
Tartalom

L. ÉVFOLYAM. 7. sZÁM

1996.JÚLIUS

JUNG KÁROLY: Magyarázat; Kinek. a Léthe?; Hajlékom.

abstd. absKIl; Könnyd súl. dallam; Szerelem; Aber.
nicht so einfach ............................................................ 3

HATÁR GYOZO: Hártalankölt6 (pótlás Theophrasz-
tosz Karaktereihez);Boltos;A bátor Meditátor;Bacoly 8

GRENDELLAJOS:Éseljönaz országa(Regényrészlet)... 13

TATÁR SÁNDOR: Epitáfium egy ~ega1'bbközemberi)
lelkiismeretre;.Embemek lenni. 20

KABDEBÓTAMÁS:Kl 22

KISSBENFDEK:Hó alólf6;Szemét-király;BánatdzcS 26

KÁmA Y ADÉL:HáborostörténCt(4.A szökés) 29

LegendaKasstkLajosr61(Összegydjtötte:ALBERTZsUZSA) 42

NtzO

GÁLL ERNO: A .román jelenség. enciklopédikus kuta-
tója 54

LOKÖS ISTVÁN: A magyarság a modern lengyel iro-
dalomban (1919-1989) (Jegyzet D. Molnár István
könyvércSl) 00..0..000 00 0 ;. 59.

OROKstG

GAJDÓ TAMÁS: Ex libris dr. Lugosi Döme (Juhász
Gyula ismeretlenírásaia szegedi.SzinbúiÚjságban)..0. 62



KRITIKA

PÉTER LÁSZLÓ:TIz irás Fül~ Lajosról (TüskésTibor
tanulmánygy(ijteménye) 65

MONOSTOR! IMRE:TüskésTibor ésa Jelenkor" 68

OROSZ LÁSZLÓ:SütcSJózsef:s,.-4:r~óklelke 71

FERENCZI LÁSZLÓ:SzigetiLajosSándor.Modem ha-
gyomány (Motívumok és költ6i magatartásformák
a huszadikszázadimagyarirodalomban) 74

GÖRÖMBEIANDRÁS:Tóth H. Zsolt: Széttaposottö.
vény (KarácsonyBen6életeésm4ve) ,. 76

VASYGÉZA: Életörömés elmúlástudat(KissBenedekúj
versei) ~ 80

SZEPESIATTn.A: Magyar~aBurana (pántérLajos:
Ezredfordul6ponton) 84

KELEMEN ZOLTÁN: Mú1and6eml~md az id6nek

(BogdánLászló:.AzerdélyikertmOZ1)"".""""""""""'" 87

FABULYA ANDREA: Talpalatnyi Ithaka ijánosházy
György:Innensemerrecúnd kötetér61) 89

MOvtSZET

JÓZSA T. ISTVÁN: A kép pillanata (Miklosovits László
Arany.illusztrációiróQ..... . . .. 94

OLASZSÁNDOR:AnnusJózsefésa Tiszatáj 96

Szerkesztoiasztal a bels6bontón

ILLUSZTRÁCiÓ

MJKLOSOVITS LÁSZLÓ Arany-illusztrációib61 a 12., 21., 28.,
41.,53.,61. és a 64. oldalon



62 tiszatáj

.::..;.:...:i.I.:I:I:III.I!:I:~I;~:I:i!.i..:)i;...:::;{:.;j..:};IIIII.I:I.II.I. :.jl.:.;II.:;.;:II.I::III:IIIJ:IIIII.III.I...I//111111111111...j...i.l.ili)jj:llill!...I~.{IIIIIIII.lllllil.1.II./.llilllli//.!.I:!I.I.)

GAjDÓ TAMÁS

Ex libris dr. Lugosi Döme
JUHÁSz GYULA ISMERETLEN ÍRÁSAI A SZEGEDI sZÍNHÁZI ÚJSÁGBAN

\

A régi magyar irodalomban megszokott ez a mondat: a md elveszett, vagy példá-
nyai lappanganak. Bármilyen furcsa. ezt a mondatot többször le kell írni a huszadik
századi magyar irodalomr61 sWlva. S nem csupán az elfeledett, a kisebb tehetségd, ki-
sebb hatású költcSkés írók esetében. Nemcsak azok az írások vesztek el, amelyeket
a történel«;m sodrában nehéz volt megcSrizní.Hihetetlenül hangzik, de igaz: a szegedi
SzínháziUjság teljes 15. évfolyamát, amely az 1922-23. szini évadot kísérte, s amely
Juhász Gyulának számos írását. tartalmazza -nem ismerjük.

Most elcSkerültebbcSla ritkaságb61 egy kötetnyi. A tulajdonosi bejegyzések sor-
rendjét nehéz megállapítani. Egy biztos: Lugosi Döme. szegedi ügyvéd és szÍDháztörté-
net-iró könyvtáráb61 való.

A ftfqb:&7.ilapok, jellegüknél fogva, eleve pusztUlásravannak ítélve. Olyan muvé-
szethez kapcsolódnak, amely csak a jelenben létezik. A színházi újság. amely a színlap-
b61 sarjadt, az elcSadáshirdetésével, a szereposztással, a darab tartalmával, a"legfrissebb
hírekkel, pletykákkal, érdekességekkel egyetlen estére szólt, s másnap már senkit sem
érdekelt. A hírdetcSazonban, aki fenntartotta a kiadványt, azt szerette volna, ha az
emberek otthon is forgatják a lapot, s az nem kerül azonnal a PápírkoWba. Szívesen
fizetett tehát irodalomért, amit olvasgatni lehet: versén, esszéén, színes írásokén.
A mdvészetbarátok hazavitték a színházi este emlékét, hiszen alaposabban csak otthon
tudták áttanulmányozni. S amikor Juhász Gyula Hermia címd versének végére értek,
megtudták, hogy kalapokat, fehémemdket, kötött szövetáru kat óriási választékban
Fischemél, a Kölcsey utca 4. szám alatt lehet vásárolni.

Ennek ellenére, még a nagyobb wrosokban készült, tc1u\tnagyobb példányszám-
ban kiadott színházi periodíkákból is rengeteg hiányzik a hazai közgydjteményekbcS1.

Még Lugosi Döme ~ tudta valamennyit meg6rizní. TaUncsak azokat a számo-
kat tette el, amelyben -így vagyúgy- CSis szerepelt. 1923. március 9-én mutatták be
ugyanis Fichtner (Figedy) Sándorral írt operett jét, a &rgmtJciát. Az err61 5%616hire-
ket gondosan be is jelölte. De a Színházi Ujság több cikket is közölt Lugosit61)aki még
a névtelenül megjelent írása alá is odakanyarította lila tiJ?távalnevét.

Ma már nehéz lenne eldönteni, hogy Lugosi Döme hiúságból vagy színház. és
helytörténészi, bibliográfusi elbivatonságból köttette be a lapokat. Egy biztos: neki
köszönhetjük, hogy megismertük Juhász Gyula Hetet egy csapásra(1923. április 28.),
A nagy színpad (1923. május 5.), Tapsoljatok/ (1923. május 12.), Ó bajadérem/ (1923.
május 26.) címd, Gyalu álnéven írt cikkét; és a színházi szonettek eddig ismeretlen
darabját, A komikust (1923.április 28.).
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De kiderült az is, hogy Juhász itt is megjelentette A kis PetOfiszegeden clmmel
el6ször 1911-ben publikált .hiteles feljegyzések. után készített írását (1923. jan. 13.).
Lugosi Döme jóvoltából még azt is megtudtuk, hogy a bibliográfiák eddigi leírásaival
szemben Szegeden, a jubileumi évEolyambanösszesen 35 alkalommal jelent meg a.Szín-
házi Újság.

Sajnos hiányzik a kötetb61 az 1923. április 19-én kiadott Juhász Gyula-emlék-
szám. Ne legyünk azonban telhetetlenek: egyszer majd csak e16kerül az is. Addig él-
vezzük Juhász Gyula most megtalált mlíveid"

JuHÁszGYULA

A komikus
A sziNHAzI SZONE'ITEKB6L

Az öltözoben ül: most festi arcát.

Orrát pirosra és /eépét fehérre.

Nagy. borzas üstö köt nyom " fejére.

MelybGl hátul kivJlog a /eoptzszúg.

A tört tükörbo*l ránéz egy keserves

És mtÚlltságos arc, mely idegen. .

&rreg a csengo éles ridegen.
Mellette topordleol " szerelmes.

Ó színre lép. A mélybo*l és magasból

Vad taps riad, mint zápor" teton,

6 meghajol, sfürgén elore jOn.

A háziúr is mosolyogva tapsol.
S mellette gukkerez becsesneje.
6 arra gondol: bolnilp elsejeI

Tapsoljatok!""

mondotta a r6mai komédiaíró utasítása szerint a r6mai histri6 a darab végén, és
még Shakespeare néhány vígjátékának befejezése(például a Szenti'Vánijiálomban: "Fel,
tapsra háti-) is nyilván mutatja, hogy a tetszésnek és a sikernek ezt a zenéjét a régi játé-
kosok és alak.osok se vetették meg, s6t egyenesen fölhívták a nagyérdemlí közönséget,
hogy ne sajnálja a tenyerét, és használja egészséggel.

.. Mindkét{rásszövegéta mai belyeúrú szabüyaiszerintközlöm.A Tapsoljatok!cúnú cikk
nyilvánvaló sajtóhibáját (római a histrió) kijay{tonam; eredeti bekezdéseit megtartottam. (G. T.)

A .Tapsoljatok!. c. mst Juhász Gyula ugyanazon a napon egy másik szegedi újságban is
közölte. Err61 a kritikai kiadás 7. kötete is említést tesz, a szöveget azonban nem közli. (A szerk)
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Hiszen azt meg Arany János hirdeti nagy bölcsen, hogy: a mozgás nem árt, en-
nélfogva kár lenne azt a kis tapsot sajnálni, ami ingyen jár, még ~ vigalmi ad6tsem
kell fizetniutána. .

A taps olyan a mnésznek, mint a balzsam a betegnek. mint flastrom a sebnek,
mint az es6 a veteménynek. A tapstól éled a SZÚ1ész,és hónap végén kizárólag ebbcSlél.
De a tapsnak is megvan a maga etikettje vagy higiéniája, és ezt mostanában nem igen
tudják, vagy nem nagyon akarják betartani. Már pedig a taps, amely fölöslegesen vagy
érdemtelenül jár, olyan, mint a hamis ~énz, rontja a hitelt és a valutát. A közönség egy
része túlságosan fukarkodik az elismeresnek ezzel az olcsó, de kiadós fajtájával, egy má-
sik része pedig olyan pazar tékozlással bánik vele, mint a háborúban a munki6val.
Mire való például egy kóristát zajos tapsokkal üdvözölni, mert az vél.menül valami
magasrangú idegen tiszt uniformisában jelentkezik a szinen? Mire jó mindenáron há-
romszor ismételtetni meg egy táncot, amikor nyilvánvaló, hogy a szegény táncos már
halálra fáradt, és egyszer valahára vacsorázni is szeretne még? Miért is kell lábakkal do-
bogni, mikor a vasfüggöny máris kivilágosodott, és az imádott m4vészn6 okvetlenül
nem mulasztja el, hogy megjelenjék a vasajtóban az édes, aranyos publikum el6tt? El-
lenben miért' kell a páholyok és földszint nagyérdemd urainak és hölgyeinek olyan
semleges magatartást (hogy ne mondjam, ellenségeset) tanúsítania a tetszés legegysze-
rdbb jeleivel szemben is? Ne gondolja senki, hogy az el6kel6 dolog, nem tapsolni, eset-
leghátat fordltani a hajlongószínészeknek. . .

Meg kellene már írni a színházi tetszés és nemtetszés kiskátéját, és ebben a legels6
paragrafus bizonyára {gyszólna: .

Megfelel6 formában min~kinek joga van tetszését nyilvánítani. Utóvégre vagy
van demokrácia, vágy nincsen! Es ha van, hát miért ne legyen?

Szóval: tapsoljatokl

~/

L.

ószm

Gyalu
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L6KÖS ISTVÁN

A magyarság
a modern lengyel irodalomban

(1919-1989)
JEGYZET D. MOLNÁR ISTVÁN KÖNYVÉROL

Közép- és Kelet.Eur6pában az egymás szomszédságában élo népek nemzetkarak.
terol6giája kö.csönÖ5en megjelenik az egyes nemzeti irodalmakban. Egy-egy. a szép-
irodalom eszközeivel megjeleJÚtettnemzetkép számtalan történelmi, politikai, geopoli-
tikai tényczó függvényében formál6dott, motiváltsága Igy esetenként más és más jel.
legd. Az elojel hol pozitív, hol negativ. természetesen a m1'elenített nemzet javára" A

.
el ' k ' L-l

dolg
' rk ,. ..J!!._-.. 1"

vagy rovasara. J enseg omparauv la ozasra se ent es luuazcru 15- event
hogy azt számtalanszor évszázados traumák, balltéletek terhelték s terhelik ma is, rá.
adásul- a politikai széljirást61függócn-szélsóségekkel. prekoncepci6kkal. elfogultsá.
gokkal testál6dik tovább, nemzedékrol nemzedékre. némelykor egészen napjainkig.
Példaként az ukrán-lengyel viszony éppúgy említhetó, miként a román é$.a magyar,
a magyar és a szerb, a szlovák és a magyar, a lengyel és a szlovák stb. Az esetek többsé-,ben mszédos ' k irodai . Ic m!acnt;ll~alc~ étkül' .. . kge a sza orszago mam=- "T-~r,; sem n oZt a pre on-
cepci6kaf:lj611ehet.van példa anemzetkép tárgyilagos. elóltéletektól mentes megjeleJÚ-
tésére is. ~pp ezért lenne célszen'ímielobb szembenézni a jelenséggel,ha csak - nemze-
tenként - egy-egy tanulmány erejéig is, oly m6don P~. amint azt Molnár Gusztáv tette.
A román nacionalizmMsmagyanÁgképec. írásában (Attúnések. Szerk.: Balogh M.-Ber.
kes T.-Krasztev P.. Bp.. 1992.)

A diszciplínák (kroatisztika. bohemisztika, szlovakisztika, polonisztika stb.) mu.
velói természetesen j61 tudják: a tárgyszeru kép megrajzolásának elofeltétele a tüzetes
filol6giai ~6dás. A szlovák. a horvát és a szerb irodalomban megjeleno magyarság-
élmény és -kep esetében ez fokozott kívánalom is a több évszázadot átfog6 kapcso-
latrendszerból fakad6an. Hasonl6 helyzettel szembesülünk a magyar nemzetkarakte-
rol6gia lengyel irodalmi vetületének esetében is. D. Molnár Istvánt vélhetoen épp ez
a felismerés ösztönözte. amikor a modern lengyel irodalom utóbbi hét évtizedében

körvonaluód6 ma~ép tényeit gyujtötte csokorba. s adta közre.
A bó másfélszaz lap terjedelmu könyvkörültekintó és sokirányú munka gyümöl-

cse, s kalauz egy olyan terepen, amelyrol a magyarországi olvas6nak csak gyér informá-
ci6i vannak. Annak ellenére, hogy a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsola-
tok hist6riájának számos fejezetérol már több mértékadó kö~yv, tanulmány is keszült.
(Bojtár Endre, Csapláros István, Divéky Adorján, Gömöri György, Hopp Lajos, Pál.
falyj Lajos és mások muQIc~gára gondolunk). Fehér folt maradt viszont a legújabb
idok kapcsolattörténetének megannyi szegmentuma, holott - s ezt D. Molnár eredmé-
nyei tanúsítják - boven van feltárand6, történeti és esztétikai interpretici6ra váró tény-
anyag., l

. .káb ., l k __1_1- . , h ' l hAz termeszetesen a po OD1SZtI an Jarat ano n.amaR 15gyamt ato vo t, ogy
a lengyel-magyar történeti múlt megannyi kapcsol6dási pontja, kötodése (paulus Gros-
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nensis, Balassi Bálint, Báthori István, Bem József, Dembimky Henryk neve juthat
eszünkbe mindenekelótt) a 19-20. században sem maradt folytatás nélkül. A monar-
chiában (Galicia területén) élo lengyelségnek - csupán a közös államalakulathoz tarto-
zás okán is - nyilván volt valamiféle (közvetlen vagy közvetett) magyarságélménye és
-képe. A kárpátaljai lakosságot és a Kárpátokon túl élo lengyeleket pl. lényegében csak
néhány dzkilométemyi távolság választotta el, 5 a határ átjárhatósága nemigen okozott
nehézséget. A ferencjózsefi idokben GaUciábanállomásozó katonaság magyar egységei
is vélhetoen felidézték a lengyelhoniakban az 1848-49-esszabadságharc közös emlékeit.
A két világháború közötti Lengyelország végnapjainak tragédiáját 5 a menekültek ma-
gyarországi befogadását pedig már katartikus élményként élte meg a lengyelség, közöt-

, tük írástudók is, StanislawVincenzéppúgy,.mint KazimieraBiakowiczównaavagy
..- a náluk fiatalabbLewKaltenberghésAdamBahdaj.

Az élményalkotáss! érlelodése persze hosszú folyamat, ha pedig formába öntését
politikai direktívák zavarják, sót olykor gátolják, úgy a m4vek napvilágra kerülése to-

- vábbvárat magára. .

