udvari "hölgyek" első
sorban nyilván a királynőt jelentik. És ha 
a darabban olyan pogány dolgok szere
pelnek, mint tündérek, tündérkirálynők, 
akkor nyilván jobb, ha nem keresztény 
emberen fejtik ki a hatalmukat, s ezért 
aztán az északnyugati pogány germán
kelta regevilág alakjai a délkeleti ugyan
csak pogány görög világ embereivel 
játszadoznak; ez ellen az udvari káplán
nak sem lehet kifogása.

Szentiván, egyáltalán a szent szó el
hangzása ebben az összefüggésben tehát 
korszerűtlen és stílustalan, annak ellené
re, hogy nálunk is fél évszázada még sok 
vidéken élt a tündérkirálynő, Magyar 
Hona ünnepe, amely szerelmi jóslással, 
párkijelöléssel, kiénekléssel, egész éjjeli 
virrasztással, tűzön át ugrándozással 
volt - tartalmasítva.

Ám csak azért időztem el ennél a 
különben feltételezhetően mindenki áL 
tál ismert mozzanatnál, mert a kolozsvá
ri m agyar színház Szentivdnéji dióm 
előadásában nevük ellenére a szereplők 
nem ógörögök, a tündérek sem ószászok 
vagy óbrittek, hanem öltözetük, viselke
désük alapján texasiak, vagy amerikai 
olaszok - mind úgy festettek, mintha a 
Dallas-tévésorozatból előbújtaknak sze
retnének látszani, a tündérek pedig hol 
egy Disneyland, hol egy peepsha w - kuk- 
koló - szereplőinek hatottak; - mindez

azonban így önmagában nem is baj, hi
szen a görögségnek (egy apró, alább tár
gyalandó mozzanat kivételével) szerepe 
az alakok jellemében, színeiben nincsen, 
csak- némi pogányságnak. Pusztán erről 
az oldalról közeledve a megoldásokhoz, 
Tompa Gábor rendezői látomása ellen 
nem lehet semmit sem felhozni.

Még az ellen sem, hogy - ha már 
ennél a dallasi világnál és stflusvilágnál 
kötött ki - hogy az előadás során a viede- 
oklipp-dramaturgia fogásait is használ
ja, összefüggéstelen  rém ségek 
hangulatkeltő hatását; az előadás elején 
egy fiatalembert valakik nagy csattogás
sal rácsos verembe löknek, az előadás 
végén pedig agyonlövik.

Van, aki ezt a keret-keretepizódot 
úgy fogja fel, a rendező ezzel jelzi, hogy 
minden esztétikai-logikai-erkölcsi meg
közelítést elhárít, ilyen irányú kritika te
hát tárgytalan. Mások szerint ez intő 
figyelmeztetés: amíg mi itt a színházban 
szórakozunk, addig bezzeg máshol em
bereket végeznek ki!... Szerintem azon
ban ezek az értelmezések is erőltetettek. 
Hiszen, csak az utóbbinál maradva, amíg 
a nézők ebben az előadásban "élvezked- 
nek", addig máshol nemcsak embereket 
lőnek agyon, hanem rákban is haldokol
nak, de születnek, szeretkeznek állandó
an mindenütt minden pillanatban; sőt, 
amíg mi ezt az előadást nézzük, aközben 
mások esetleg egészen jó előadásokat lát
nak...

E videoklippes műfogásnak ideg
borzoló hatásai mellett határozottan az a 
funckiója - függetlenül az eredeti rende
zői szándéktól -, hogy az dióm fikcióját 
fenntartsa és más álomszerű következet
lenségeket összefüggésben igazoljon, 
mindenekelőtt a díszlet és jelmez "lát
vány-tartományait".

2.