Az 1919-1989 közötti évtizedek lengyel irodalmát szemlézve D. Molnár István
lényegében mindezek vetületét konstatálhatja 5 fel is fejti mindama reflexiókat, ame-
lyekb61 a korszak magyarságképe összeáll. Az adataiból körvonalazódó magyar nem-
zetkép nem tanulságok riélküli. Kö~Eur6pa 1918 utáni geopolitikai átrendezodése
a lengyel-magyar kapcsolatokban is változásoItat hozott, 5 ez az irodalmat sem hagyta
érintetlenül. A közös történelmi múlt (várnai Uszló, Báthori István kora) megjelen{-
tés~nek kézdeti dominanciája után és mellett fóleg.az elso vilápábo,cús. témák gyara-
podnak, de érdeklodés mutatkozik a korabeli Magyárorszag viszonyai iránt is.
A szerzo ez utóbbi körbe tartozó súpírói alkotások mellen számottevo publicisztikai
anyagot, történelmi esszét is lajstromozhatott. E m4vekból sem hiányoznak a lengyel-
magyar közös múlt motívumai 5 a már korábbról ismen, a magyarságot minósit6
olyan sztereoúpiák, mint a férfiak lobbanékonysága, a sötét hajú szép nok, a vendég-
szeretet, a cigányzene, a tokaji bor stb., ám ott vannak - ezeknélfontosabbakként-
a politikai célzatú reflexiók és politikai problémák is. A Trianon-szindróma mindenek-
elótt, amelyet Czeslaw Straszewicz Wystawa hogó1ll(Isten/eiáJJ{tás)c. regényemár nem
csupán a magyar, hanem a cseh, román, jugoszláv nemzetképet minósít6 összefüggés-
ben. ábrázol, 5 amelynek magyar reakcióját jellemezve Zofia Kossak-Szczucka pedig
úgy látja: a magyarok .imponáló méltósággal. viselik és .fejezik ki Trianon okozta fáj-
dalmukat.. A Magyarországot sújtó trianoni szerzodésre külföldi súpíróként aligha-
nem a legelsok között reagáló.Marin ZdziechoWski 1920-banmegjelent történdmi~-
sújében (Magyarországtragédiájaésa lengyelpolitikA)mq keményebben fogalmaz. Ugy
véli: a Nyugat igazságtalanul bánt a magyarsággal,amikor koncként vetette oda a ro-
mánoknak és a szlávoknak, 5 a lengyel-magyarpolitikai együttm4ködést sürgeti -
a germán és az orosz nagyhatalmi törekvéseket ellensúlyozandó.

D. Molnár István könyvének egyik legérdekesebb fejezete az .egész Európában

pé!da nélkül áI1~.emigráci6s.lengyel ~om ~mléje. I~~<:n is,..Le!1gyelo~b~. is
meltatlanul keves szó esett-esik róla, pedig nem koúpsuru Irok, koltok, esszetsták,tor-
ténettudósok csinálták, hanem azóta klasszikussá lett mesterek, közöttük pl. az Adyt
fordító nlakowiczówna 5 eposzi méretd .regényfolyáma., a Na wysokiej polonine
(Magasftnnstkon) utols6 részét ezekkel az Ady-sorokkal bevezetó Stanislaw Vincenz:
.Boldog ki mindig újra kezd / Boldog kit az élet maraszt / Boldog aki vígan kaszál /
Boldog aki paraszt.. .
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Az újrakezdés boldogságát e nemzedék(ek) esetében, sajnos, megpróbáltatások so-
kasága tette fanyarrá, ha nem kesen1vé,ám mégis "újra kezdték", s ennek az újrakezdés.
nek lett gyümölcse pl. a modem magyar irodalom lengyel recepciójmak megélénkülése.
IUakowiczówna 1943-bankötetbe gyujtve adta közre Budapesten Ady-forcHtásait,a Pe-

tofi-átköltéseket u~anitt a lengyel emigráns s~tóban, Stanislaw Vincenz és Adam Bab-
daj közremdködésevel pedig egy lengyel nyelvu Áprily-válogatást. De a jeles költono ér-

deme volt az Abel iZrengetegbens számos Jéker.-vers lengyel nyelvli tolmácsolása is.
A magyarságképet gazdagító muvek szerzoi közön az elsoség vitathatatlanul Sta-

nislaw Vincenzé. D. Molnár István nem mulasztja el hangsúlyozni, milyen jelentoségu
nála az Adyéval rokonftható Duna-élmény, s azt sem, hogy a Duna- és a Tiszatáj ma-
gyarjairól rajzolt képet Németh László nezetei is motiválják. Gondolkodásra készteto
felismerése az is, hogy Vincenz népiségfelfogásának "érvei részben a néprajztudós
Györffy Istvántólvalók". . .

Az emigráció fróinak magyarságélménye természetesen jóval késobb, bo évtized
elmúltával transzponálódon a m'Úvekben, rossz idoben, mert már a politika is "for-
málta" az alkotás folyamatát. A jugoszláv partizánná len Lew Kaltenbergh írásainak.
szemléletét pl. kifejezenen a marxista pártideológia. motiválja, s ennek függvényében
szól - elmarasztalóan, árnyalások nélkül - "a magyar társadalom rendi szerkezetének
örökségérol", a magyar középosztály tÓl (ez már a torzkép határait súrolja), a kiugrási
kísérletrol stb.

Külön fejezetet szentelt a szerzo ötvenhat lengyel irodalmi visszhangjának is.

Az emigrációs és a szamizdat kiadványként megjelent muveket ~t számba veszi
se szemlekonklúziójaképpenállapftja.meg:"A számosköltOimuben, valaminta pró-
zai részletekben nem a hagyományos lengyel-magyar barátság sztereotfpiája" jelenik
meg csupán, "hanem... a két, független létéért ... harcot vívó nemzet sok évszázados
sorsközössége is.".

.Az újabb lengyel irodalom magyarságképének katasztere tehát elkészült, követ-
kezhet az egyes muvek és életmuvek esztétikai és komparatista szempontú interpretá-
ciója... (Kowah Egyetemi Kiadó. Debrecen. J!J!JjJ

AZöRöme
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GÁl.'- ERN6

.. ' , A "románjelenség"
enciklopédikuskutatója

A jeles történészt, Miskolczy Ambrust két új könyvelt tanúsága szerint nem csu-
pán a román hist6ria és szellemi élet változatos szakaszait, illetve súéráit feltár6 szak-
emberként, hanem. olyan szerzc1kéntis számon tarthatjuk, akinek munkái a szélesebb
közönség érdeklódését lekötcS,tanulságos!élvezetes szellemi élményt ldnálnak. Az Esz-
méJeés tiwmnék dmd kötetben összegy4jtön írások -Miskolczy meghatározása sze-
rint .kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyal6 könyvekreSI., a Lilek
és titok címd munka pedig Lucian Blaga, román filoz6fus és íro eszmevilágába kalau-
zolja az olvas6t. Ez a kisebb terjedelmd md a közép-europai mítoszokat értelmem,
Kiss Gy. Qaba szerkesztette sorozatba illeszkedve,a .mioritikus tér. Blaga-félefelfogá-
sátelemzi.

Önjellemzésében szerzc1nkHenri H. Stahl román szociol6gusra, Dimitrie Gusti-
nak, a .bukaresti szociol6giai iskola. megalapít6jának kiemelkedcStanitványára hivat-
kozik, akit a kritikai esszé mesterének tekint. Ez a fajta .lúsérlet. a nagy esszék és az
álesszék között helyezkedne el, ám a példát nyújtó hagyományra val6 utalás kapcsán
a stahli mdfaj elmélyültebb j~el ad6sunk maradt. 6 egyébként írásait .dolgo-
zatoknak. tartja, és leszögezi: nem monograftkus feldolgozásra, nem a szakirodalom
teljes bemutatására törekedett. Kritikusként csupán azt a feladatot vállalta, hogy egy-
egy jelenteSskönyvet taglalva. a velük összefüggofontosabb témakörökre, vitákra kitér-
jen. Értetni és értelmezni, megvilág.(taniés megmagyarázni kívánt. Lássuk be, ez az
önkéntes penzum egy olyan bonyolult, történelmi traumáktól terhes problematikában,
mint a magyar-román viszony, nem kevésercSfesútéstés bátorságot követel. ÉrthetcS,ha
Miskolcg számára, ebben a vonatkozásban a dialógusszámít a ~hoz közelítcSkirály-
útnak. 6 a tárgyilagos, az álláspontokat közelítcS vizsgálódások híve és megvalósítója.

A sz6ban forg6 könyvek olyan pillanatban kerültek piacra, amikor - a magyar-
román alapszerzcSdést,a tanügyi törvenyt stb. kísérd viták során is - a szenvedélyek
idonként magasba csaptak, a szélsoségesmegnyilvánulások pedig minden eddigi köze-
ledés eredményeit veszélyeztetni látszonak. A kölcsönös megismerés és megértés rend-
kívül nehézkes, hosszadalmas'folyamatnak látszik, és nincs mit csodálkozni azon, ha
velük kapcsolatban sok kétely, fokoz6dó borúlátás jelentkezik. Zavar6, lehangol6
mozzanatként érvényesül a közeledés terén változatlanul észlelhetcSaszimmetria, amit
ugyancsak lassan és nehezen küszöböl ki a demokratikus román történészek, írástud6k
részéreSItapasztalhat6 növekvcSérdekl6dés, ercSfeszítés.

It Miskolczy Ambrus: Eszmék és tiwszmik, Bereményi Könyvkiadó-EL TE, BTK Román
Filológiai Tanszék. Bp. 1994;Ulek és'titok, Közép-Eur6paIntézet-Kortárs Kiadó, Bp. 1994.
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Az indokok szkepszis s a nem kevésbé indokolt fenntartások azonban nem vál-
toztatnak ama történelmi és geopolitikai adottságon. amelyet a román-magyar múlt el-
kötelezett kutat6ja. Makkai Lászl6 így fogalmazott meg: .Nincs ~ur6pában még két
nép -a németeket és cseheket sem véve ki -melyek oly nagy felületen érintkeznek
egymással, mint a magyar és a román. A magyar és román népterület ma szeszélyes
nyúlványokkal. kisebb-nagyobb szigetekkel ékelodik egymásba. tehát nem két zárt
néptömb határ menti érintkezéséreSI,hanem összeszöveSdésér61.együttéléséreSIvan SZÓ,
ami a.történelem folyamán mindkét fél számára állandóan életbevág6 kérdést jelentett.
~ Lászl6: Magyar-román közös m,ut. Bp. 1948.,5.)

Eletbe vágó, meg nem. kerülheteSvolt éSmaradt tehát az~amit Miskolczy a törté-
mkm kölcsönösújratanuLísánAknevez. s amihez az eSmunkássága is jelenteSsmértékben
hozzájárul. Kezdeményezései között hézagpótló funkció~ teljesit az Encyclopaedia
TransyJwnica elnevezésd k.iad\ránysorozat. amely az ELTE Bölcsészettudományi Kara
Román Filológiai Tanszékének gondozásában azt a célt követi. hogy - gyakran két
nyelven -a nélkülözhetetlennek ítélt párbeszédet éltesse. Az újitó vállalkozás erdélyi
tradíciót kíván folytatni. 1787-bena nagyszebeni szabadkeSmuves-páholy szász. román
és magyar tagjai arra készültek, hogy összeállítják szdkebb pátriájuk letdnt századait.
lakóit és természeti környezetét bemutat6 enciklopédiát. A közös búvárkodás és szer-
kesztés azonban akkor még megvalósithatadannak bizonyult. A nemzetek ébredésének
hajnalán az "ébreszteSk"elseSsorbannépük. nemzetük önismeretét. identitástudatát ~
renék volna ösztökélni. táplálni. MindenekeleSttsaját nyelvük és mdveleSdésükápolását
szorgalmazták. s a különáll6 tudós társaságok úttörcS tevékenységét a -sokszor ütköze!) -
nemzeti! nemzetiségi aspirációk szolgála~ábaálUtották.

A sorozat eddig megjelent kötetei közül talán elscSsorbanNicolae Iorga A nemze-
tek közötti gy4Jölködéselkn 1932-ben megjelent. 1940-ben már (elsietett fordításban)
magyarul is kiadott füzete emelkedik ki. (Bp.. 1992.) A bevezetés szerz5i. Miskolczy
Ambrus és Makkai László úgy itélték. hogy kordokumentumot tettek közzé, s azt
a ténYt, hogy annak idején Iorgának szándékában volt magyarul közölni a szöveget,
Miskolczy a "nacionalizmus eUtélésé".hez fdz6d6 önkritikaként értékeli. Persie, nem
tudhatjuk. hogy - ismerve Iorga ellentmondásos személyiségét -mennyire szándékos
és mély volt ez az önbfrálat. Nem állapithatjuk meg azt sem, milyen mértékben lett
volna következetes. de abban kétségtelenül igaza van Miskolezynak, hogy Iorga írása
"a dial6gus leheteSségétés követelményét jelzi".

Sajátos. mondhatni, post mortem párbeszédet közvetÍt számunkra a sorozat. Tün-
dérkm: cimu kötete (1994). mely magyarul. illetve románul Gheorghe 1. Britianu és
Makkai László.egy-egy erdélyi vonatkozású történelmi kérdést megvilágftó dolgozatát
tartalmazza. A román történész a rendi országgydlések és a románok viszonyát,

Makkai tanulmányai a közös múlt bizonyos f~ezeteit taglalják. s ezek a részek a ma-
gyar-román történelmet feleleveníteS - nW-idézett - könyvbcSlval6k. Igazat kell-ad-
junk Demény Lajosnak. aki ugyanebben a kötetben található írásában rámutat arra.
hogy Miskolczy Ambrus lúsérlete. ez a vissumeneS hatályú dialógus tulajdonképpen
a kérdések kérdését veti fel: "van-e esélye annak. hogy a két histori°Ea megtalálja
történelmi örökségünkben a gyanakvást éltet6 görcsök feloJ~n~k útjat?"

..

A kérdés továbbra is nyitott. ám vitathatatlan. hogy Miskolczy két újabb munkája
éppen a görcsök feloldánn~k a jegyében készült. Miután elhelyeztük eSketa szew sok-
irányú tevékenységében, itt az ideje,hogy közelebbrcSlis szemügyrevegyük a két opuszt.
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Ha az ErrJJt, törtinetJnek harmadik kötetében taJ'lhuó fejezeteket (Erdély a re-
formkorban. 1838-1848;.Erdély a foandalomban és a szabadsá&harcban. 1848-1849)
megíró Miskolczy a tudományos kutató teljes korszer4 vértezet~"benlépett porondn.
az Eszmik és tJWSZmiIIszerz6jében szélet pászmát becserkész&.kitúneStollú esszéistával

találkozunk.Ebben a kötetben Miskolczynem~ Klio. hanem Kalliopésugalma-
zásaitis követi. Otthonosan mozog,ugyanis.atörte,nelem.a.folklór. az antropol6gia.

a fdowfsa s az irodalomterületén.Aúog6 djékozottsáp. tu'"::ur:1l:it6. s ezeknélcsak ama bravúros képessége,megbökkent6bb. amivel merész ., . k és fordula-
tok révén múltat és jelent összeköt. Az esszé azért esszé (mq ha szerzcSjük»doIJoza-
toknak» is kereszteli el eSket).hogy szabad teret biztos{tson a gondolatok áramlasa és
érintknése. a képzelet gyakran part nélküli ~ongása száutm. Az esszé nehezen vi-
seli el a bels6 strUktúrák fegyelmét és nem feltétlenül a pedáns kifejtésnek köszönhe-
teSentdnik ki. Mintha azonban az essúista történész néha túlságosan is szabadjára en-
gedné ismereteit és fantázj&j&t.s {gyn~éz helyzetbe hozza olvasój&t.aki bujú indázó
fondolatmeneth követni prób&lja. Olykor-olykor ~izony nem &!tanatöbb fegyelemes önkontroll.'

Persze. legtöbbször érdemes ercSfesz{tést tenni. hiszen szetzcSnk eszmetársításai és

következtetései releWnsak. SzerzcSnk erénye továbbá az az emp&tia. amivel a másik fél.
a dialógus-partner ~örülményeibe. tudat- es lelkiállapotába belehelyezi m.t. Eképes-
sq nélkül- a kelet-europaikismamoknyomo~ feltételeiközött-a párbeszéd
ab ovo lehetetlenlenne. . .

Miskolczy feltehetcSenszámol a bibói diO1gJ"ózissalés tisztában van a Sz4cs JeneS-
féle ,.historizált nacionalizmusok». a »társbérleti8 nemzeti gy4lölködések hatv&nyo-
wdó veszélyével. Nem csupán ismeri eSket. de küzd is ellenük - többek között - az ár.
nyalt elemzés segíuqével. J6 példa erre a ,.Iorga-paradoxonokat» feszegeteSnagyobb.
hamisítatlan kritikai esszé. Iorga tudományos-politikai portréjúak felvázolására az
adott alkalmat. hogy Az erdélyi is ma~gi románok története cím4. el6ször 1915-

ben ~vi1&got látott muvet 1989-ben újra kiadták. Miskolczy elemzése a hatalmas
iorgai életmuvet átható ellentmondások felvillantására épül. Hangsúlyt helyez arra is.
hogy lorga és a magyar történészek közötti viszonyt nyomon kövesse. J61látja. ho~ a
romú tudós korszakalakít6 egyéniség volt. s egyetért6en idézi az egyik tanítv&nyat61
SWmaZÓ jellemzést. amely szerint Io~ azzal. a vizionáriussal találkozunk. aki
a múlt felé fordulva történész. a jöv6 fele viszont próféta volt. Utal különlegesnemze,t-
pedagógusi szerepére is. de nem hallgatja el a szé1s6jobboldali áramlatok eszmei moti-
v&lúáért rá nehn.ed6 felel6sségetsem.

Miskolczy &lláspontjátebben az esetben szintén az áz elv határozza meg. hogy nem

a vitás kérdések sz6ny~ alá sepréseJhanem azok nyílt felvetéseteszi lehet6vé az együtt-
élés, illetVeaz együttmuködés új formáinak megtalálását. Ebben a szellemben idézi fel
a régi. ellentéteket hordowvitákat. majd kiemeli -Gheorghe I. Britianu ezzel kapcsola-
tos elismerésénekis hangot adva- hogy amikor Iorgát a vasgárdistákmeggyilkolták.
Gáldi László méltató - a fény s az árnyék játékát {rzékelteteS- nekrol6got irt r61a.

Iorga magyar recepciójúak változásait értelmezve. szerz6nk úgy látja. hogy re-
ményei szerint. a jöv6ben .Io~ már nem lesz a magyarellenessq karikatúrája vagy
prófétája. hanem. egyik szereploje lesz annak a korszaknak. amel,et tal&l6anaz újkori
Európa harmincéves háborújaként jellemeztek. hatalmas életmuvében pedig a tudo~
mány és politika felfejtése mindannyiunk okulás6.raszolgál».

Ha a Iorga-portré a téma árnyalt. kiegyensúlyozott kezelését, a szerzcSama törek.
vését demonstrálja. hogy' a .kényes- kérdések (elvetésévelis a hatékony párbeszédet se-



1996. j611O5 57

ptse eleS.a Han: afÜJe/tbt címu - szintén. nagyobb terjedelmu --írás Miskolczy Ambrus
(már említett) sokoldalúságát, naprakész nemzetközi tájékozottságú példázza. A cím
Milan Kunderától származik. aki úgy látja. hogy ,.azember emberek közötti élete nem
más mint a harc mások füleiért.. Miskolczy pedig e megállapításból kiindulva, bírála-
taiban arra is flvelmet f°a:&!. hogy ~ rece~t szerze).-ellen~étes~~k között
nem egyszer lavIrozva -mikent .mampuIálJa. magát. Kinek. mikor es milyen enged-
ményt tesz? A fülekért folyó harc a különböz6 opportUnizmusok érvényesülését ser-
kenti. s a kritikus kötelességének érzi. hogy tetten érje eSket.

Ez irányú buzgalmában is tallóz a legkülönbömbb nyugati szeroSk munkáiban.
amelyek román tematikájuk folytán kerülnek górcsöve alá. Van köztük a hagyomá-
nyos történetíráshoz tartozó könyv. és találunk az amerikai kulturális antropológia
szemléletét hordozó munkát. Miskolczy érdekl6dése a romániai antiszeinitizmust vizs.
gáló muvekre is kiterjed.

Engem feSkénta Katherrine Verdery. amerikai antropológus National Ide%gy
Under Soci4lism. ltkntity and Cultural Politics in CtaI4SeSCU~ Romania. Berkeley. Las
Angeles. Oxford, University o~ California Press, 1991 címu testes kötetéhez fuzött
megjegyzések foglalkoztatnak. ..Erdekeltségem. abból is fakad, hogy a Korunk 1993.2.
számában magam is bemutattam a könyvet. Nem mellékes az sem. hogy az elmúlt
évek során, mialatt Verdery romániai kutatásai - számtalan nehézséget. a szekuritate
üzelmeit is leküzdve -eleSrehaladtak, alkalmam volt bizonyos mértékben betekinteni
a könyv, majd a román kiadás létrejöttének folyamatába. Azóta a román fordítás -
Compromis IÍ rezistmta (Kompromisszum és ellenállás)címmel piacra került. s ily mó-
don némiképp a visszhangot is észlelhmem.

Romániából nézve kétségtelen, hogy Verdery munkája. amelyet Miskolczy .jó
könyvként. értékel és más dicséro jelz6kkel is illet. a távolságtartó belülrol való vizsgá-

16dásrévén életteljes képet rajzol a zsarnokuralom kultúrpo,litikájáról és a vele szem-
ben kibontakozó értelmiségi ellenállás változatos formáiro!. A könyv f6 vonulatában
ama folyamat kritikai bemutatása található, amelr.ben a totalitárius diktatúra és a r0-
mán nacionalizmus egybefonódása végbement. Meltányolva a teljesÍtményt. Miskolczy
a .fülekért való harc. nyomait is jelzi. s ezek - nyilván-nem a könyv pozidvumai közé
számíthatók. Magam is értetlenül konstatáltam. hogy a román .nemzeti kommuniz-
must" elemzo Verdery a kisebbségi kérdést szinte teljesen melleSzi.Miskolczyval ellen-
tétben nem tartom viszont érdektelennek a reális szocializmust boncolgató elméleti fej.
tegetéseket. Romániai látószögból ezek a teoretikus kitéreSkfeltédenül lényegbevágók.

Ami a romániai antiszemitizmust taglaló munkák szám.bavételét illeti, csak el-
ismer5en regisztrálhatom ezt a törekvést, amelyet feltehe.tcSenaz a felismerés is moti-
vál, hogy mifelénk az antiszemitizmus rendszerint magyarellenességgeljár együtt. Itt
jelzem, hogy Miskolczy arra is vállalkozott. hogy Judaica &-Hungarica címmel fel-
idézze Moses Gaster. a nagy romániai Zsidópolihisztor alakját. munkásságát, valamint
magyar barátaival való kapcsolatait, s ez mindenfajta diszkriminációval szembeni állás-
foglalásának még egy meggyeSmbizonyítéka.

Nem derül ki. hogy Miskolczy Ambrus .kritikai esszének" mincSsíti-ea Lucian
Blaga eszmevilágának szentelt könyvét. Megállapítható viszont, hogy ez a munkája az

esszékben mepn,utatkozó erények mellett még a rendszeresség, a jól áttekintheto ta-goltság kvalitasaival is rendelkezik. Persze, a mérlegelés során dönt5en az eszmei in-
terpretáció számít. E tekintetben Miskolczy nem enged a pusztademitizá1ás csábításá-
nak. Tisztában van azzal, milyen szerepet játszik a MioriJa-kultusz a román szellemi-
ségben, és nem téveszti szem el61azt sem, hogy -az évekig tartó számkivetettség után
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-milyen helyre került Blagaa ro~ panteonjában. (A L&Ie és titok Romániába ér-
kezése idején zajlanak a Blaga születésének ~7á?ad;k.évfordulójára rendezett országos
jellegu megemlékezések, tudományos ülések, stb., s ezek ismeretében nem túlzás vala-
miféle kialakul6 Blaga-kultuszr61beszélni.) Noha Miskolczy leszögezi, hogy a román
bölcseleSa nagy eur6pai kultúrértékek elkötelezettje maradt, azt sem hallgatja el, hogy
a Nichifor Crainic-féle etnokratizm\J$Salvaló érintkezései okán, az utókor bírálaw
nem kerülheti el.

..

Bármennyire egyediek - a maguk enciklopédikus jellegével-Miskolczy Ambrus
könyvei, munkássága azoknak a magyar tudósoknak az eicSfeszítéseitfolytatja, akik
búvárkodásaikban a románság történelmének, nyelvének, folklórjának, mdvelcSdésének
a megismerésében mélyedtek el. Az elcSdök,adott esetben a példaképek, illetVepálya-
társak között olyan tud6sokat találunk, mint Tam:is Lajos, Gáldi L:iszl6, T6th 1. Zol.
tán, Makkai Lászl6 és Tr6csányi Zsolt. Tudatosltani szeretném azt is, hogy az ELTE
Román Filológiai Tanszéken -vezetése alatt - folyó kutatói és kiadói tevékenység az
Erdély,iTudományos Intézetnek (1940-1947)a magyar-román viszonyra összpontositó
vizsgálód:isait is tovább viszi.

Miskolczy Ambrus és munkatársai teljesítményét nem csupán az idcSbeliegym:is-
utániság, hanem az egyidejdség ismérvei alapján is el kell helyeznünk. A .románság-
tudomány. muvelése elválaszthatatlan mindazoknak a kutatásaitól, akik :&dély vagy
a kelet-europai régi6 múltját akarják feltárni. ElscSsorban.azEreUlytörténete címu 3 kö-
tetes md (Bp. Akadémiai Kiad6, 1986.) szerkeszteSit,Köpeczi Bélát és Szász Zoltánt
emeljük ki. Az utóbbi feSkénta XIX. század m:isodik felében kibontakozó román nem..
zeti mozgalmak és aspirációk tanulmányozásában ért el 5ÚmOttevcSeredményeket.
Hozzájuk tartozik Borsi-Kálmán Béla, aki a Kossuth-emigráció és a román nemzeti tö-
rekvések kapcsolatát világÍtotta meg Nemzetfogalom és nemzetstratégi& címd köny-
vében (Bp.,AkadémiaiKiadó,.t993). .

A RomIÍn eszmetörténet, 1866-1945 clmd igényes antolópa (Aetas-Századvég ki-
adás, 1994.) összeáll{tásávalés több e tárgyba ~ó tanulmányaval Pászka Imre igérete-
sen rajtolt a magyarságtudomány szempontjából oly nélkülözhetetlen .romanol6gia.
mdvelésében.

Mindezek után marad a nyugtaWút6 kérdés: mikor kezd valóban m(íködni a köl-
csönösség? Mikor lépnek színre azok ~ román kutatók, akik a súmukra is szükséges
hungarol6gia területén vizsgálódnak? Es végül: hol marad az ET! - emlitett - teljesít-
ményéneka folytatása?Kik azokaz erdélyi!romániaimagyartörténészek,társadalom- .

tudósok, akik e téren azel6dökt61 a stafétabotot átVeszik?
Igazat kell adnom BenkcSSamunak, aki az erdélyi magyar történettudomány

helyzetét felmérve leszögezte, hogy a.CeaUfe5CU-walomidején .magára adó, emberi es
tudományos tisztességéhez ragaszkod6 erdélyi magyar történész köztörténeti kérdé-
sekkel hosszú idcSnkeresztül egyáltalán nem foglalkozott CAromániai magyar tudo-

mán, és az EMEfe/aJatAí, Bp. 1993, 20.) Márpedig a román-magyar viszony, a román
törtenelem taglalása jórészt ehhez a nagymértékben kompromittál6don .köztörténet-
hez. tartozott. .

Ma már azonban ezek az akadályok elhárultak, s talán lassan-Iassana román tör-
ténészekkel val6 párbeszédes együnmdködés feltételei is létrejönnek. MindenteSIfüg-
gedenül, annak az erdélyi magyar történelemtudományi iskolának a tudományos
programjáb6l, amely Kelemen Lajos örökségét élteti tovább, a magyar-román együtt-
élés elfogulatlan kutatása sem hiányzon.
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Legenda Kassák Lajosról
Albert Zsuzsa:Kassák Lajos a 20. századi magyar irodalom meghatároz6

egyén

1
' / ei közé tartozott, tíz évvelvolt fiatalabbAdy Endrénél,és éppen úgy

botrán

..

o volt a magyar irodalomban, mint o. Költo volt, pr6zaír6, az Egy
ember te címd önéletrajzi írása irodalmunk legnevezetesebbalkotásaiközé
tartozik~\m~ költészete az, ami talán a legnagyobbhatássalvolt a magyar
irodalomra. En emlékszem,hogy rokonságombanvoltak emberek, akik idéz-
ték nem is tudván, hogy ki írta ezeket a botrányos sorokat, hogy "a suszter
füle mögé dugta a dikicset s azt mondta, mára elég volt a krémestésztáb6[
Biankabú lia báli 6 bumm, a házaktovábbúsznakvelem,és a pékek felmutat-
ják a pirosra sült kenyereket". Aztán a másik, ..A ló meghal.a madarak kirepül-
nek" dmd nevezetes versébol: "Én Kassák Lajos vagyok, s fejünk felett elröpül
a nikkelszamovár." Jellemzo, hogy pl. Ady Endre, aki ideálja volt, amikor meg-
jelent elso verseskötete, a földhöz csapta, azt mondta, hogy ez nem költészet.
Akik itt ülnek, természetesen nem a legfiatalabb KassákLajost ismerték.

Lengyel Balázs:Kassákkal1946-ban kerültem ismeretSégbe,Számtalanszor
olvastam persze, de látni most láttam eloször. 1946-bana Vallás és Közoktatási
Miriisztérium kulturális napokat szérvezen. éppen Kassák és Kardos Lászl6
kezdeményezésére. Ma úgy mondanám, ezek ír6-olvas6 találkoz6k voltak.
Szegeden volt az elso alkalom, amikor Kassákkal megismerkedtem. az irodalmi
életben akkor már furcsa helyzet alakult ki. Olyan helyzet. amelyben Kassák
is. én is nehéz körülmények közé kerültünk. Akkor volt az, amikor az Újhol-
dat 1946 júniusában megindítottuk, és rögtön utána, augusztusban Lukács
György, aki az akkori irodalompolitikának vezetOjevolt, nemcsak elutasította
a nézeteimet. megtámadta a t~ulmányomat, hanem denunciálta politikailag:
amit mi akarunk, az a l'art pour l'art, a magyar népi demokrácia negligálása,
tagadása. Ez nem hagyhat6. Tdmi nem szabad.

Bárány Tamás:Lukács ezt az ígéretét be is teljesítette.
Lengyel 80:Lukács nagyon nem szerette Kassákot. Ugyanakkor mi Szege-

den beszélgetni kezdtünk egyJ11ásslilés kölcsönösen rájöttünk arra] hogy na-
gyon közeles nézeteink vannak, annak ellenére, hogy akkor mi Ujholdasok
meglehetosen konzervatív~k voltunk a mai állapotok szerint és Kassák Lajos
pedig avantgarde költ6 volt. Az avantgarde apostola.

GergelyÁgnes:Mit ért konzervatívon, hadd kérdezzem itt meg.
Lengyel B.:Mindjárt megmondom. Formabtiséget értek, formai igényessé-

Bárány Tamás, Gergely Ágnes, Lengyel Balázs,Major Ottó, Tellér Gyula, Vatay
Elemér és Vidor Miklós visszaemlékezései. (Elhangzott a Kossuth Rádióban, 1993.
I. 27-én.)
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, " blsó r. " K áknakpedi 1 él ,
gett a vers zansagatt e leszesseget. ass g az vo t a v emenyet
hogy nem jó az a verst amelyik tún-. és ritmus-szeni. K~úelc51is bonyolult k~r-
dés ezt jobb, ha m~g nem megyünk bele. Annyi most eléiít hogy Kassáknak is
megvolt az igényes formája, ha tets~ klasszicizmus~ az Ujholdasoknak pedig
a bontottt tartalmi versk~pzési újsága.

Vulor Miklós:Ugyancsak 1946-ban rendeztek egy mdvészeti ankétot, kü-
lönös tekintettel a fiatal mdvészekre. Határozottan emlékszem, Kassákon kívül
Cs. Szabóvolt mégott - Ortutay volt akkor ennek a rendezvényneka gazdája _.- ~skifejezettena fiatalmdvészek,tehát festok,zenészektírók szólaltakmeg.
Emlékezetem szerint ketten képviseltük a fiatal irodalmat veled Balázs. Ennek
áz ankétnak a megnyitása e15tt üzenetet kaptam Kassáktól, hogy menjek fel
hozzá, szeretne megismerni, és mindjárt föltette nekem a kérdést, hogy kb.
mik a mai fiatal íróknak a kívánságai, milyen várakozásokkal néznek egy új
kulturális kormányzatnak a mú,vészet iránti leendc5tervei elé. Körülbelül el-
mondtam azt, amit az akkori húszon alig túli fiatalok nevében úgy gondoltam,
hogy jogom van elmondani, nem a magam Wleményét mondom, és akkor
Kassák rögtön fülönfogott engem azzal, hogy maguk kérem mind Babits tanít-
ványok, vigyázzon, mert ha így folytatjákt akkor soha nem lesz magukból
más, mint epigon.

Lengyel B.:Kassák nagyon óvatosan beszélt velünk, pl. Nemes Nagy Ág-
nessel, vagy velemt mert közben lassanként idc5velkomoly barátság is alakult
ki közöttünk, soha nem szidta Babitsott annak ellen~ret hogy én jól tudtamt és
ti is mindnyájan jól tudjátok, hogy nagyon éles, érdes, kellemeden harc volt
kettejük között. Ennek ellenére Babits is szíve mélyén becsülte Kassákot, és
Kassák soha nem úgy beszélt Babitsról, mint akit nem ismer el, csak mint aki-
vel befejezc5döttvalami oe1c5tte,~s o kezd helyette valami mást. Valami mást,
mégpedig emberként is, szíjas és kemény ember. Hadd mondjam el, ha már el-
kezdtem, ezt a szegedihistóriát. Jelen volt ott Gergely Sándor is, sajna az Írószö-
vetség elnöke. Gergely rögtön azzal kezdte, hogy Szeged.b~ös város., horthys-
ták városa. A fiatalság Gergely Sándort hallgattat elkezdett fütyülni és dobogni.
Botrány lett a javából. Kassák úgy vágta ki magát, hogy mondta a magáét, mit
sem törodve azzal, hogy Gergely.Sándor ott van és mit beszél, a maga szuggesz-
tivitásával más helyzetet teremtett. Írók és olvasók.természetes együ~t.

Albert Zs.:Kassák Lajos is példa arra, hogy bár a leheto legszegényebb kö-
rülményekbol induljon is valaki, a mdvészet és a kultúra legmagasabb fokára
juthat, ha tehetséges. Vasmunkás volt, a gimnáziumból kimaradt, szándékosan
bukott meg.

Lengyel B.:Azt mondta, hogy inas akar lenni, nem úr.
Vidor M: Egyszer azt írtam róla, hogy a költözo madarak ösztöne volt

benne. Ahogy megérezte a háború ide~n, abban a teljes elzártSágban, hogy mi
van a nagyvilágban, és az akkori legmodernebb európai expresszioIDsta és
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egyéb avantgarde irányzatoknak a képviseloit hozta a lapjaiban, egyedül o,
<>volt az elso, akinek a révén egyáltalán itthon tájékoz6dást lehetett szerezni
mindenrol, ami nyugaton történt, irodalomban is és képzom1ívészetben is.