Az utóbbi fél évszázadban úgyszól
ván minden Szentivdnéji dióm előadás 
kapcsán elhangzik a figyelmeztetés: 
“végre" nem a hagyományos pasztorál- 
hangu latokat, nem a term é
szetromantika andalító idilljeit fogjuk 
látni, hanem... Mint ahogy most is, a he
lyi lap kritikusa örvendezik azon, hogy 
az előadás nem a hagyományos, festői, 
pompázatos, sejtelmes, hanem a... A mű
sorfüzet e tárgyban pedig olyan tekin
té ly t idéz, m int Cs.Szabó László:

"Kápráztató látványosság, regényes stili
zálás s a fejlett színpadtechnika egyéb 
kísértései legjobban a Szentivánéji álmot 
fenyegetik. Többet a szemnek, mint a fül
nek, s a fülnek minél több kísérőzenét! 
Hazlitt és Shaw között száz éven át min
den nagy író főleg túlbuzgó muzsiku
soktól és zabolátlan tervezőktől féltette 
poézisét."

Mint a közönség nagyobb része, a 
kritikus is az utóbbi évtizedekben csakis 
e festőiességet, andalítást, bűbájt, regé
nyességet kerülő "hanem" előadásokat 
láthatott; az újszerűség nevében leko- 
pasztott játékteret, sivár színpadot, s 
akár szürkék voltak, akát rikítóak, kép
zeletszegény jelmezeket.

Elnézve a jelenlegi előadást is, az em
ber nehezen tudja elképzelni, hogy olyan 
nehéz lenne a kápráztató látványosság, a 
regényes stilizálás és a fejlett színpad- 
technika kísértéseinek az elhárítása - 
ugyanis ez most maradéktalanul sike
rült. Újból nem lombtól sötét a hószín 
oszlopok köze - nincs palota és nincs 
nyáréji erdő, van egy Gulag-hangulatú 
nagy deszkafal, baloldalán egy szétmálló 
lépcső, jobboldalán egy jó lépcső, Freud 
szerint a sikertelen és a sikeres szeretke
zés álombéli jelképei; ám odafönn a kiet
len meszesfehér deszkán a jó lépcső 
fölött néhány nagy vörös kriszkrasz, 
vagy azt közölve, hogy ma újból véres és 
halottas álmokat küldött egy isten, vagy 
azt, hogy a társadalmi és a szexuális izé 
az együtt izé...?

Világítástechnika nincs, csak sivár 
üzemi láthatóság, a zenéről pedig annyit, 
hogy Tompa Gábor szerint minden ope
ramuzsika ellenállhatatlanul komikus.

A színpadi látvány, de különösen a 
jelmezek megtervezésében a lelemény 
hiányára, a szegényes fantáziára nem
csak az jellemző, hogy a szereplők jelme
zét jellemükkel összefüggésbe seholsem 
hozza, sőt, szándékoltan, gépiesen, az 
ellenkezőjére törekszik - például a sze
gény Helénát mondén-kurvásan öltözte
ti, a harcias kis Hermiát pedig árvaházi 
hálóingbe bujtatja - hanem a kínálkozó 
modern ötleteket sem veszi észre. A cse
lekmény szerint Puck manónak és Obe- 
ronnak időnként láthatatlanná kell 
válnia. Ezt úgy jelzik, hogy egy kis musz

lin szalagocskát akasztanak Uyenkor a 
nyakukba.

Mennyivel stílusosabb lenne, ha egy 
katonai álcázó sátorlapot vagy hálót bo
rítanának magukra; ha ezt a háttér festé
sével összehangolnák, a mozdulatlan 
szereplők valóban láthatatlanná is válná
nak... De - akkor a rendező áldozatul 
esne a kísértésnek, amit festőiség stb. kí
nál!

Más esetben óvakodnék tőle, de en
nek az előadásnak a hangulati összefüg
géseiben, amely a szerelem-mozzanat 
minél frivolabb kiaknázására törekedett, 
egy stílusban- szemléletben ideillő ado
mával kell jellemeznem ezt a fajta szín
padi jelzésrendszert:

Két ütődött alak talál két dollárt El
határozzák, hogy egyikük bemegy a vá
rosba és a lehető legváltozatosabb 
célokra elkölti. Vissza is tér nemsokára 
egy női egézségügyi tamponnal ....Meg 
vagy örülve!? - kiált rá a társa. - Hát mit 
csináljunk ezzel?...Csak ne hamarkodd 
el a dolgokat! - inti a beszerző. - Nézd 
csak, erre rá van írva, hogy lehet vele 
úszni, evezni, lovagolni és síelni is!—

Hát kell ennél nagyobb változatos
ság? Ez van a modern színpadi jelzések 
terén is.

3.
Frivolság dolgában a közönség is 

megéri a pénzét. Több előadáson meg
esett a következő kis gyalázat. A nézők 
nagy többsége az előadás első felében 
közönybe süppedt vállakkal, megkocso
nyásodott teltintettel hallgatja a sok "im- 
hol legottan nosza föl“-t. Amikor aztán a 
tündérek vállukra kapják a megszamár- 
fülesedett Zubolyt és egyikük csupasz 
alkarját ökölbe szorított kézzel hátulról 
átnyúlva a Zuboly lába között, meglóbál- 
ja, kitör a nyíltszíni taps. És amikor aztán 
Titánia s Zuboly, a tündérek közös erőfe
szítésével - ez a rendezés által az egyetlen 
valóban nagy műgonddal és lelemény
nyel kidolgozott jelenet! - megvalósul a 
Nagy Kollektív Maszturbálás, a közön
ség többsége lelkesen érzi, hogy igazán 
modem művészi élményben részesül.

Mentségére föl lehetne hozni nem
csak annyi színpadi és tévé előzményt, 
Peter Brook vidám obszcenitásának 
annyi sanyarú utánzataiban, hanem az
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(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 5.

Zene... ,!az időkvégezetére”

opera Mozart-Pucukásdí ját is (A kis sem
miségek) vagy más Valkai-Eros-orfizmu- 
sokat is, de az esemény mégis csak 
meggondolkoztató. Hiszen ennek a fé
nyében már az elején ki lehetett volna 
váltani a légkört felmelegítő tapsokat, ha 
Theseus athéni király és Hippolita ama
zonkirálynő a meddő cigarettázás he
lyett nem iszerveiket rázogatják és 
csattogtatják... Máskor már számítha
tunk erre is?

Egyébként azonban a Titánia-Zu- 
boly viszony, sem a shakespeare-i vígjá
tékban, sem az életben nem olyan 
egyszerű, mint ahogy eme előadás láttat
ja. A nagyhatalmú tündérkirálynő bele
szeret egy szamárfüles fajankóba; ez az 
ábra nem azt mutatja, hogy a legigénye
sebb nő is beéri egy jól dotált bakszamár
ral, hanem azt, hogy a legkényesebb, 
legrafináltabb nő sem képes eleinte part
nerében az esetleges bakszamarat felis
merni, ha elkapja az indulatosság és az 
érzelgősség!

4.
Mint eddig valamennyi Szentivdnéji 

előadáson, amelyeket csak láthatnunk 
adatott, most is a betét-előadás, az iparo
sok műkedvelő tragédia előadása volt a 
legszórakoztatóbb, utána pedig Hermia 
és Heléna féltékenységi civakodásai. És 
mint eddig is mindég, a tulajdonképpeni 
cselekmény, a "mindenki mást szeret” és 
a “lányom, ha nem hallgatsz atyádra", az 
előadásnak éppencsak elviselt részei.

Ennek azonban nemcsak az előadók 
az okai. Az iparos-színjátszói betét na
gyobb részt prózában van, a Hermia-He- 
léna-Lysander stb. jelenetek versben. És 
akármilyen jók és hűek és stílusosak ol
vasmánynak az Arany János fordította 
verses replikák, fennhangon ma már 
mégis modorosnak, mesterkéltnek hat
nak; a színész alig tudja mondani, és a 
közönség alig tudja hallgatni őket. Hiába 
cigarettázik, nézeget karórát és visel mai 
divatot a szereplő, ha a nyelve botlado
zik a verslábak között.