Bárány Tamás:Én kb. tíz esztendovel késobb ismerkedtem meg Kassák-
kal, mégpedig 57 március 21-én, akkor ünnepelte hetvenedik születésnapját.
Ugyanezen a napon én éppen fele annyi idos, 35 éves voltam, és mert ugyan-
csak.éppen az elozo napon jelent meg elso noveU:bkötetem, hat regény után az
elso, amikor másnap elmentem az öregúr születésnapi ürinepségére a Cs6k Ga-
lériába, vittem neki egy példányt új kötetembol, hogy ismeretségünk váljék
kölcsönössé. Én már olvastam volt az Egy ember'életecím1í könyvét, aztán az
Angya/földet, és ismertem verseit, és ami r6la sz6lván alighanem a legfontosabb,
ismertem jellemét. Ismertem és mélységesen tiszteltem. Ha valaha is ismertem
embert, aki h1í volt önmagához, o aztán az volt. Egy tömbbol faragott férfi,
volt benne valami a sziklák mozdíthatatlanságáb61 és rend.{thet:etlennyugalmá-
b61. LegféSbberénye volt ez, és talán, szerintem, legfobb hibája is. Nem jelle-
mének persze, az 60 esztendei ír6léte alatt kristályos tisztasággal fénylett. M1í.
vészi szemléletének vált néha korlátjává túlságos kötodése az egyszer megtalált,
illetve talán felkutatott úthoz. Közelibb viszonyba nem keveredtünk soha, de
<>rzömnéhány meleg, baráti szavát. Emlékszem, színházi bemutat6k után egy-
szer-egyszer együtt kávéztunk. Utols6 beszélgetésünk különösen emlékezetes,
a kecskeméti Aranyhomok száll6 éttermében történt. Az én egyik darabomat., , k k ,. K J ' f s , h l H I I

1
I

alálkjatszotta eppen a ecs emetl atona ozse zm az, ot meg lro-o vaso t 0-
z6ra invitálták a helyi irodalombarátok. Este összeakadtunk a száll6 éttermé-
ben. A feleségévelült egy csöndes asztalnál, én késobb érkeztem, mert a szín-
házb61 jöttem. Szinte a szívem verése állt meg, amikor megpillantottam <>ket.
Néhány napja ugyanis egy par6diamíísoromat sugározta a televízi6, és abban,
a színészek mellett magam is szerepeltem, .személyesenadtam e15néhány nagy-
híro kor- és kartársamr61 írott par6diámat, mégpedig az 6 hangjukon. A par6-
dia így hangzott: "Mindjárt az els6 mondatbán bevállom, nem érzem különö-
sebben kimutáthát6 hátásomat a fiatal költ6k is ír6k m1ívein. Ezek a mái fiá-
tálok váláhogy egészen máshonnét szerzik pályaind.{t6impulzusáikat, de ezen
cseppet sem csodálkozom, hiszen ír6nák nem tártom mágám éppen jelent<>s-
nek. A Má cím1íláp, a Tett c. lap, egy-két vers, emlékszem az egyikIvalami szá-
movárr6l, és áz á néhány kötet egy ember életérol, áztán valami Angyálföld,
hej istenem, fiatalságbolondság, 0lvas6k, irodalomtörté~észek mit esznek rajta,
fogálmám sincs. Viszont egyszeruen értetlenül állok áz e15tt a ténykörülmény
eMtt, hogy teljességgelki ákámák tágádni a festészet-történetéb61. Kándinszkij,
L. Liszicki és Egelin mellett Picass6t, Mondriánt és Dalit no és Moholy Nágyot .
most nem is számítva, mégis csak a házái neotuti1izmus egyik szerény e15futárá .
vágyok, és mint ilyen, a kubipurizmus jelent6s úttöroje. Eredményeimmel
ázonbán még így sem vágyok igázán elégedett, szakadatlanul képzem mágám,
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és kutátom a képzómíívészetek új és új leheteSségeit.Legújabb, ereSsendinámi-
kus vásznáimon a reSdilatéglálápok már nem függélyes irányba lángolnak ki

k _Lk ' b !'1 h
' 'd " Enn k ,." ak 'Idátlan

. 1 ,."
a orOmIe ereter Ol, anema osan. e az UJIW11 pe Jeentosege-
ról, úgy hiszem,nem is kell bovebbensz6lni.Az átlizmusmint irányzát ezzel
megszületett,és éppen e percekbenátkot új korszákot a világfestészettörténe-'b A ' .1"'.
te en. z am, VIaganyam.

Ezekután, miután e par6dia néhány nappal ezelott hangzott el, feltételez-
heteSvolt, hogy látta, hát igyekeztem elsz{v6dni az asztal mellett, elsompo-
lyogni, hogy leheteSlegne vegyenek észre. Ennek ellenére, mert nem voltak so-
kan az étteremben, Kasi észrevett, széles mosollyal intett és mutatott helyet
maga mellett az asztalnál. Bemutatott feleségének, nyomban dicsérni kezdte
míísoromat, benne személyes produkci6mat. Még a fülem is égett, de ki akar-
tam puhatolni, nem volt-e mégis bánt6, amit csináltam. Csakugyan tetszett,
kérdeztem magam m6rikálva. Nagyon, felelte Kassák, végig, amíg hallgattalak,
egyre csak Nagy Endre járt az eszemben, az ó kabaréjában swrakoztam utol-
jára ilyen j611(Az6ta is el-eltÍÍneSdömrajta, vajon ezt Kasi dicséretnek szánta-e
vagynetán csipkelódésnek?) . .

VuJorM.:Érzésem szerint az ó elismertségének a csúcspontja volt az 1947-
tól 49-igterjedo ido.

Bárány 70:Már 48 végefelélehanyatlott az ó ideje, akkor már nagyon szid-
ták, fúrták.

VuJorM.: Sót 48 január l-én ó mondta a Petofi-emlékbeszédet Kiskórö-
sön, és ezért már megtámadták akkor a Szabad Népben.. De akkor ez még, 48
elején, nem volt annyira katasztrofális támadás, mint egy évvel késobb lett
volna. Mindenesetre ó 46-t61a Magyar Míívészeti Tanácsnak az alelnöke volt,
és 47-ben ügyvezeteSalelnök, mert Kodály akkor Amerikában volt. Kassáknak
itt6riási a szerepe. Akkoriban három lapnak volt a szerkesztóje. A Twcs lap-
jának, az Alkotásnak, a Szociáldemokrata Párt kéthetenként megjeleno lapjá-
nak, a Kortársnak, ahol Major Ott6 dolgozott együtt vele, harmadikként a meg-
újult, mondhatnám most már igazán Új idoknek volt Fodor J6zseffel együtt
a szerkesztóje.

Major Ottó: Annak volt eloször.
Vulor M: Ebben az idoben Kassák, mondjuk 47-48 folyamán kb. oda ke-

riilt, ahol a helyét láttuk, a magyar mdvészeti élet élén, ha lett volna Magyar-
országon míívészeti minisztérium, akkor kb. neki kellett volna annak a mi-
niszternek lennie, ha ugyan nem bántom meg ezzel Kassák emlékét, mert az,. 'b ' , ál asabb

.
o szeme en az ICon mag rang nInCS.

Major O.: Megjelent az Újhold, és abban egy esszém, Az esztétikusproblé-
mája, Lukács Györgyrol, nagyon élesen vitáz6 esszé volt. És legközelebb,
mikor Balázzsaltalálkoztunk,azt mondja,hogyKassáküzent velem,hogy sze-
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retne megismerni téged, indul egy lapja. szeretné, ha munkatárs lennél benne.
A Mdvészeti Tanácsba mentem el, az Alkotás indult akkor, hadd tegyem
hozzá, hogy közvetett kapcsolat korábban is volt, t. i. az Új Id6k volt az els6
képes hetilap, amelyik megindult. Én Fodor ]óskának vittem oda verset, meg is
jelent a lapban, Kassák akkor ott f6 helyen ült a szerkeSZt6ségben,de vele va-
lahogy nem volt akkor semmiféle személyes kapcsolatom. Ezt azért említem,
mert Fodor jóska aztán az Emlékirataiban azt írja, hogy nagy vitája volt Kas-
sákkal miattam, mert kirakatta egy versemet az Új Id6kb61, mivel az kötött
formában Ú'Ódott.Szó sem volt róla. az a vers ugyan idcSmértékesdisztichon-
ban volt, de megjelent a lapban: babona volt, hogy CSennyire ellene len volna
a kötön versnek, annál is inkább, mert az Alkotásban...

LengyelB.:Vannak diSZtichonjaiis.
Albert Zs.:Gondolom, ez korábbi dolog volt.
VuJor M.: Mire a mi nemzedékünk Kasit megismerte, akkor CSúgy hatva-

nadik éve körül járt, vagy ahhoz közeledett, és ebben a korban CS~ mély be-
látással, bölcsességgelsokkal szélesebben és tágasabban nézte az irodalmat. Te-
hát lehet, hogy mondjuk a Vas István, Zelk nemzedék idején er6s ellensége'
volt minden kötön formának, de a mi id6nkre ez már elolvadt.

Major O.: Nemcsak hogy elolvadt, akkor már elzengtek az avantgarde
napjai, és 6 maga is klasszikus, letisztult nabadverseket jelentetett meg saját
magától is az Alkotásban.

Lengyel B.:Ha szabad ellf:neznem vagy egy kicsit bírálnom azt, amit Bá-
rány Tamás mondott, tudnivaló, hogy Kassák megváltoztatta az avantgarde
verssdlust. A 30-asévekben nem ugyanaz aZavantgarde volt, ami a 20-as évek
elején, a 1O-esévek legvégén, mikor A ló meghal. ti madarak kirepülnek címd
nagyszerd remekmdve megjelent. Kassák verse klasszi~ódon, és in, egymás-
sal félúton járva kontaktust találtunk vele, mert mi Ujholdasok is közben
rájöttünk sokmindenre. Egyszerre csak rájöttünk az avantgarde ízére a MesteT~
emberekt61 kezdve a cím nélküli versek remekléseiig s6t arra is rákényszerol-
tünk, hogy a verset bontSUk,pl. Nemes Nagy Ágnesnek van egy csomó verse,
éppen az újabb korszakában, amelyek szabadversek.

Bárány T.:Ezzel én teljesen egyetértek, különösen azzal, hogy az öreg
Kassák klasszikus Ú'Ólett, az idcSs-koriköltészete megrázóan szép.

, GergelyÁgnes:A sclluseszményeit talán váltogatta, a jellemét nem változ-
tatta. Itt mindnyájana keménységéthangsúlyozták,akik jól ismerték,jobban
mint én. Hozzátenném, úgy volt kemény, hogy nem akart vele bántani.

Major O.:Nem igaz, hogy diktátori hajlandóságaivoltak, mint err61
ugyancsakszo~ak vallanivisszafeléírók is,megegyesfesto'kis;Ez egyszerden
nem igaz.Aki dolgozott vele az tudja, hogy milyen kitdncSés fogékonyszer-
keszt6volt.
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Vulor M.:Bocsássmeg Ottó, én azt hiszem, hogy itt az igazságvalahol kö-
zépen van, fiatal korában, tehát az els&lapjai indftása idején valóban nem na-
gyon n1rt meg. ellenvéleményt, de klasszicizálódásával, temperamentuma is
klasszicizálódott.

Major O.: Amikor én a te közvetÍtéseddel Gondolatoka realizmUSTÓIcímlí
kissé nagyképlí tanulmányomat letettem az asztalára - rögtön elolvasott min-
dent - elolvasta és azt mondta, uram, én ezt nyomdába adom. Soha nem
avatkozott be az írásaimba.

Albert Zs.:Mindenkit magázott, úgy hallottam.
Gergely Á.: Igen, ott a híres mondása Vas Istvánnak, ..Urám, mágá

költ&."

LengyelB.:Kassák Lajossal tegez&dtünk, ezzel szemben Szigligeten együtt
voltam Kahána Mózes nevezetlí ..Írótársunkkal", ezt kicsit idéWjelben kell
mondanom, ez egy szerencséden Romániából kitelepedett ember volt, Romá-
niában kommunistaként börtönbe került, majd kikerült a Szovjetunióba nagy
kínnal, és ott egy szép napon azt olvasta a szovjet újságban, hogy likvidáltuk
II égÜnk

.. Kah' M ' Akk " r. , 1 " , , , '1e ens et, . ana ozest. or o IOgtamagat,e tünt. es mas neven e t
a Szovjetunióban. Végül a hruscsovi kor után idejött Magyar9rszágra, Szig-
ligeten rögtön megfogott és azt mondta, láttam, hogy itt többször találkozta-
tok Kassák Lajossal, vigyázni kell, mert anarchista, és bajt csinál nektek. Tíz
perc múlva jött Kassák, elkezdtünk beszélgetni, akkor Kahána Mózes azt
mondta, hát kedves Kassákelvtárs, én ötven éve vagok a Munkakömek a tagja,
és látom, hogy itt Lengyel Balázs per te beszélannel, talán most már ideje
volna, hogy tegez&djünk. Azt mondta erre Kassák teljesen merev arccal: "Ami
ötven évig jó volt, jó l~ ezután is." .

MajorO.:6 tulajdonképpennagyon kritikusan nézte a szociáldemokrá-
ciát. Ez kiderül az Egy ember életéb&lis, meg egyéb dolgok. Hogyan lett
&mégis f&alakjaa szociáldemokratapárt kultÚtpolitikájának?Úgy, hogy az
&köréhez tartozó Justus Pálra tartozott a kultúra dolga. A kommunista párt
létrehozta a magaíró aktÍváját,.erre Justuselhatározta,hogy akkor a szocdem
párt is hozza létre a magáét,Kassáklegyenaz elnök, Kassákmagakérte, mikor
összejöttek az írók, mert elég sok szociáldemokrataíró volt, hogy Komlós
Aladár legyenaz egyik titkár és én legyeka másik titkár, így kerültem ilyen
hivatalos beosztásba,egyébként--nekemsoha nem volt semmiféleilyen ambí-
cióm, hogy kultÚtpolitikuslegyek.

Albert Zs.:Egyébkéntez ellentmondannak, hogy azt vallotta, költok ne
legyenekpártok tagjai.

MajorO.:Ellenevolt annak,hogy bármifélenapi politikában résztvegyen
és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a késobbi drámájábanrésze volt
annak, hogy végülis vállaltpolitikaiszerepet,mert ot azonnal elhallgattatták
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a pártegyesülés után, a fordulat éve után, kihúzták 48-ban már a Kossuth-díja-
sok listájár61, amin rajta volt, mert a Szociáldemokrata Párt a magarészéreSIeSt
javasolta Kossuth-díjra, 48 végéteSIminden lapját betiltották, és 56-ig egyeden
sora sem jelenhetett meg!

Lengyel B.:És mikor jelentünk mi meg? 57-ben mint festonek volt egy ki-.lU!' ", hl U
' .h ld I '1__,amtasaeso meg lVtaaz , o lro&;lt.' ,

V~or M: A verniszázson mondtunk néhány verset. Emlékszem, Nemes
Nagy Agnes ott volt, Rába Gyurka ott volt, Mándy, Pilinszky, Jékely Zoltán.

Major O.: És látogattuk a lakás~, te is jártál hozzá látogat6ba.
Vtáor M: Élete utols6 húsz évében folyamatos kapcsolatban maradtam

vele, durván egy-kéthetente fönt voltam, és ott találkoztunk Vatay Elemérrel is.
Vatay E.: Ahhoz szeretnék kapcsol6dni, amit te mondtál az eleSbb.Ez tu-

lajdonképpen a Nemes Nagy Ágnes története a keménységról. 70 éves volt, és
Ágnes beszélgetett vele, megkérdezte teSle,hogy-hogy most már nem horgá-
szik? Azt mondja: .tudja, ahogy az ember öregszik, már nemcsak a halat, a ku-
kacot is sajnálja". Ferenczy Béninél, akirCSlmindenki tudja, hogy csak öt sz6t
tudott az 56-os bénulása után mondani, igen, nem, hát, nahát, de. Vele intenzí-
ven tudott beszélgetni, úgy, hogy kibark6báztatta azt, hogy ülünk a v.erandán
és milyen szépen, énekelnek a madarak. És akkor rámondja, hogy igen. Él-
mény volt beszélgetni Bénikéve1.'Minden foly6iratot tudott, ismert. Mentünk
le Balatonra Kasival, hátul ült, én eMIKlárival, és akkor egyszer csak megkér-
dezte: Mi a véleménye a T11ztáncosokr61?Ez annyira frappírozott, hogy Bé-
nike jutott eszembe és azt mondtam: .hát nem."

Tellb Gyu/a.~Kassák Lajossal emlékezetem szerint 1957-ben ismerked-
tem meg,W eöres Sándor mutatott be bennünket egymásnak, egy kiállításon.
Nagy tömeg volt, én a tömegben Sanyika mellett álltam, amikor odajött Kas-
sik és ok ~dvözölték egymást,Sanyika pedig egy tennészetes mozdulattal be-
mutatott Kassáknak, aki csak azzal reagált, hogy még egy költeS.Én nagyon
örültem ennek a találkozásnak, és arra' kértem Kassákot, hogy vihessem fel
hozzá a verseimet. Tudtam ~ébként már korábban, hogy egészen közel la-
kunk egymáshoz, Óbudán. ÉrdekleSdötta verseim iránt, hol dicsérte, hol kriti-
zálta lSket,de mintha inkább a beszélgetéseink lettek volna számára érdekesek,
különbözcS dolgokr61 faggatott, hogy élnek a fiatalemberek, én mit csinálok,
tanári pályámr61, egyebekról. Amikor életemben eMször kijutottam Francia-
országba 1963-ban,Kassák megkért, hogy annak a galériatulajdonosnak, aki az
eSképeibcSlis rendezett kiálHtást Párizsban, vigyek ki egy levelet. Ma is emlék-

sz~m rá, a R~e de la Boétie-ben volt a galé~a, egy kelle~es kis ~tcáb~, ame-
lyik enyhe Rogben fordul el a Champs Elysees-tcSl,a Demse Renee galena volt.
Most már több galéria is muködik a jobb parton is, a bal parton is ilyen néven,
akkor emlékezetem szerint az volt az egyeden. Egy Vasarely kiállítást rendez-
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tek éppen, egy feketebcSn1fiú és egy fiatal lány voltak csak a galériában, akik
átvették a Kassák által küldött levelet, mondták, hogy másnap menjek el, ami-
kor ott lesz a galéria tulajdonosa is. A kiálUtásaddigra már meg volt rendezve,
és közben talán meg is nyitották, nagyon érdekesnek.találtam Vasarely képeit,
különben is bújtam a kis galériákat, meg a nagy múzeumokat, nagy vizuális
gyönyörúségeket jelentettek ezek nekem. Azért említem, mert hazaj6vén Kas-
sákkalezekr61a dolgokrólbeszélgettünk. '

Albert Zs.:Miért veled küldte ezt a levelet?