Méltánylandó ugyan Eörsi István 
némi modernizálási átdolgozása, de nem 
kielégítő. Igazán felszabadult előadásra 
csak akkor kerülhetne sor, ha a szerel
mesek és családtagjaik szövegét átírják 
modern prózába. Közbeszúrva: már 
Schiller korában szokásban volt, hogy a 
verses drámáknak írtak játszható próza
változatot is; ez sem nagyobb eltávoló- 
dás az eredeti műtől, mintha a szerepével 
teljesen ellentétes erkölcsi felfogásban és

értelmezésben adják elő...
Ami a fontosabb szerepek felfogását 

illeti, Tompa Gábor rendező talán csak 
Puck esetében tért el a hagyományostól. 
(Titánia szerpében az "utóbbi időben ha
gyományosától nem tértel; mivel azt pár 
évtizede mindég egy primitív kéjdögnek 
fogják fel.) Puckot, azaz Robin pajtást 
vagy kis csikasz erdei manónak, vagy 
amolyan tréfakeverő bájtündérnek szok
ták ábrázolni. Eredeti szerepe szerint fér
fi volna, azonban egyfajta élveteg ízlés 
sokszor nőiesítette az idők során. A ko
lozsvári előadáson, külleme szerint, 
Puck egy mormon leányipariskola torna
tanárnője, aki parapszichológiával és bű
vészkedéssel is foglalkozik, miközben 
alig titkolható vonzalmat érez a maffia
keresztapára emlékeztető tündérkirály
ra. Aszínésznő e felfogáson belül kitűnő, 
de szerintünk az igazi manót is ugyan
ilyen jól megformálta volna.

A szereplők többségének vonásai, 
mind a külsőek, mind a belsőek, a színé
szekre és a rendezőkre vannak bízva, ta
lán inkább, m in t bárm ely más 
Shakespeare-darabban. Talán - ezért 
szoktak olyan egyformák lenni a legkü
lönbözőbb előadásokban? Van azonban 
egy a névbe foglalt erős utalás: Hippoli
ta, amazonkirálynő. Vagyis, egy roppant 
harcias, uralkodásra termett félelmes nő, 
aki azonban fogságba esett, a Theseusé- 
ba, s ez most próbálja őt, domesztikálni, 
hogy társasági feleséget fabrikálhasson 
belőle. Ez sok játékra és karakter-árnya
latra adott volna alkalmat, ámde Theseus 
csak egy cukrászipari tröszt reklámfőnö
ke, Hippolita pedig a megsértődött üz
letfelelős szintjéig valósult meg belőle.

S noha a tündéreknek, Titánia kísé
rőinek mind érdekes egyéni neve vem, 
arctalan látomássá olvadtak össze, így 
teljesítményük nem is értékelhető, ezért 
alább kimaradnak az osztályozásból.

Felbátorodva a követett színpadi jel
zések alkalmazott módszerén, úgy vé
lem, a kritika is bátran követheti azokat 
a teljesítményeket kifejező jelzéseket, 
amelyek a tanügyben használatosak; ár
nyaltabb értékelésekre ad alkalmat, mint 
a nyakatekert szokásos egymondatos jel
lemzések.

Tehát tekintetbe véve a régió kul
turális fejlettségét és a vidék, azaz a 
provincia sajátosságait, feltételeit és 
lehetőségeit, az alábbiakban az 1-10- 
es értékskála rendszeren a követke
zőkben jelezzük véleményünket.

MESSIAN (1908-)
Hosszú ideig, úgy jó három évti

zede nát így írtuk le e francia zene
szerző nevét. Születésének dátuma 
jelezte, hogy fizikai valóságában is 
köztiünk él, bár neve már a hatvanas 
évek elején fogalom volt a világ zené
szeinek tudatában. Nálunk is minden, 
ami új zenének címezte vagy hitte ma
gát, valamüyen formában Messiaen 
hangzásvilágához kapcsolódott, ha 
másként nem, legalább külsőségei
ben. Néhány hónapja már másként 
jelenik meg e lexikális címszavunk: 

MESSIAEN (1908 - 92)
Úgy ment el közülünk, hogy már 

régen halhataüan volt; gondolkodása, 
egyénisége régen beivódott már a ZE
NEBE, zenei köztudatunkba. Fizikai 
távozása szinte észrevétlen maradt 
szellemi jelenlétének tudatában. 