TeUérGy.: Azért, mert tudomásom szerint nem kapott útlevelet. Annak
ellenére, hogy tudták a magyar kulturális hatóságok, hogy 6neki kiállítása van
vagy volt Párizsban, és hogy meg is hívták erre a kiálUtásra,tUdomásom szerint
nem kapott útlevelet, és nem engedték utazni.

Major O.: Azt hiszem, november 1-én, 56-ban arra kértem, hogy vállalja el
a Nemzetor dmlinapilapnak a szerkeszt6bizonsági ~át; két napig dezignált
Mszerkeszt6 voltam, november 4-íg. Azt mondta, szerkeszt6bizottsági tagságot
nem vállalok, de felolvasok magának két dolgot a telefonba. Az egyik kés6bb,
mint naplójegyzetmegjelenta Szénaboglyában,az gyönyöro, nem tudom, is-
meritek-e, a másik egy döbbenetesen nagy verse volt, amit akkor. írt, amikor
ki ' ák /1 ,

b ' 1zart ot a part o. .

Bárány T.:Tudod, mi volt a közvetlen oka a kizárásnak? Az Írószövetség-
ben felállt- '953-atírtunk, jött a fordulat,miegymás- és álltak fel egymás után
a párt patendrozott írói, megbízható káderek, és elkezdtek zokogx;i a viszo-
nyokon, hogy milyen poko~ az élet. Fölállt Kassák és azt mondta: "És ezekkel
ákárták ezek optimista irodálmát csinálni!" Kész, ki volt zárva.

Albert Zs.:Nemcsak az irodalom érdekelte, és nemcsak Európa érdekelte,
van egy nagyon fájdalmas mondata, azt hiszem 56 után írta, hogy "Ezzel
a néppel nem lehet semmit csinálni és ezzel a néppel már mindent lehet csi-
nálni. "

Gergely Á.: Olyan nagy mondatai vannak! Ezt külön hadd ünnepeljem

benne. 1959-ben történt, amit elmondo, egy tanárom tihanyi villájában, ez
a tanárom Baránszky Jób László volt, nem tanított engem, de ,nála gyakoroltam
a Szilágyiban magyarból. Hadd olvassam fel, rövid. "Kassák Lajossal véletlenül
találkoztam, egyík tanát'om tihanyi villájában. Kényelmetlen kerti székeken ül-
tünk, lugasba való kerti asztal körül. Kassák a munkám feMI érdek16dött. Má-
sodik éve tanítottam egy újpesti iskolában; Joyce versei s néhány más munka
után megjelent a következ6 fordításom, Dylan Thomas könyve: Az író ~TCképe
kölyökkutya korából. - Jó könyv - mondta Kassák -, jó fordítás. Rendes
munka. - Elvörösödtem. "Rendes munka": micsoda bélyegz6. Annyira vágy-
tam rá, hogy háromszor ís megpróbáltam beleírni valami naplófélébe, de a kü-
lönböz6 szerkesztok mindig visszaadták a naplófélét, dicsekvésnek min6sítVén.
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Az is volt: dicsekvés. A mondatokra sz6 szerint emlékszem. - MIt érzett, mi.
kor az e1s6 fonHWát publikálta? - ~érdezteKassák.- Azt,hogymegkondul-
nak a harangok és leszakad az ég. - Es most? A múodik, a harmadik. megjele-
nés után? Mit érez? - Semmit. -mondtam.. - Tudom, hogy nem történik
semmi.- A maga nemzedéke téved -pattogott Kassák, és fölkelt az asztal mel-
Ml. - Mondja meg a magyar irodalomnak, hogy ne verseket írjanak, hanem
költeményeket. Mondjameg a magyarmdvészetDek,hogy ne képeket fesse.
nek, hanem festményeket.Magane menjen a bulvár-szemSk,után. Mindigazt
kell érezni, hogy mtgkondulnak a harangokés leszakadaz ég. Függetlenülat-
tól, hogy mi történik. - Szálegyenesenállt a tihanyi villakapujában.Nem hi-
szem, hogy kezet fogtunk volna..

VuiQyM: Neki voltak ilyen nagyon jellegzetes, fmom distinkciói, mint
a vers, költemény, így pl. hogyha regényr& volt sz6, akkor .engem nem érde-
kel egy regénynek acse1ekménye, csak a történése érdekel". Nagyon mély dol-
gai voltak, és meg kell mondani, hogy .rendes munka" ez az 5 szájából nagyon
nagy dicséret volt.

Tellér Gy.: Kassák fizikai valósága is nagyon érdekes volt. Alacsony kis
ember, aki valami cserkészkalap szerd kalapban járt, az volt a különbség, hogy,
ugye, a cserkészkalapnak nagy karimája és alacsony teteje van, ezzel szemben
Kassák kalapjának viszonylag kis karimája, de nagyon magas teteje volt, ez na.
gyon furcsán hatott, és érdekesen volt eMI benyomva. Gyakran találkoztam
el

I .
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úton. a Nagyszombatutcai városi házakbanvolt, most is van ott valamilyen
vendéglátóipariintézmény,ahovákávéznijártunk és.gyakrantalálkoztunk, le-
ültünk egy-egyduplára.Nagyonjól emlékszem,hogy egyszerKassákkérdezte,
hogy .Urám, mit csinál?"palócosejtéséveI.Ez is furcsavolt nekem, hogy hu-
szonéves fiatalember létemre Kassák .urámozott", kérdezte, mit csinálok,
mondtam, hogy ezt-aztcsinálok.Erre 6: miért nem verset írok? Én hivatkoz-
tam különböz6 családinehézségeimre,hogy pénzt kell keresni,megmás köte-
lességeimváDnak,mireKassákeltdn6dött,és kijelentette:.urám, én mindigazt
csináltám,ámihezkedvemvolt.. Addigramár olvastamaz Egyemberéletétés
po~tosan tudt;Jm, hogy ez bizony így történt. -

GergelyÁ.: Itassák nagyon szép férfi volt. Én fiatal korában persze nem
ismerhettem6t, de azok-afiatalkoriképei,az orosz inggel,azok a profu képek,
mint egy filmszínész.És az id6s Kassákotis nagyon szépnek találtam. Gyö-
nyörd aZa kett6s kép az els6feleségével.

Albert Zs.:SimonJolánnal,aki eMadómdvészvolt.
GergelyÁ.: Nem tudom, hogy tudnak-e.róla, amikor Kassák meghalt,

a második felesége,Klári, írt egy vagy 40 oldalasemlékezéstKassákról,ami
íróilagiskiu1n6,Szigligetennéhányunknakfelolvasta.Klárinagyonjól írt. Nem
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emlékszem sz6 szerint a végére, de mintha ez lett volna: ..akkor örökre le-
hunyta szép szemét, melynek egy életen át rabja voltam". És Klári csakugyan
rabjavolt. ,

Albert Zs.:EgyébkéntR6nay György szép könyvében,amely az Arcok és
vallomásoksorozatbanjelent meg,azt írja, hogy korábbanbe akarták mutatni
eStKassáknak, de akkor még élt az elseSfelesége és azt mondta Klári, akkora ha-
tással volt rá, hogy inkább ne mutassák be. Amikor Kassák hallgatni volt kény-
telen, akkor a tanári fizetéséb& voltaképpen ó tartotta eL

VadorM: HeSstettvolt.

Major O.:,Akkor ment ó pedag6gia foiskolára és kitanulta a matematika
szakot.

Gergely Á.: Nem beszéltünk még a fordításair61. A legjobban persze
a franciákat szerette, a Cendrars-kötete nagyon izgalmas, de most az amerikai
fordításaira gondolok. Az amerikai költOk közül is a legférfiasabbakat válasz-
totta, Carl Sandburgöt, Robinson Jefferst. A Jeffers-fordításai a magyar fordí-
tásirodalom - a gyöngyszem n6 nem illik ide - szikladarabjai. JeHers maga is
ilyen sziklagörgetó alkat volt, mint Kassák, csak elvonul6bb, embergy111öló,de
a gondolatViláguk nagyon hasonlít egymáshoz. Megjegyeztem néhány Jeffers-
sort Kassák fordításában, remélem, el tudom mondani. Ragyogjpusztuló köztár-, ,
sasag, ez a vers Clme:

a korrupció
Sohasem 'VOltkötelezo: mikor a városok

a szörny lábainál feküsznek

még állnak a hegyek.

Lengyel B.:Valamit szeretnék még hozzátenni Kassák emberi magatartásá-
r61. Arr61, hogy mindig egyenes, határozott volt, majdnem goromba, de köz-
ben teljes értékt"iemberi helyzetet teremtett. Nyílt emberi egyenióséggel. Hi-
szen voltak olyan ír6k, akik szobrot álltak és úgy mutaWk. magukat, sajnos
gyakran ezt tapasztaltuk, akkori fiatalok. Ezzel szemben Kassák világosan, egy-
szeruen megbecsülte az embert azzal, hogy esetleg gorombáskodott vele. Sze-
retnék ehhez még valamit hozzáfthni. Az édesanyámmal, akivel éveken ke-
resztül elofordult, hogy találkoztak Kassákkal, kb. két és fél év különbség volt
közöttük. Csakhogy hét évtized fölött nem az -évtizedek számítanak, hanem
a testi állapot. Anyám a sír szélén tántorgó öregasszony volt, akinek elgyötört
testében csak a szelleme maradt ép. Kassák tetterós, j:ivakorabeli férfinak tet- -
szett mellette. Úgy igaz, hogy a férfiak emberségének egyik eleven próbája, af-
féle biztosan jelzo lakmuszpapírja, hogyan viselkednek az öreg, nóiségüket
'vesztett nokkel. jó volna ábrázolni tudni, hogy Kassák miként volt anyámmal
természetesen kedves, figyelmeskedés nélkül figyelmes, megjátszás nélkül ér-

. deklódeS.Valami rokonszenv féle látszott szövódni közöttük. Egy ízben anyám
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a kerti sétaúton a földet tartó k6falhoz vitte Kassákot,és rámutatott egy vi-
rágra, amely a k6 között, s6t a kövön egycseppnyiföldb61hajtott ki. Ezt írja
meg, mondta, ezt a virágot. A virág a kezd6d6 magyar szimbolizmustémája
lehetett volna, ha nem inkább Tompa Mihály.tollára ill6 allegória.Reviczky
még megírhattavolna, Ady már alig,.Kassákotmégismegérintette,meghatotta
a témaajánlat,így ín egyversetanyámnak,EgyöreglllSZonnyalbeszéltemclmmel. .

Vata)'E.:Gorziumba vittem egyszer el Kassákot, nem érdekelte, Tác
végképpnem, egybokron volt egymadár,azt mondja:nézzeazt a madarat,de
szép.EgészGorziumbólez maradt,mint avirág.

GergelyÁ.: Viszont megírt egy szálvirágotKlári hajában a Tengerparton
dmd versben."Vöröshajadbankék virág",jól emlékszem?Tudom, hogy Klári
már jóval Kassákhalálaután, bár magais idos asszonyvolt, nem akarta a haj-
színétmegváltoztatni-e miatt a verssor miatt.

MajorO.:Hozzá írta a legszebbszerelmesverseket,de egyedülvele volt
éh . I

n a sugoru.
Tellér Gy.: Kassáknál tett látogatásaimnak az len volna az igazi formája,

hogy én 6t 'e16ttemindig felhívom telefonon és bejelentkezem hozzá, illetve
megkérdezem, hogy nem zavarom-e? Azonban elég abszurd volt, hogy mond~
juk légvonalban laktunk egymástól mintegy 300 méterre, az egyetlen mdköd6
telefonfülke pedig majdnem az 6 házuk eMtt állt, az utca túlsó oldalán, a Tímár
utca torkolatában, oda kellett mindig elmennem és felhívnom Kassákot. Néha
megengedtem magamnak azt a luxust, hogy bejelentkezés nélkül mentem fel
hozzá. Egyszer volt egy kínos alkalom, amikor Kassák láthatóan nem örült
nekem, mert éppen a feleségének diktált. Emlékszem magára a szituációnak
a kínosságára, de.ugyanakkor az a furcsaság is nyomot hagyott bennem, hogy
Kassák verset diktált, ~eha11onam egy mondatba, és meg tudtam állapítani,
hogy verset diktált, számomra ez akkor elképzelheteden lett volna, hogy egy

alanyi ~ölt6 rögtÖn készbe diktálja a versét. Aztán elmentem, nem akartam
zavarw.

Albert Zs.:A kéziratot diktálta, -hogygépeljék?
Tellér Gy.: Nem, hanem a feleségekézzel írta azt, amit 6 diktált, hogy vál-

toztatás nélkül, vagy azután utólagosváltoZtatásokIWlen ebb61 a végleges szö-
~eg, azt nem tudom megállapítani, csak azt tudom, hogy diktálta a verset.

Lengyel B.:Nem szokták tudni, hogy mikor volt 6 Kossuth-díjas. A leg-
I I .

vegen.

Major O.: Halála eMtt egy évvel.

Bárány 70:Nyolcvan éves korában adták oda!

LengyelJi: 1957-ben,amikor - megmondhatom,hogy kik lettek Kossuth.
díjasok?- Heltai Jen6, SzabóL6rinc és Németh Uszló, és az irodalompolitika
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vezetojebehívatta Kassákotés azt mondta, hogy kérem, a Kossuth-díjrendel-
kezéséreáll. Ön is Kossuth-díjaslen. És akkor Kassákazt mondta, hogy én
hem leszek,és nem fogadtaela Kossuth-díjat.

VulorM: És amikor megkapta80 éves kora közelében, akkor még azt
mondta, hogy úgy szerenemvolnaenélkülmeghalni.

, Még egy nagy mondása: amikor a nyolcvanadik születésnapján nagyon
megünnepeltük, bár akkor CSmár rossz állapotban volt, nagyon fáradt volt, ak-
kor azt mondta, látja uram, ez az igazi, életében kell az embemek megérni
a föltámadást. ' . .

(Összegyujtötte: ALBERTZSUZSA)

A TUDÓS MACSKÁJA
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KÁLNAY ADÉL

Háborús történet
4. A szöKÉS

Mennyire voltak közel az éghez,mennyire nem. azt nem Iehetett tudni.
aJóÍstenmindenesetreelégkés6nvüasmlt. Hosszúévekteltek el.mire megadta.
amit kértek. Addigraperszemár senkiés semminem volt ugyanaz.Azon a kel-
lemestavaszinapon. amikorra már csupánnéhány foltocskamaradt a temér-
dek hóból. ami rájuk zúdult télen és csupacsobogásés locsogásvolt a világéj-
jel-nappal,az erdcSpedig olyan lett, mintha folyton sóhajtozna, szóval azon
Ilnapon egymásikJózseffutott be barátaiután a fák közé. hogy aztán örökre
elt11njön a vaktában lövöldÖ2cSkatonák eMI.Ez IlJózsef nem tudott tovább
várni, nem hallgatottsenkire.Hiába mondták egy idejetöbben is, hogy hama-
rosan vége már a fogságnak, viszik majd cSket.vissza, egészen a határig és ott ki-
cserélik más foglyokkal. Ez a József már csak magának tudott hinni. annak,
amit nem is az esze, hanem az ösztönei parancsokak, azok pedig azt parancsol-
ták, hogy itt az idcS.el kell menni, el. minél messzebb ettcSla borzalmas hely-
teSI,ami szömyt1bbnek ~t a háború elképzelt poklától. s félelmetesebbnek az
ismeretlen világtól, amelybe menekült.

Addigra több, mint öt év telt el, öt olyan év. amelynek szinte minden
~apja ugyanolyan volt. Kivételt csak a rosszabb napok jelentettek, azok olya-
nok lettek. mint jeles ünnepek, a fájdalomnak, a megaláztatásnak, a halálnak
jelz&szlopai. Ezekre a szömyt1ségesnapokra visszagondolva tUdtak fogódzót
találni az id6ben, különben beleszédültek volna az összefolyt, semmi napok
tudatot sorVasztóingoványába.

A tábor parancsnoka az orvos lett, kegyetlen, gonosz állat, mondta Józsi,
és Józsefnek újb61 vigyázni kellett barátjára, J.1ehogyvesztét okozza a termé-
szete. Az orvos valóban gonosz volt; az okos gonoszok fajtájából, ez a legveszé-
lyesebb, mondogatta Márton, ezzel aztán vigyázni kell, mert olvas a gondola-
taidban, s olyan csapdákat állít neked, hogy nem köszönöd meg. Ám hiába
figyelmeztetett mindenkit, a csapdába mégis CSsétált bele legeMször, aztán, ami-
kor kikö~e ájuldozott a tábor közepén a dermeszt5hidegben,már nemigen
gondolkozhatott arról, mit is kellett volna tenni. Úgy látszott, az orvos nem
tudta megbocsájtanineki.hogy afürdcSbenmegszólította.vagycsakegyszeruen
érezte, hogy okosabbez az ember cSnála,ki tudja. Józsefmindenesetrecsodál-
kozott, amikor Márton gyanakvásátés gyGJöletétfélretéveelfogadtaaz orvos
ajánlatát, legyenCStovábbra is a tolmács.Így többet tudok majd segíteni,ma-
gyaráztaMárton, pedigrajta kívül senkineknem volt.szükségemagyarázatra.
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Csak vigyázz. próbálkozott József. de Márton nem vigyázott. Az orvosnak pe-
dig olyan eszközei voltak. amik Mártonnak eszébe sem juthattak. Mire észbe
kapott. már éppen arra akarta rávenni. hogy a foglyok között végezzen amo-
lyan felderít5. tisztogató munkát. így egykett5re ott találta magát kikötve
a havon. Józsefék meg tehetetlenül nézték. s el nem tudták képzelni. hogyan
lesz ennek vége. Egy katona úgy negyedóránként leöntötte Mártont egy fazék
forróvízzel. aztán visszament a házba. s onnan nézték röhögve. hogyan g5zö-
lög. füstölög a teste. meg körötte a hó. Márton vörös len és jajgatott. a bajáról
nemsokára hegyes jégcsapok lógtak. s bcSrétis mIntha vékony jéghártya borí-
totta volna. Ezt nem éli túl. ismételgette Tóni. és fel-alá járt. öklével hol az aj-
tót. hol saját fejét ütögette. aztán sírni kezdett. Csináljunk már valamit. kiabált
Józsi. valamit csak kéne csinálni! József is tenni akart valamit. de olyan iszo-
nyatos félelem bénította meg. hogy még gondolkozni sem tudott rendesen.
Amíg mi itt tanakodunk. eSmegdöglik ott kint, a fenébe. mondta valaki. s ezt
mindnyájan tudták. mégsem bírt mozdulni senki. Mit is tehettetek volna. vi-
gasztalta oket késc$bbMárton. Csakjól felb6szítettétek volna eSket.aztán sor-
ban leMttek volna mindenkit. Bólogattak, szívesen vették a feloldozást, de
a szégyent. ami akkor beléjük költözött. semmilyen vigasztaló szó ki nem tö-
rölhette. Márton csodálatos módon túlélte ezt a szömy&éget. még bele sem be-
tegedett. csak a oore lett olyan. mintha összeégett volna. még hetek múltán is
foszlott, vérzett is. fel-felhasadt. s fájt minden mozdulatra. No. ez például egy
olyan nap volt. amit meg kellett jegyezni. s össze lehetett kötni azzal, amikor
ez a Jegorov lett a parancsnok. Aztán voltak más napok is. például amikor
meghalt Tóni. Szép csendesen himbálózott a kötélen. ok meg ezt is csak néz-
ték. akárha egy óriási sZÚ1házbanlettek volna, tátott szájjal. leesett állal. mi-
ként Tóni és még csak rendesen el se tudták siratni. mert asiratáshoz asszo-
nyok kellenek. nélkülük olyan felemás, semmilyen még a gyász is. Tónin lát-

o szott már akkór egy ideje.hogy nem bírja sokáig.visszatérteka rosszullétei,
s hiába kapaszkodott Józsefbe. ez csupán abban segíten. hogy nem harapta szét
a nyelvét. egyre növekv6 félelmén nem tudott enyhíteni. Az orvoshoz nem
fordulhattak. Egyszer, amikor sorakozás közben len rosszul, csak arrébb húz-
ták a földön, sleöntötték vízzel. Józsefet meg visszalökdösték. amikor odasza-
ladt hozzá. Ezt nem lehet annyiban hagyni, rendelkezett Márton. hát vannak
jogok is. meg minden, a hadifoglyokra törvények vonatkoznak. 'Készült na-
gyon. megy és beszél az orvossal, talán ez ijesztette meg annyira Tónit, hogy
megkeresse azt a kötelet. Meg akart ez téged védeni, annyira szeretett, mondta
Józsi Mártonnak. A tábor egyik sarkában ástak neki gödröt az 6rök, aztán csak
úgy behajították. jól látták messzir61is. de nem keseregtek ezen, inkább arra
gondoltak, hogy tútjának a parancsnok eszén. Volt a táborban ugyanis egy
pap, valahonnan az alföldrQ való. még egészen fiatal legény, eSthívták be
a házba, mondjon már imát Tóniért. Milyen va1lásúvolt. firtatta a pap, mert én
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görögkeletivagyok.Igen,mondtaJ6zsi,hát akkor ó is az volt, és akkor szépen
imádkoztak T6ni lelkéért. Akkor már nyár volt, de itt csak mintha tavasz
lenne, Szibéria,magyaráztaMárton, Szibéria,itt nem olyanok az évszakok,
mint nálunk. T6ni halálanagyon.megviselteóket, nem is gondoltákvolna, de
olyan volt teljesen,mint amikor egy gyermeketveszítel az.ember és az rette-
netesentud fájni. Aligtudtunk rola valamit,pedighátha ót is vúják, mondta
J6zsi, de hiábakutatták át mindenholmiját,egyfényképenkívül semmitnem
találtak. A képen egy lány ült egy padon, elórehajolt,haja az.arcába 16gott,
a lábánálrengeteggalamb,páran a kezébolettek, a háttérben pedigegy temp-
1 b ., 1, -_t!- A ké , 1 , '_L 1 h ' , áll R ' .

om eJárata atszottwuaIl. p sargavo t es VlZIOtos, a atán ez t, oma,
1913.Hát ezzelnem tudtak mit kezdeni,deJ6zsefeltetteazért, nem volt szíve
eldobni. T6ni halála éjszakájániszonyú álmot látott, verejtékezveébredt be-
lóle, aztán a következoéjszakánismétezt álmodta,majdmegintés megint,vé-
gül már el sem mert aludni, annyira borzaszt6 volt. A lánnyal álmodott
a képról. Hogy a kép megelevenedett.A lány haját ide-odalebegtettea szél,
és azt gondolta,hogyez egynagyonszéplány. Odament hozzá egészenközel,
és azon gyötrodött, hogyan sz6litSameg. El kellett mondania,hogy T6ninak
vége,s mégvalamiüzenetet is át akart adni,de aligtudott megsz61alni.Aztán
egyszer, nagyon sokára a lány lassan felé fordult, és meglátta végre, hogy
a szeme helyén csak két gödör van, s hogy vér folyik ezekból a gödrökból.
A lány beszélt is, de teljesenhangtalanul,J6zsefmégisértette, nem halt meg,
mondta, itt van a szememben,nézz bele,nézz csak,5neki közel kellett menni
és a lány üres szemgödrébenézni, s ahogybelenézett,közveden közelróllátta,
hogy az nem is a lány szeme,hanem egysírgödör,5a mélyén ott feksziksze-
rencsédenT6ni, s akkor egyforg6szélfelkapta,és már repítette is befeléót is,
egyrelejjebb,lejjebb.

No, ez a forg6szélugyanJ6zsefetnem sodortaa sírba,de néhány foglyot
csak felkapott. T6ni után sokan pr6bálkoztak öngyilkossággal,aztán lassan
abbamaradtei is, talán azért, mert a Halálnak más ödetei is voltak, amikkel
féktelenétvágyátkielégíthette.Jött eloszöra vérhas,nevezetesidopont lett ez
is, ugyanis éppen ekkor érkezett a táborba egy küldöttség, mindenki 6riási
örömére. Elterjedt, hogy a foglyokkal akarnak beszélni, 5 arr61 is sz6 lesz,
nemsokáramehetnek haza,mert történt valamifordulat a háború menetében,
sót, tudta megMárton az egyikortól, mégmásnagydolgokis vannak, az orcr
szok forradalmatcsináltakés kiléptek a háboníb61.Ha ezek hivatalosembe-
rek, tervezgetettMárton, akkornekik mindentelmondhatunk,hogy mennyire
rossz nekünk, hogy miket csinál a parancsnok, mindent. Gondolom, a pa-
rancsnok ott se lesz,nem kell, hogy ott legyen,reménykedett,és mindenki el-
hitte, mert olyan j6 volt elhinni. Aztán a küldöttség elment anélkül, hogy
egyetlenegyfogollyal beszéltvolna. A vérhas miatt, mondta az ór, de a pa-
rancsnokelmondottmindent,nemfélni,tette hozzámagyarul,ésúgy nevetett,
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hogy látSZOttaz összes odvas foga. J6zsi ordított, ez a szemét csak kitalálta ezt
a vérhas dolgot, milyen ravasz, milyen ravasz, a többiek meg reményvesztetten
ácsorogtak, nem is volt erejük, hogy csatlakozzanak J6zsi dühéhez. A vérhast
azonban nem találta ki senki, ez nagyon hamar kiderült; Mint a fut6t1h ragadt
át a járvány egyik barakkr61 a másikra, és a sok nyomondt, legyengült ember
alig tudott elvonszol6dni a latrináig. Volt, aki útközben esett össze, és ott fe-
küdt a mocskában, amig nem lett annyi ereje, hogy megmozduIjon. Az 6rök
között is kitört az ijedelem, ett61 az ijedelemt61aztán még kegyetlenebbek let-
tek. ldegességükben olykor leMttek néhány embert, mintha ett61 megnyugod-
hatnának. Egyszercsak lúre ment, hogy a parancsnok is beteg, aztán hallották,
semmi baja, csak nem akar mutatkozni, amig tart a járvány. J6zsi és Márton is
elkapta, de talán mert a végét járta már a k6r, nem lettek túlságosan betegek.
J6zsef ápolta óket, ahogy tudta, forralt vizet adott nekik, meg az elszenesedett
fa porát. Tudta, hogy {gya j6, emlékezett, anyja is ezt adta a kiscsirkéknek, ha
ment a hasuk. El6vigyázatosságb616 maga is ette, s adott a többieknek is, aki-
ket el tudott érni. Másik barakkba nem nagyon merészkedett, nehogy éppen
ott ragadjon rá a betegség. Mire vége len a járványnak, feleannyian maradtak,
sovány, roskadow emberek. Szinte mindnyájan ugyanolyan arcúak lettek, cso-II

hall
I

mo vezna, gatag testVer.
Aztán megint lett valahogy, jöttek a táborba más emberek, azt mondták,

vöröskatonák, sokat clrgya1tak a parancsnokkal, járkáltak köztük is, de nem
kérdeztek semmit t61ük, s6t, mintha nem is látták volna 6ket. Inkább az épüle-
tek érdeklik ezeket, mondta Márton, valami olyat hallottam, hogy hoznának
még embereket, vagy ilyesmi. Sokat emlegettek egy nevet, Lenin, {gymondták,
és ]6zsefék nem tudták, az ki lehet. A cár nincs többé, magyarázta a beszédes
6r, kész, vége, meghalt. Most ez a Lenin van helyette, érted, 6 a cár, na világos,
és úgy tUnt, mintha sajátmagával is igyekezne megértetni ezt az egészet. J6 em-
ber ez a te Lenined, faggatták, az ór meg vigyorgott és b610gatott, j6, jó, bi-
zony. Egy fenét lesz az jó ember, morgott J6zsi, hogy lehetne j6, ha paroláz
egy ilyen szarházival,mint ez a parancsnok. ]6zsinak egyébként szerencséje
volt, mert a parancsnok valamiért észre sem vette. Hiába nézte úgy, mintha
meg akarná 'ölni a szemével,félhangosana legcifrább.káromkodásokatswrta .

rá, semminnem akadtmega parancsnokszeme,pediglett volnamit látnia.]6-
zsef egy ideigálland6 izgalombanvolt, de aztán belátta, felesleges,J6zsi nem
lehet szálkaa parancsnokszemében,mert egyszer6envalamiét1nem látja.An-
nál inkább látta Mártont. Többször ugyanmár nem büntette meg, de nagyon
sokszor fenyegetteés megalázta,amikor csakeszébejutott. Márton mrt min-
dent, még,egyszernem sétált be a csapdába,ha igent kellett mondani, igent
mondott, ha nemet, akkor megnemet,és ha hallgatnikellett, akkor hallgatott.
J6zsi viszont egyrevakmer6bblett, egyalkalommaléppen az 6r elótt, aki már
értett magyarulezt-azt,mondja,hogymit álmodott.Azt álmodtam,nyújt6zott
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nagyot kéjesen, hogy a parancsnoknak kitekertem a nyakát, így ni, mu~tta,
még a reccsenést is hallottam, bizony! Diadalmasan nézett körbe. Az or megint
nevetett, elértett valamit, és kitalálta hozzá a többit. Loptál csirkét, kitekerted
nyaka, ugye, Mártonék pedig gyorsan ráhagyták, és másr61 kezdtek beszélni.
Ez az or nagyjáb61 rendes volt, az egyetlen, aki hajland6 volt magyar szavakat
megjegyezni, s beszédbe elegyedni a. foglyokkal. Lövöldözni se látták soha.
Szemjonnak hívták. Olyan parasztforma.legény ez, mint én, mondta J6m,
ahelyett, hogy dolgozna otthon a földjén, itt eszi a fene. Ne bántsd már, szidta
Márton, nem tudod te a sorsát, hogy mi jutott neki. Hát ez igaz volt. J6zsef is
sokszor elgondolkodott, hogy ki vagy mi szabja ki az ember sorsát, hogy is van
ez, mitól függ, kinek mi jut, de nem nagyon jutOtt elore a gondolkozásban.

Egy más alkalommal pedig az történt, hogy éjszaka lövöldözésre ébred-
tek. Valahol a táboron kívü1lövöldöztek, 4e a táborban is mindenki fel-alá ro-
hangált és kiabált. A cSatazajhol közelebb jött, hol távolodott, aztán hirtelen
abbamaradt. Senki nem tudott aludni egész éjjel, csak kémleltek bele a csillagta-
lan sötétbe, így mindnyájan láthatták, amikor egyszerre világosodni kezdett az
ég alja. Mintha hajnalodna,súgta. valaki, de tudták, nem hajnal az, hanem
lángol valami rettenetesen. Nemsokára lovasok jöttek, a tér közepén itatták
lovaikat, a lovakr61 fehér hab csorgott és némelyik l~roskadt a földre. A gaz-
dája akkor fejbelotte, kiabált a parancsnoknak, és a.16ra mutatott. A parancs-
nok intett, és pár ember máris elvonszolta a tetemet a konyha felé. Na, j61.be-
laknak ezek holnap, irigykedett J6zsi, és nagyot nyelt, s a többiek is mind, hisz
j6formán semmi étel nem jutott már nekik. Az idegen katonák sokan voltak,
és mind inni vágyott inkább, mert egy 6ra múlva már részegen 6béganak
a parancsnokkalegyütt. .

. MásnapSzemjonelmondta,hogyezeka vöröskatonákmost megöltekegy .
csom6 fehéret, a cár híveit, és felgyújtották a falut is, ahol a fészkük volt. Min-
den felégett, mesélte, minden, és úgy látszott, mintha örülne. Példá~kellett mu-
tatni, mondta még, olyan példát, hogy többet senkine merje támogatni a fehé-
reket. Még ilyet, képedt el J6m, ezek itt egymást irtják, oszt még örül is neki.
J6zsef akkortájt azt álmodta, hogy otthon van, éppen az erdoben, amikor meg-
érzi a füstszagot, és .rájön, hogy a faluját felgyújtották. Lélekszakadva rohan,
vagyis rohanna, de hiába, nem bír haladni. Csak a ropogást hallja, és ez olyan
szörnyu, hogy be kell fognia a fülét. Aztán egyszerre mást is hall, egy kétség-
beesett zokogást, és mindjárt tudja, hogy a szép erdészné sír, szeretné látni,
sz61ni hozzá, de nem találja sehol. Mire nagy nehezen eljut az erdo végébe,
ahonnan már az egész falut látni, nagyon elcsodálkozik..A falu helyén ugyanis
semmi nincs, annyira semmi, hogy még az elégett.romok. sem, csupa érinteden
zöldello rét mindenfelé. Odamegy arra a helyre, ahol az o házuk volt, lehajol
a földre, szaglászni kezd, mint egy kutya, és egyszerre megérzi a'házuk szagát.
Annyira megörülennek, hogy mégel is kiáltjamagát.Erre aztán felébredt,'és
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sokáigfeküdt ébren, orrában a házuk illatával,furcsavolt, tudta, hogy ez már
nem álom, 5mégisannyira tisztm érezte,hogy nem mert elaludni,el ne illan-
jon. SajnosreggelremégiseltÚnt,5 hiábapróMlta visszacs~1ni,csupán az em-
léke maradt.

A vöröskatonákállandóvendégeklettek.Egyszerfoglyokathoztak, a ma-
gyarokat ezért összeköltöZtették,tele lett újra minden barakk. Az új foglyok
oroszok voltak, a nép ellenségei,magyaráztaSzemjon,burzsujok. Ezeket a sza-
vakat végképpnem értétték, ígycsakóvatosan,messzirolnézegették,mi törté-
nik velük. AZt látták, hogy a Parancsnokvelükmégkegyetlenebb.Nem lehet-
nek olyan rossz emberek, ha így utálja eSket,döntötte el Józsi. József pedig
egyenesensajnáltaezeket a szomorú arcú, hallgatagembereket,.jobban, mint .
saját magukat. A parancsnok figyelmevégképpaz oroszok felé fordult, állan-
dóan elleneSriztetteeSket,volt úgy, hogy éjjelkergettékki szegényeketa térre,
folyton kikötöttek néhányatközülük, olykor hoztak pár újat csakazért, hogy
a többiek eleSttfelkössékés.napokig hagyják lengedeznia hideg szélben. Ha
nagyonhidegvolt, a holttestekcsonttáfagytak,éséjszakahallanilehetett, hogy
hozzáütcSdnekaz akasztófához.Egy reggel~ halottaknak valami állat lerágta
a lábait, ameddigfel bírt ugrálni, addigtépte a fagyott húst. Akkor a parancs-
nok elrendelte,hogyakasztásután dobjáka tetemeketazonnala gödörbe.Áru-

. 16kvoltak, mondta röviden Szemjon,és nem is mertek kérdezni t6le többet.
Az oroszok nem ismerkedteksenkivel,Józseféket még csak pillantásra

sem méltatták, ha néha mégisösszeakadta tekintetük, József olyan vadságot,
dühöt látott meg a szemükben, amit61összermdult a gyomra. Nem is sej-
tette, hogy pont ezek a haragos,büszkeférfiaknyitnak nekik majdutat a me-
nekülésfelé. .