MESSIAEN
sokszor elnézegettem ezt a nyolc 

betűt, ízlelgettem a szó hangzó meg
formálását, hallgattam m isztikus 
csengését.

MESSIÁS '
jutott m induntalan eszembe a ne

vére ráhangzó másik hangcsoport. 
MESSIAN1SZT1KUS 
hangolódtam rá a szóhangzások 

mögül feltűnő ideára.
És valóban: huszadik századi ze

neszerző nagyjaink közül Ó volt a 
NAGY MISZTIKUS és talán az egyet
len is.

Katolikus világképe minduntalan 
előtűnik zenéjéből. Orgonista volt, 
műveinek jelentős hányada éppen e 
szent és misztikus hangszerre íródott. 
Ezért is ismertebb az orgonaművész, 
az orgona-komponista Messiaen. A 
legszélesebb hallgatóközönséghez is 
eljutott újszerű orgonahangzásának 
bűvölete. Mert valóban zenevarázs a 
messiaeni orgonaköltészet: színek  
csodás játéka, ritmusok aszimmetri
kus lüktetése és mindenekelőtt fan
tasztikum hatja át orgonakozmoszát. 
Angyali hívószó vagy éppen az utolsó 
ítélet trombitái zengenek belőle. Jézus

főpapi imájának megrendítő szavai 
vagy a "kristály liturgia" transzcen
dens hangjai szólnak hozzánk e mű
vekből:

LA PKÉSENCE DIVINE!
Meditációk, víziók, exotikus han

gok, túlvilági üzenetek, oiseaux-k
CHRONOCHROMIE-
je ez a messiaeni muzsika.
MUZSIKA!?
ezen már régen túllépett e különö

sen látó, halló zeneszerző. Először a 
madárhang-hívójelek vüága felé nyi
tott, majd idegen földrészek titokza
tos hangzásaira tágult ki lelke, hogy 
végül m indezeken átlépve m űvé
szetét átlendítse egy másik tér- és idő
dimenzióba. A század közepén zenei 
nyelvéről könyvet is írt. Az évek ha
ladtával afféle zenei biblia lett mind
azok  szám ára, akik b eh ato ln i 
kívántak a kortárs zene titkaiba.

De BIBLIA zenéje is, nemcsak a 
muzsikusnak, de a zenehallgatónak 
is. Egyik liturgikus tételéhez hozzá is 
írta: 'istennek ajánlom". Van még ze
neszerző, aki nyugodt lélekkel le mert 
volna írni ilyen ajánlást?!

A mai zene nagyjai közül sokan 
közvetlenül is tanítványai voltak Pi
erre Boulez, Karlheinz Stockhausen és 
a sort még hosszan folytathatnánk 
K özvetve majdminden harmincas 
nemzedékbeli zeneszerző merített a 
messiaeni művészetből: tiszteletére írt 
kompozíciók légiója, tanulmányok 
százai, könyvészeti hivatkozások mil
liói tanúskodnak erről.

Most, amikor búcsúzunk TÓLE, 
mit is mondhatnánk szebbet, bizta
tóbbat mindnyájunk számára, mint 
azt, hogy

MI MINDANNYIAN MESSIAEN 
TANÍTVÁNYAI VOLTUNK

mindegy, hogy Grönlandon vagy 
Ausztráliában, Kaliforniában vagy 
Kolozsváron születtünk

TERÉNYI EDE

23

Theseus, Athén ura - DEHEL GÁBOR: - -1 (két mínusz egy)
Egéus, Hermia atyja - LÁSZLÓ GERÓ: +5 
Lysander szerelmes - HATHÁZI ANDRÁS: +7 
Demetrius, szerelmes - SALAT LEHEL: -1 (egymínusz egy.)
Vackor, ács BOÉR FERENC: +6 
Gyalu, asztalos-JANCSÓ MIKLÓS: 7 
Zuboly, takács - NAGY DEZSÓ: -9 '
Dudás, fuvó-foldozó - BÁCS MIKLÓS: 7 
Orrondi, üstfoltozó - ILLE FERENC: -3 
Ösztövér, szabó - SATA ÁRPÁD: - -5
Hippolita, amazonkirálynő - PARDANSCHI KRISZTINA: -0 (mínusz nulla) 
Hermia, szerelmes lány - KOVÁCS ZSUZSANNA: +7 
Heléna, szerelmes lány - REKITA ROZÁLIA: + +7 (kétpluszhét)
Oberon, tündérkirály - CSÍKY ANDRÁS: 4
Titánia, tündérkirálynő - SEBÓK KLÁRA: 4 (bár a maszturbó-jelenetben lehet, 