Az ötödik tavasztaztán egy igazinagyváltozástette emlékezetessé.Dol.
gozni már addig is dolgoztaka táborban, sepregettek,takarltottak, konyház-
tak, de ez most másvolt. A parancsnokkiállt eléjük,és azt mondta, vége lesz
ennek az ingyenéleS életnek, eSamagarészérolnem is érti, minek kellett eddig
is etetni, itatni, ruházni ennyi seminirekell6t,de most már vég~ legfelsobbhe-
lyen is rájöttek. Holnapt61kezdveitt mindenkimegdolgozikezentúlaz ételért,
s mégtöbbért is,.merthasznotkell hajtaniaz országnak,amit a háború és a ro-
hadt fehérektönkretettek. Vasutatfognaképíteni,de j61vigyázzonmindenki,
aki nem dolgozik,vagyszökésentöri a fejét,annak vége.Nekem csak darabra
kell elszámolnomveletek,mondta vigyorogva,hogy élvevagyholtan, az telje-
sen mindegy. No, én már nem bmom, hogy csinálunk valamit végre, örült
megJózsi, a munkától soseféltem,jót teszmajda mozgás,és az idcSis gyorsab-
ban telik. Márton úgy nézett ekkor Józsira, ahogy már nagyon régen nem.
Azért az valami nagyon érdekes, hogy J6zsi olyan tud lenni még mindig,
mintha nem lenne mögöttünk ez a háború, meg a fogság,mondta Márton J6.
zsefnek. Olyan lesz ez fiam, mint a kényszermunka a fegyenctelepeken,ha
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nem rosszabb.Többen beledöglünkebbe, mint a vérhasba,j6s0lta,majd meg-
látod. József hitte is, meg nem is, úgy volt vele, hogy inkább középen állott.
Nyilván nagyon kell dolgozni,de agyon miért hajszolnák6ket, hát akkor ki
dolgozna.Hamar kiderült, hogy Mártonnaklett mégisigaza.Eloször is, egyi-
kük semvette észre,mennyire elgyengülteka fogságban.Iszonyúmunka várt
rájuk, a föld kemény volt, tele kövekkel,meg hatalmasfarönkökkel, és egy
szusszanásnyiid6t nem hagytak a pihenésre.A parancsnok csupa olyan 6rt
rendelt 'melléjük,akik szívesenkegyetlenkedtekcsak úgy, a maguk örömére.
A munka elégmesszevolt a tábortól~és egyremesszebblett, ahogy haladtak.
Mindennaposvolt, hogy a munkábólvisszajövetvalakiösszeesett,hiszen csu-
pán kétszer kaptak enni, egyszervalamikordél felé,aztánmega táborban este.
Aki lerogyott, azt gyorsanföl kellett emelni,és vonszolninéha az egészúton,
különben agyonlotték,és otthagytáka földön.Másnappedigbiztosaklehettek
benne, hogy már nem találjákott, a vadállatokbehurcoltákmagukkalaz er-
d6be. Még szerencse,hogy szegényTóninak ezt már nem kell végigcsinálni,
mert beledöglene,mondtaMárton, ésJózsefis ezt gondolta,bizonY.Tóoi bele-
pusztulna, akkor meg minek kínlódott volna annyit feleslegesen.Es mi, mor-
gott Józsi, hát ez nem felesleges?Honnan tudjuk, egy hét vagy egy h6nap
múlva élünk-emég?Haza akarunk jutni, nem igaz, felelteMárton, de sehon-.u ál H du .' valk ' "
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nan nem Jott .erre v asz. aza, mon JO eso OZSI,en mar azt se tu-,
dom... azt se tudom, mi az. Olyan régen volt, és olyan messze van, hát nem,
nem ,tudom. Tanácstalanul nézett maga elé, s józsef nem tudott rajta segíteni.
6is csak úgy volt már vele,.nem nagyon hitte, hogy megtörténhet velük egy
olyan csoda, hogy viszik 6ket visszafelé. Most, hogy vége a háborúnak, mon-
dogatta Márton, majd meglátjátok, de senki nem kezdett ettol már remény- .
kedDi. Azt gondolom, mondta ki a legijeszt6bbet, de a leghihetóbbet is j6zsi,
hogy minket teljesen elfelejtettek, hogy rólunk senki se tud, az otthoniaknak
pedig fogalmuk sincs, hol keressenek. EltlJntünk ebben az istenverte ország-
ban, és a kutya se fog megtalálni, mert keresni se keres minket senki. Márton,
te azért jobban értesz az ilyesmihez, hát mondd csak, elképzeled, hogy egy ek-
kora világban, egy nagy háborúban pont egy marék katonát fognak meglelni?
Hm? Márton nem válaszolt, és J6zsi szomorú diadallal nézett körül.

Hiába hajszolták 6ket annyira, mégis igen lassan haladtak, bár még
mindig jobban, mint az oroszok. józsinak meg is volt a véleménye r6luk. Ezen
aztán elvitatkoztak Mártonnal, mármint, hogy lusták-eaz oroszok, vagy in- .

kább csak az van, hogy nem akarnak ezeknek dolgozni. J6zsef inkább az utób-
bit hitte el, emlékezett a szemükre, konok nézésükre, leszegett fejükre. Nem
messze dolgoztak egymástól, mégis külön csapatban, s ha beérték az el6ttük
halad6t, összeszedelózködtek és e16rementek. Igy kerülgették egymást, s köze-
ledtek egyre az erd6höz, ami fölött madarak keringtek, hangjukat el-elhozta
a szél, és még mást is, víznek, meg füstnek a szagát. József sokat kérdezgette
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akkoriban Szemjont, milyen vidék ez, miféle népek élnek errefelé. Szemjon
szívesen válaszolt. Elmondta, hogy van a közelben egy hatalmas tó, nagy víz,
érted? Igyekezett úgy magyarázni, hogy József megértse. József egyébként egész
sokat tudott nW- oroszul, meg a tobbiek is mind, csupán Józsi nem volt haj-
landó egy szót sem megérteni. En ugyan nem, majd ha megbolondul tam, ismé-
telgette, nekem aztán nem fontos, nem én akartam idejönni, nW- miért akar-
nám megérteni. eSket,így beszélt. ott a t6nál, mondta Szemjon, van pár falu,
oroszok émek benne leginkább. Szegények nagyon, éhesek, bizony. Aztán
végesvégig, amerre látsz erdeS,erdeS,erdeS.Máskor Szemjon azt mondta, ti nem
is tudjátok, milyen.jó dolgotokvan. Elképedvenéztek rá. Zörgött a csontjuk,
fájt a gyomruk, az ételreSlmár sosemtudták, mi az valójában,hol sárga volt
a színe,hol lila,erejük megegyrefogy6ban,aztán erre ilyet hallanak!Bizony,
bizony, ero$ködött Szemjon,ti kaptok enni minden nap kétszer is, "an ke-
nyér, van leves,de kint a népek éheznek,éheznek,és meghgltlakbele.Másnap
Józsi a földet vizsgálgatta,niorzsolta a kezében, s.megszagoltatöbbször is.
Nemigen hiszemén ezt az éhezést,j6 földeZ,megtenni,ami kell. Mása színe,
más a szaga, de azért jó, ismerte el. Látszott rajta, nehezére esett elismerni,
hogy van másholisjó föld,nemcsakazeStanyáján.A többiek se nagyon hitték
Szemjonmeséjét,hát, ha annak, aki rabságbanvan is jut valamennyi,ne jutna
annál több a kinti emberelmek?! Aztán egyszeregy szekérútnál dolgoztak
éppen. Az erdobol futott ki az út és beleszaladta nagy végtelenségbe.Nagyon
erosen nézték azt az utat, Józsefúgy érezte,magáhozrántja rögtön a két ke-
réknyom ott a földön, szédülni kezdett és remegni, alig bírt uralkodni ma-
gán. De jó lenne csakúgy elindulnirajta,suttogtaMárton, ésJ6zseflátta, min-
denki megb(jvölvenézi ugyanazt a két ke~élmyomot,a szabadságkeskeny
nyomát, ami ingerkedvekanyargotttova a magasf11ben.Nem nézhették soká,
ám annál többet gondoltakrá, miközbenott görnyedteka kemény föld fölött.
Amikor visszaindultak,késeSdélután,a nap már csakegyóriásivörös golyónak
látszott, és ott lebegetta végtelensíkságfelett.Az úthoz érve meg kellett áll-
niuk. Öt-hat szekér vonszol6dottnagy nyikorgássalrajta, csak az elscSthúzta
egy csupacsont ökör, a többi elé asszonyok(ogtákbe-magukat,lehajtott feju,
fakó ruhás asszonyok.Szömydségesmenet volt, J6zsef azt hitte, nem jól lát,
csakaz imént volt, hogysokáignWe a vöröslonapot, ígyazt hihette, káprázik
a szeme.A szentségit,súgtaJózsi,Szemjonnakigazavolt, Úristen,mondta Már-
ton is, ez nem lehet igaz.A szekerekennéhány rossz bútor, meg kisebb-na-
gyobb batyu billegett, és a batyukbakapaszkodva meztelenvagyféligcsupasz
gyerekekültek. Ahogya csontra ráfeszülta bor, olyan volt, mintha bármelyik
rázkódásnál átl}"l,1kadhatnaa vékony hártya, ami a gyerekeket összetartotta.
A vékonykanyakön óriásinaktUnta fej,mégóriásibbnaka két hatalmasszem.
Ült még egy-kéthófehér szakállasvénségis a kocsikon, eSkugyanolyan üres
tekintettel riézt~kléfeléa szekérrol,~t a gyerekek.A kísértetmenet néma
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csendben haladt, s 6k is ugyanilyen n:émasággalvárták, hogy elmenjen. Az 6rök
is csendben voltak, nagyon is csendben, még utána is sokáig, noszogatni, lök.
dösni is elfelejtenék a botladozókat. Na hisztek-e már Szemjonnak, nézte é>ket
elégtétellel Szemjon, a közelben m1r h1rom falu pusztult ki teljesen, tette még
hozzá, hát mondom én, hogy ne szóljatok egy szót se. Nem szóltak. Err61leg-
alább nem, de nem leheten elfelejteni azokat a nyomorult gyerekeket az át-
látszó bé>rükkel,fénytelen szemükkel. Nekem volt egy fiam, mondta Márton
egy délután, amikor az es6 miatt nem mentek dolgozni, mert akkora víz zú-
dult le hirtelen, hogy a téren még az esti sorakozónál is bokáig álltak benne.
Volt egy fiam; de meghalt, miel6n a bajusza serkenhetett volna. Lenne akkora,
mint te, méregene józsefet. Nem tudtuk, mi baja, az orvos aZt mondta, elsor-

d ' h ál 1 d H ' N' , k. , " akva t, ezt a szot aszn ta, e sorva t. at o nezett Ig I szegeny a vegen, cs
csont és b6r, semmi más, pedig volt étel b6ven, hordtunk mi neki mindent,
hiába, egy falatot nem bírt megenni. Az asszony az majd belepusztult, mert
ahányszor teherbe esett, mindannyiszor elment a gyerek, aztán hogy egy végre
megmaradt, és Így járt... Sokáig csendben nézték az esé>t,aztán Márton legyin-, 1, ' b c 1 be ,de ' ",
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tett, ugy atszott maga an 10ytatta a sze t, es mostanra ert a vegere. tan
mire n6n volna fel? lttsenyvedne, mint mi, vagy elpusZtUltvolna elé>bba há-
borúban? Az is bolond, aki gyereket akar, keserves aggodalom onnantól az
élet, hogy el6ször belesír a világba, mondta még utoljára, azután soha többet
nem beszélt a régi életér61. .

A munkába egyre többen pusZtUltak bele. A gödröt, amibe a halottakat
dobálták, m1r be sem temették, csak mésszelleszórták alaposan, Így nem kel-
lett folyton kiásni. Volt úgy, hogy két-három ember is meghalt egy nap, aZtán
egy darabig senki. Utánpótlás azonban mindig volt, idé>r61id6re új foglyok ér-
keztek, ezek is mind a nép ellenségei, Szemjon legalább is ezt mondta, és úgy
beszélt, mintha ijesztgetni .akarna. józseféket azonban nem érdekelték az új
emberek, mert különösebben nem érdekelte m1r 6ket semmi. A munka ki-
szívta minden erejüket, elpusztÍtotta vágyaikat, emlékeiket, de még az álmaikat
is elvene. józsef jó ideje m1r, hogy semmit nem álmodott, pedig szívesen járt
éjjelente abban a színes világban, ahol megtörténhet minden, ami kimaradt az
életébé>l.Ahogy az id6 telt, úgy len egyre kevesebb szavuk, és félé>volt, hogy
végképp elfogy, még azelé>n,hogy 6k is odakerülnek a fehérl6 halom tetejére.

Eljön a tél, mire elérték az erd6t, és en61 kezdve még nehezebb len. Fát
kellen ugyanis vágni, erd6t irtani, és nem számított a hatalmas hó, a rettenetes
hideg, hacsak vihar nem volt, indulniuk kellen a terepre. A Mrük csupa repe-
dés lett, volt úgy, hogy csak magától felhasadt, és csurgott be16le a vér. Ha
faggyút tudtak kunyerálni a konyhán, azzal kenték be jó vastagon az arcukat
meg a kezüket. Épphogy valamit használt. Sokszor észrevették, hogy nem
messze a fák közt vadállatok lesnek rájuk, farkasok, vagy mik lehettek, az éh-,

akm N , Nk h ' '
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csak egy-egypuskalövésugrasztotta meg oket rövid idore. Ezt nem lehet ki-
búni, fakadt ki idegesenjózsi, nem bírom ki, hogycsurgónyálú vadak bámul-
nak, lesnek rám, nem birom kil Végülmégiskibína, és kibírták a telet is, úgy
látszott már egy ideje,hogy ok hárman mindent kibimak. Egy tél'végi napon
azutánjózsef megkérdezteMártont, talán csakhogytudja miheztartani magát.
Mondd csak, kérdezte,mOstakkor megpróbáljuk,vagy nem? Márton rögtön
értette, mirol kérdezi. Amint lesz rá mód, felelte,akkor igen. De nem kéne
már túl soká várni, mondta józsef, itt lenne a jó alkalom,benne vagyunk szé-
pen ~ erdoben, azért. Mártonbólogatott,de aztán megintnem ejtett szót r6la,
ismétJózsefnek kellett szóbahozni. Akkor már józsivalegyütt sürgettékMár-
tont.<Hát jó, mondta ki végülJózsef,mert úgy érezte,mintha Márton húzó..
dozna, én mindenesetre az elso adandó alkalommalmegpróbálom,eldöntöt-
tem. Lehet,hogy lelonek,mondta Márton,ésnem nézett rájuk. Na és,csattant
feljózsi, bánjuk mi azt?Milyenéletvár igy ránk, egészen,amigúgyismegdög-
lünk, mi? Akkor inkább már szabadon,hogy ott legyen az emberben, azért
csak megpróbáltam.Márton nehezenadta meg magát.József arra gondolt, ta-
lán fél, megint az a kényelmetlenérzésetámadt, hogy többet tud náluk, de
nem akarjaelmondani.Nekem csakrosszérzéseimvannak, ismertebe Márton
végül, nem is az, hogy félek, hanem hát, merre is mennénk? Körbekerü1jük
a földet,vagyhogyanlesz?Hazanyilvánnemjutunk, akkor megérdemesvégig-
csinálni?Ezen sokáigtépelodtekmegint, mindenki a magavérmérsékletesze-
rint. józsi abbólindult ki, bárholjobb, mint itt. józsef megabbó),hogy biztos
lesz valahogy.Nem félt a haláltól,nem félt az ismeretlentol.Amióta az erdo-
ben dolgoztak,újból vágyottarra a rég elfeledettnyugalomra,amit egyedülaz
erdo adott neki, hát hogyanis lehetett volnamaradása?A tavaszierdo külön-
ben is gyönyöru.volt.Más,mint az otthoni, de gyönyöru.Józsefetnem is any-
nyira a látvány, mint inkább az illat nydgöztele, ezt J6zsi is észrevette,pedig
o nem volt erdei gyerek.Falni való szagokezek, komám, mondta, csak meg-
éhezik tolük az ember. Tényleg, jutott errol eszébe,mit fogunk enni majd
albujkálás alatt? J6zsefnek már megvolt erre is a terve, még Márton is elismeroen
b6logatott, ez igen, mondta, ez jól ki van találva.Ettól kezdve rendszeresen
csempésztekki a táborból apróságokat,amikre feltétlenülszükséglehet majd.
Kést loptak a konyháról, onnan szereztek apránként pár szem, elfagyott
krumplit, répát, avasszalonnátis.Ruhanemdtis kivittek teljeseneszrevédenül.
Az elrejtésükazonbaniszonyúnehézvolt. Vagyelásnikellett, vagyvalamine-
h _~!_L , k lt al

, . h " "k adáIl k ' ' kezen mOZWUlato o a tenni, ne ogy az oro vagy a ~ ato eszrevegye .
Az élelemv()lt a legnagyobbveszélyben,azt akármilyen mélyrol is kikotor-
hatta egy jóorcú, éhes állat, ezért alaposanbecsomagolták.Ebben Szemjonis
segítségükrevolt, teljesenakaradanulpersze. A vörösök egy alkalommalegy
csomó szivarthagytaka táborban, rablott holmit nyilván, igy mindenki sziva-
rozott, a parancsnoktól az utolsó segédorig.A szivarok egy része különleges
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fémdobozokban volt, a többi hosszúkás papWobozban. Ha elfogyott a szivar,
dobálták ki sorban a szemétre, már ami papírb61 volt. Onnan Szemjon engedé-
lyévelJ6zsefék.összeszedték. Mindig is gy(ijtöttem az ilyet, mondta Szemjon-
nak Márton, ugyan hadd szedjem már föl, hátha egyszer mégis hazakerülünk.
Hátha, biztatta Szemjon vállát veregetve, hátha, és hagyta, hogy Márton össze-
szedje a keskeny illatos dobozokat, sot egyszer egy fémdobozt is adott. Legyen
ilyen is, mqndta nagylelk&n. Hetekig eltartott ez az idegfeszíto hureolkodás,
rejtegetés. Alland6 fejtörésben voltak, hogyai1wdják megjegyezni, hová ásták,
vagy dugták az apr6 csomagokat. A:Ltterveite ki J6zsef, hogy az elso éjszakán
vissza kell menni értük, s aztán végképp eltiínni az erdoben. Amit megtalálunk.
j6, amit nem, ott nincs mit tenni. Teliholdkor kéne meglépni, mert akkor
látnánk valamit éjszaka, mondta Márton, és ezt j6 ötletnek tartották, annak
meg méginkább örültek, hogy Márton egyre élénkebben vett részt az elokészü-
letekben. O javasolta azt is, hogy eloször visszafelé kéne menekülni, hátha
a tábor közelében nem keresnék oket. Kutyák már nem voltak, mind kimúltak
az éhezéstol, az orök pedig megnyúztált, és megették. az alig kihwt állatokat.
Amikor már nem keresnek, elindulunk délnek, vagy délkeletnek, tervezgette
Márton, az is lehet, hogy elérjük a nagy vasutat, aztán azt követjük, vagy
jobban délnek fordulunk. Szemjon azt mondta, arrafelé van egy másik ország,
hátha átjuthatunk. J6zsef szeretett volna többet tudni arr61 a másik országr61,
de nem merte Szemjont faggatni. Att61 félt, hátha gyanút fog, s onnant61 fi-
gyelni kezdi oket, akkor pedig nem tudnak észrevétlenül készülodni. Ferde
szemfíemberek laknak . ott, ilyenek ni, húzta meg kétoldalt a szemét nevetve
Szemjon,amikor J6zsi egyszermégiscsakkérdezosködött.Ferdeszemfíek,cso-
dálkozott J6zsi,talán tatárok, vagymi?Tudom is én, vonta meg a vállátSzem-., 1, CSak
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jon, en ugyan nem attam egyet se, ugy ottam.. w van ez mar a tavon,
benn a magas hegyekben, ki a fene járt ott?