hogy a közönségízlés szerint ennek kétszeresét, a 8-at is megkapná.)
Puck, vagy Robin pajtás - SPOLARICS ANDREA: +9
Rendező: TOMPA GABOR: -7 (Ez csak összesített média, mert egy-két jelenetért 

a 10-est is, több másért a 4-est is megérdemelte.)
Díszlettervező: BOTH ANDRÁS: diszkvalifikálta a pályát, azaz más előadáshoz 

készített díszletet, ezért nem értékelhetjük (ha az előadás címe A FEGYÓR CSALÁDI 
ÉLETE lett volna, akkor: 10).

Jelmeztervező: DOBRE KÓTHAY JUDIT: 4; már előzőleg is többször ismétlésre 
utasí itatott?

Zenei összeállítás TOMPA GÁBOR: ? (Felidézhetetlen)
Tündérek dala: SELMECZI GYÖRGY: -10 (Azaz, volt benne valami!)
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HELIKON

HOL-
- A  magyar Balázs Béla volt a film egyik első 

filozófusa - olvashatjuk a Le Monde kulturális 
mellékletében. - Róla nevezték el azt a budapesti 
filmstúdiót, amely a film és a video formai kísér
leteinek egyik bölcsője lett. A jeu de paume vetítő
term e, am ely egyre többet foglalkozik képi 
kísérletekkel, sorozatot m utat be a Balázs Béla 
Stúdióban 1965 óta készült művekből.

Théophile Gautier Átalakítás című novelláját 
Thierry Atlan színpadra dolgozta át, és bemutat
ta az Atalante színházban. A novella 1856-ban 
jelent meg, fél évszázaddal Freud fellépése előtt, 
és a Le Monde kritikusa "pszichoanalitikus sze
ánsz "-ként ünnepli a darab bemutatását. A no
vella-színdarab főszereplője, Octave titokzatos 
’Telki" betegségben szenved, és az orvosok nem 
tudnak rájönni, mi a baja, mert még nem tudják 
"felboncolni a lelket". Octave végül összetalálko-

László Ákos grafikája

zik a 'Telkek orvosával", aki szinte freudi mód
szerekkel lát neki a gyógyításnak. A színdarab
ból kimaradtak Gautier végeérhetetlen leírásai, 
de tovább élnek benne eleven párbeszédei.

Több filmrendező munkáját az irodalom ih
leti. Truffaut és Godard például nemcsak ötlete
ket m erítettek olvasm ányaikból, de teljes 
műveket isadaptálnaka filmvászonra. Aregény- 
írók is szívesen idézik fel a homályos termek 
mágiáját. Ezt a kölcsönhatást akarja illusztrálni 
két bordeaux-i kulturális központ: a Centre regi
onal des lettresd'Aquitaine és a Centre]ean-Vigo. Az 
idén meghívott regény- és esszéírók hat filmet 
tekintettek meg, amelyek 1958 és 1990 között 
jöttek létre, közöttük Federico Fellini 1959-es 
Dolce Vitáját Arra a kérdésre, hogy miért vették 
elő ezt a filmet, Dominique Noguez író így vála
szolt: "Mert új stílus volt a moziban, mert volta
képpen tíz filmet foglal magában, mert vágyat 
kelt az emberben, hogy megismerje Rómát és 
megtanuljon olaszul, mert egészen fiatal voltam, 
amikor először láttam Bordeaux-ban...”.

H eves vita bontakozott ki a Die Zeit hasáb
jain a Hubert Burda által alapított Petrarca-díj 
körül. Ulrich Greiner, a lap tárcarovatának veze
tője kifogásolta, hogy a Burda-cég keretében 
megjelenő Super! dmű illusztrált bulvárlap és 
kiadója reklámozására ildomtalanul használják 
fel a reneszánsz klasszikus nevét. Greiner úgy 
véli, harsány stílusa, cikkíróinak gátlástalansága 
miatt "szennylapnak" minősíthető a képes maga
zin. Merőben ellenkező véleményen van Peter 
Handke, a díjat kiosztó zsűri egyik tagja, a neves 
osztrák költő, aki szerint az ilyen típusú lapra, a 
munkába járó tömegek útiolvasmányára szük

ség van, s a Super! nem a legrosszabb ezek között. 
Alényeg nem is a lap minősítése, hanem az, hogy 
a díjat magát szigorú és gondos elmélyültséggel 
dolgozó zsűri ítéli oda, s az elmúlt tizenöt év 
során számos kiemelkedő írói alkotást - legutóbb 
például Jan Skácel költői életművét - tüntették ki 
vele. Egyébként is - teszi hozzá Peter Handke -, 
ki tudja ma már, milyen forrásokból származó 
pénzekkel támogatták annak idején Petrarcát 
mecénásai.

K ét évvel ezelőtt az avignoni fesztivál kere
tében René Char-kiállítást rendeztek a pápai pa
lotában. A költő özvegye, Marie-Claude Char a 
kiállítás katalógusából könyvet készített René 
Char címen, amely egyidejűleg életrajz- és fény
képalbum, a költő gyermekkori elbeszéléseit, le
velezését, a német megszállás alatt írott naplóját, 
szerelmeinek és barátságainak krónikáját tartal
mazza. Megjelennek a könyvben a szürrealisták, 
de Camus és Heidegger is, valamint a költő leg
kedvesebb festői, mint Braque és Picasso. Olvas
hatunk a szürrealista tüntetésekről, a költő 
ellenállási tevékenységéről, és arról, hogyan vit
te át René Chart egy angol repülőgép Eszak-Af- 
rikába. A gazdag illusztrációs anyag méltó a 
könyv szövegéhez.

A z  orosz klasszikusok és az októberi forradalom 
címmel indított ankétot a moszkvai Znamja fo
lyóirat. Az ankét témája az orosz sajtóban újab
ban hevesen vitatott kérdés, hogy az orosz 
értelmiség s főleg a legnagyobb múlt századi 
klasszikusok szellemüeg előkészítették-e a bol- 
sevizmus hatalomra jutását.

T

TÉLI VERŐFÉNY
Tóth Árpád verséből rejtettünk el egy szakaszt a 

vízszintes 1 .,25., függőleges 18. és 65. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: 

A, B, R, A). 18. Partjelző. 19. Egy lélek..., Roger 
Martin du Gard-mű. 20. ŰP. 22. Találka, francia 
eredetű szóval. 23. Jellegzetes igerag. 24. Francia 
RT. 25. Az idézet második sora (zárt betűk: Ü, E, S). 
30. ... Mala, John Knittel-regény. 31. Povedálni 
kezd! 32. Kiváltságos elbánás, kivételezés. 33. 
Angol városka a Tren folyó partján. 34. Francia 
zeneszerző (Éduard, 1823-92). 35. Laon része! 36. 
Vissza: silbak. 37. Ütőkártya. 38. Kant filozófiá
jában: magán való dolog. 40. A román postahiva
tal rövidítése. 42. ... Valetta, Málta fővárosa. 44. 
Gárdonyi “városa". 45. ... teste: nem fázik. 46. 
Leszáll a ..., már nem olyan fölényes. 47. Helyet
tesít. 50. Félkilenc! 51. Román festőművész (Teo
dor, 1831-91). 52. A mechanikának a mozgásokat 
a testekre ható erőkkel kapcsolatban vizsgáló 
ága. 54. Vissza: szenvedélyes, forró. 56. Indulat
szó. 57. Nikkel vegyjele. 58. Nap románul. 60. 
Egykori al-dunai sziget 66. Diana görög megfe
lelője. 68. Közúti jármű. 69. Ecet egyneműi. 70. 
Nyugat-szibériai folyam. 72. Skálahang. 73. Fo
lyadékok bejuttatásai a vérkeringésbe. 75.... Tóth 
László, színész. 77. Néma Sárika! 79. Finnország
hoz tartozó szigetcsoport a Balti-tengerben. 80. 
Vízzel letisztít. 81. Ókori római meleg vizű köz
fürdők. 84. Sportegyesület. 85. Stannum. 87. Só, 
németül. 88. A gyertyagyártás alapanyaga. 90. 
Dán gépkocsik betűjelzése. 92. Ilyen bér is van. 
94. Alengyel TAROM. 95. Itt, népiesen. 96. Orosz 
filmrendező (Mihail). 97. Több félhanglépés egy
másutánja. 100. Rag, a -vei párja. 101.... generis, 
sajátos. 103. Áhítozni kezd! 104. Ifjabb, idegen 
rövítése. 105. Szenvedésre. 107. Békaparadi
csom. 108. Magyar szépirodalmi folyóirat volt 
(1837-43). 111. “A" felsőház tagja.

FÜGGŐLEGES: 2. Hasfali metszés, orvosi 
műszóval. 3. Laoszi aprópénz. 4. Nápolyi szelet!
5. A Dél-Afrikai Köztársaság 1883-ban megvá
lasztott elnöke (Stephanus Johannes Paulus). 6. 
... ovo: eleve. 7.501, a régi Rómában. 8. Szörnyű, 
rettenetes - románul. 9. Molibdén vegyjele. 10. 
Vissza: mint a 107. számú sor. 11. Mértani sík
idom. 12. A taliga írója (Bruno). 13. Egy nép 
jellegzetes sajátságainak összessége. 14. Ady 
múzsája. 15. Felint! 16. Kicsinyítő képző. 17. Kór- 
oktan. 18. Az idézet harmadik som (zárt betűk: A, 
U, É). 21. Mutatószó. 25.... basszus: nagybőgő. 
26. ítész-fej! 27. Összeszorított kézfej. 28. 1100, 
római számokkal. 29. Egymást előző magán
hangzók az ábécében. 31. A Tűbe fűzött villám 
című mű szerzője (Zoltán). 34. Talál. 37. Női név. 
39. Átkarol. 41. Francia író (Pierre de, 1524-85). 
43. “A" gúla. 44. Czuczor Gergely álneve. 48. 
Tévé-filmsorozat főhőse. 49. A katonák lefekvési 
kürtjele. 52. Kiss me ..., Cole Poster-musical. 53. 
Étkezde. 55. Román meteorológus ({Stefan, 1851- 
1922). 59. Csehországi uralkodó (Premysl, 1197- 
1230). 61 Vissza: észak-európai félsziget. 62. 
Hektoliter. 63.... Paloma. 64. Ultrahangok kibo
csátása és visszhangja közti idő adatai alapján a 
tárgy irányát és távolságát meghatározó műszer. 
65. Az idézet negyek som (zárt betűk: M, K, N). 67. 
A bantuk egyik törzse. 71. Az amerikai hoalapí- 
tók, farmerek életének krónikása (1839-1902). 74. 
LóeledeL 76. Rodriquez, portugál énekesnő sze
mélyneve. 78. Sárgás, olajbarna. 82. Rossz, fran
ciául. 83. Északi-sarkkörön túli svéd városból 
való. 86. Nem tud beszélni. 89. Francia filmszí
nész. 91. Román festő (elöl személyneve kezdő
betűje, 1880-1962). 93. Durva, érdes posztó. 97. 
Kálium és ittrium vegyjele. 98. Mint a 85. számú 
sor. 99. Baird találmánya, röv. 101.... iraet studio: 
pártatlanul. 102. Paripa. 105. Káposzta fajta. 106. 
... Caesar, ... nihil. 109. Brinell keménységi-fok 
röv. 110. Mászni kezd! 111. Juttat. 112. Azonos 
betűk. 113. Mutatószó. 114. Kád része! 115. Álló
víz. NAGY ELEK TIBOR

A HELIKON 1/1993 számában közölt, B o l d o g  ú j  é v e t  
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