Egy napon aztán azt mondta J6zsi, telihold van, már az éjjel is akár ol-
vasni Iehetett volna... Márton azonban kesergett, nem j6 ez {gy, kéne valami,
valami rendkívüli dolog, ami elvonja az orök figyelmét, de semmit nem tudtak
kitaláW. No és ekkor történt végre, hogy az a régi imádság úgy látszik meg-
hallgatásra talált, mert másnapra olyan ;61 elrendezódött minden, hogy azt
Csakisaz Úristen rendezhette az összesangyalaival.

Amikor kihajtották oket, még semmit sejteni nem Iehetett. Mégis, J6zsef
elgondolta, mi lenne, ha utoljára menne ki ezen a kapun, és összerándult
a gyomra az izgatottságt61.Ahogy végighaladtak az elrejtett holmik mellett, új-
.b61 felsorolt minden helyet, pedig ,annyiszor megtette már, hogy képes volt
azonnal odanézni, nem is kellett számolgatnia a fákat, kohalmokat. Mellette
J" 1 ak ' , ak

'
kek ' , AZtán ' k k ' kiOZSIsoro ta cs ugy magaD a reJte. szamat. meger ezte ,es ne -

láttak a munkának. Fát kellett vágni megint, mint napok 6ta már. Az orök
esore töltött fegyverrel álldogáltak, járkáltak közöttük, olykor taszítottak
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egyet-egyet rajtuk, ez mindenkinek kijárt, akár j61 dolgozott, akár nem. Már-
ton és józsef egymás mellett dolgozott, Józsi kicsit távolabb került, egy tüskés
boz6tot kellett kiirtania. Olyan dühödten esett neki, mint aki az egész erdot
képes elpusztítani egy fejszecsapással.Az a rész, ahol éppen dolgoztak, ritkás
kis ligetnek látszott ahhoz a rengeteghezképest, ami tolük jobbra sötédett. J6
is, meg nem is, morogta Márton, hamar el lehet benne tWmi de alig lehet majd
haladni. Remélem, beljebb megváltozik. Na igen, gondolta J6zsef, ismerte
ó ezt, voltak ilyen erdoségek arrafelé is, ahol Óélt. Embermarasztal6 erdonek
nevezték, mert beleakaszkodott ott folyondár, bokor, lehajl6 ág, minden az
emberbe, csakhogy ne eressze. J6zsef inkább a fenyveserdóket szerette, a ko-
pár, .vöröses földet, az égre nyúl6 karcsú törzseket, a messzi magasban ring6
koronák suhogását, a csorg6 gyanta illatát. Fejszét vinni kell, súgta Mártonnak,
anélkül nem boldogulunk. Az oroszok most éppen mögöttük voltak, még az
elozo napi munkát fejezték be, mielott elore kísérik oket. J6zseféknek már rég
kiosztották a kevéske ennival6t, az oroszoknál még mindig munka volt, s egyre
közelebb kerültek hozzájuk, úgy száz méterre, ha lehettek. Már tisztán hallot-
ták a hangjukat, fel-felcsattantak. majd elhalkultak. Valami baj van amott, in-
tett feléjük J6zsi, s ebben a pillanatban hangos ordibálás kezd6dött. J6zsefék el-
szörnyedve látták. hogy egyre több ór esik neki az egyik orosmak, és teljes
erejükb61 ütik, ahol érik. Egy pillanat alatt ordításssal, jajgatással lett tele az
erdo, az oroszok odarohantak az orökhöz. és rájuk ugráltak. Elvágta a torkát,
mondta valaki, nézzétek, ez elvágta. és nézték, ho.gy egy ór üvöltve ide-oda
szaladgál. a torkáb61 meg sugárban spriccel a vér. végiÜmegperdül, és elvág6-
dik. Ez, mintha jeladás lett volna. az oroszok mind az oröknek estek, egy-két
fegyvert is szerezteK, a többiek pedig a fejszéket fogták marokra. A magyarok
bénultan nézték a verekedést, nemkülönben az óreik, csak akkor kaptak észbe,
mikor az elso lövések eldördültek. Ekkor végre felpattantak, és a társaik segít-
ségére siettek. József nézte a hátukat, a felcsapód6 csizmatalpakat, és tudta,
hogy eljött a pillanat, az egyetlen és soha meg l1emismétlódó. A pillanat, ami-
ért annyi éjszakán imádkozott, a szabadulásnak az egyetlen esélye, ~ nem bírt
megmozdulni. Ekkor józsi odaligrott, és beleordította a fülébe, most, na most,
mire várunk, és látta, hogy Márton is felpattan, s az ó lába még mindig, mintha
kové vált volna, nehéz volt és mozdíthatatlan. Márton és J6zsi akkor fölrántot-
ták, és úgy húzták, hogy fájdalom nyilallt a karjába. Ettól. vagy talán Józsi két-
ségbeesett szemétól végre magához tért, és megindultak a lábai. Megbotlott, el-
esett, majd felállt és hátranézett. Az orök mOstértek oda csetepatéhoz, ami már
láthatóan kifúlóban volt. Lövöldöztek párat, s már fordultak. is vissza éppen
eléggé idoben ahhoz, hogy meglássákJózseféket. Fegyvereikkel hadonászva fu-
tottak visszafelé, és ordítottak, ahogy a torkukon kifért. Alig volt mindez egy
pillanat, de még az is belefért, hogy J6zsef meglássa fogolytársai arcát. s magá-
val vigye s6vár, beesett arcuk emlékét örökre. Gyere már, ordítottak Márto-
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nék, és ordítonak az orök is.J6zsef úgy zuhant át a boz6ton. mintha egy látha-
tatlan ero hajította volna ilyen magasra. Hatalmas ugrásokkal ide-oda kanya-
rogva szaladt, arcát véresre szaggatták a tüskés ágak. lihegését hangosabbnak
érezte a puskalövéseknél. Nem szabad lassítani, nem szabad megállni, gondolta,
és kéts~gbeesetten próbált levegohöz jutni. Tüdeje majd szétpattant, a szíve
a torkában dobogott. Még mindig lonek» állapította meg, s erejét megfeszítve
futott tovább, már nem is érezte a lábát»valami mégis vitte. Már j6 ideje nem is
az erdot látta»hanem egy halálra ozött vad habz6 testét. vadászaton volt. véres
vadászaton» szeme kidülledt» és a levego már hörögve hagyta el tüdejét. Ami-
kor a földre zuhant még akkor is azt ismételgette. nem megállni, nem lassítani,
de mielott teljesen elsötétült elotte a világ már biztosan tudta» sikerült. és lehet,
hogy most vége mindennek» hogy most elpusztul»de szabad lett, végre szabad.

ÁGNES ASSZONY
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KIss BENEDEK

H6 al61fú
Gyermekkor friss gyepje,

futba#pálya, birkalegeló,

ilyenkor füwd 'lJadul zsendül,
éTJszázadok-ha'fJfl ol'lJadoztán

pogány lándzsákkal
vadul tör elo.

Mintha megújulnék wIed én is,

futballpálya, birkalege/ó,

8szibúzaként fagyot leb{rva,
és mintha konok sz{'UÜnk tüzétol

langyulna újra

sfényesednék ki a lewgo.

Szeretnék játszani, futni ma újra

futballpályán, birkalegelon,

tarackgyökér.erós TJérindákkal

kapaszkodni az élet sziTJébe,

hisz 'lJÍrágzás tornya ott is, hol 'lJámak rám:
a temeton.

Nem tudok futni már, játékom korhelyé,

futballpálya, birkalegeló,

temettek titeket, ifjúi évek,
kihamvad belolem már az ero,

megindú mégis, ha pogány lándzsákkal

hó alólfú tör elo. .

Szemét-király
Utc~szél,
idült nyugdíjas,
te nyughatatlan

északi szél,
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jól jönne most, ugye,

hogy tcwább fújhass,

egy kis boTOCs~

míg tart a tél?

Forralt borocska ám,

fahéj, szeyfúszeg,

borssalmeghintve-
az volnajó!

Mínuszok járnak még,
a tócsa dermedt -
forralt bor volna csak

wgy fél akó!

Mínuszok járnak még,
behúzott nyakkal
kopog el sietve,

ki errejár,
te söpörsz csak meTÓn,

gúnyos ajakkal,
északi szél, te

szemét-király.

B' II IIanatuzo
Megcsapott egy kis

. semmi bánat, .

és most gÖTnyedek,
mint az állat.

Kottája is van,
dúdolom halkan,

az is olyan kis
semmi dallam.

Megcsapott egy kis

semmi bánat,

sfutnék most eloled
ésutánad.
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A sz{ne bronzos,
mint a medvének.

jól beaszalt biz
Bence ked'lJének.

Mint egy hátizsák.

annyit se nyomhat.

mégis. mégis az

agyagba porlaszt.

Dalocska, uzd el a

bronz.bama medvét,

derltsd föl újra
Bence kedvét!

ABAJUSZ
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KABDEBÓ TAMÁs

K2
Igen, félek a repüMkt61. És a vírusoktól.
Ezeket a sorokat 18. életévem betöltése elott oktatóm, Dr. Mathias T ama-

sovszky biztatására Írom. Mióta eszemet tudom - mondjuk úgy, a negyedik'1 ' "1k zd"dó h ' " ktat6 al lá 1., zül. " Ine etevemto e o en -, arom nagyszero o v tott e Jos om, az -
tézet. Az elsot Giovanna Giovinettának hívták (röviden Gigl), aki az élettan és
az alkalmazott pszichológia doktora volt. Dúskebld, teltkarcsú n6 volt, dallamos
alt hangon beszélt velem, az anyanyelvén. Elsajáútottam tehát az olaszt, az élet-
tan, a fizika, a számtan és a noi divat alapelemeit és megtanultam néhány Leo-
pardi, Carducci és Ungaretti verset. (Férfiként a dúskeblú noket kedveltem.)

Tíz éves születésnapomon új oktatóra bíztak, aki az elmúlt hét közepéig,
tehát nagykorúságom küszöbéig, szellemi gondomat viselte. lan Angus skót
ember volt, hórihorgas, szeplos és szoke, az angol nyelvet ropogtatott r-han-
gokkal beszélte és tudott néhány skót-gél dalocskát, amelyet ugyanúgy meg-
tanultam t6le, mint a pattogatott kukoricaszerd skót-angol kiejtés!. lan Angus
(röviden lá) a genetika és a szociálpedagógia kandidátusa volt, több akadémia
leveleze$-és dísztagja. T61e sajáútottam el a krikett és a kosárlabda alapelemeit
is, habár nem sok krikett vagy kosárlabda meccsen vehettem eddig részt. Az lá-
k akb ' ' 1 ' Intéze

.
de ".,

lS", ,
orsz an ugyszo van az t mm n vezeto tagJa tamtott: az eo SzamJ.-

tógépet 11. születésnapomra kaptam, a biokémiai, -genetikai és az arborétumi
alapvizsgát 12. születésnapomon tettem le; egy évvel kés6bb elsajátítottam
a csillagászat alapelemeit is, s ettol kezdve hetente egyszer, éjjel 1/2 12 és 12 óra.
között inspekci6Ztam az Intézet csillagvizsgálótornyában. Az Alfa Kentaur BZ
14-estörpecsillagának felfedezése 16. életévem határvidékére teend6. (Mint ne$-
nek, az Angus-típusú férfi az ideálom.)

Nemi ösztöneimet is ebben az idoszakban szabadították föl az Intézet or-
vosai. EMtte ugyanis azt sem tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány. (Igaz, azóta
sem tudom, és ez a kérdés egyre kevésbé lényeges számomra.)

Új oktatóm, Mathias Tamasovszky doktor az Intézet igazgat6ja is egyben.
Eloéletét nem ismerem, és azt másokt61 sem tudtam meg. Annyit azonban
megemlített,Japánban élt tíz évet - és velem, amint a nyelvet megtanultam -
japánul fog beszélni. EgyeMre hol olaszul, hol angolul értekezünk, Matának
(nevét így rövidítettem) úgy tetszik; bármely nyelv egyaránt fekszik.

A múlt héten leü1tetett a számítógép mellé (ez is a sajátom, immáron egy
hatodik generáci6s masina), és rávett arra, hogy sakk-idombol vágjak le napi
fél6rát arra a célra, hogy életem jelentosebb eseményeit rögzítsem. Irásra eddig
senki nem biztatott, nincs gyakorlatom benne, hisz a TELTEXT, INTERNET,
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WORLD-WIDE WEB rendelkezésemre áll, s.azt a klasszikust vagy ponyvát
emelem le onnan, amelynek szövege, talán éppen a színes, csicsás keretezés
vagy a lóséró illusztráci6k miatt megtetszik. Az Intézetben könyvek is vannak,
habár én még egyet sem olvastam, újságok és foly6iratok is, melyekbe bele-
belekukkantok. Ez is persze hiábaval6ság, mert az elektronikus újságokat rend-
szeresen olvasom, és szövegszerkesztóm segítségével az engem érinto vagy
érdekló híreket esténként összeállítom. Az F. C. Milan minden játékosának
"g6Itörténetét" betéve tudom, holott még életemben nem voltam val6di fut-
ballmérkózésen.

Más gyerekekkel, majd kamaszokkal rendszeresen találkoztam az Intézet
6vodájában, iskolájában. A tomateremben kedvvel kosaraztam velük, s 5k
nem vették észre sajátságaiJnat,amik elválasztanak, megkülönböztetnek t5lük.
Születésem titkát lelkemre kötötték (rossz sz6: tudatomra bízták), s ez titok
maradt, körültekinto neveltetésem viszont a csodálat és enyhe irigység tárgya
lett. Most azonban Mata egyenesen biztat, hogy történetemet summázzam,
a nagy születésnap után pedig a világ elé álljak. Mint egy felnott. (187 cm magas
vagyok, 80 ki16,hajam répaszíníí.)

Nos hát volt azért egy-két kirándulásom a földgoly6 bizonyos pontjaira.
Repül5vel, aut6val vittek megnézni a tengert; Megengedték, hogy vízbe dug-
jam a mutat6- és nagylábujjam s mindkettót megnyaljam. (Igen-igenhajlékony
vagyok.) Egy hétvégén elvittek egy csendesen horkol6 t\ízhány6 tölcséréig,
vésovel (keszty{ískézzel) megkövült lávát törtem magamnak, fi6komban óriz-
getem. Jártam az állatkertben, aztán a szafariparkban. Gumiköpenybe bugyo-
láltak, kis plasztik szemüvegen keresztül szemléigenem az állatokat, mert
féltettek a sokféle bacilust61 és vírust61, amit az állatokt61 kaphat az ember.
(Az állatokat nem féltették az ember vírusait61.)A fi6komban van egy rog6ra
jár6 kis majom, amely gombnyomásra nyílik s elópattan belole egy bunk6s,
szorös osember, melyból gombnyomásra kilép egy homo sapiens.

Racionális neveltetésem következtében semmiféle isteni hatalomt61 nem

tartok, gondoz6imat nagyra becsülöm, és az Intézet intellektuális birodal-
mának készséges alattval6ja vagyok. Hát igen. Tizennyolc évvel, és nem egé-
szen kilenc h6nappal ezelott az Intézet vezeto kutat6i elhatározták, hogy a bio-
16giaiapámt61 és anyámt61 nyert ond6 és petesejtet egyesítik, s a megterméke-
nyütt egység embrionális eredményét nem anyaméhbe ültetik, hanem e15ször
lombikban, majd mesterséges méhben növesztik, fejlesztik. Már els5 neve15m,
Gigi, elmondta, hogy nem én voltam az egyetlen kísérleti magzat, de ..féltest-
vérem", KJ, vigyázadanság áldozata len. Magzati létemben az "újméh" gene-
rált bórbol fejlesztett organikus csövébe torkollott köldök-zsin6rom, születé-
sem mindössze abb61állott, hogy lecsapolták kQrülem a magzatvizet, kihámoz-
tak az újméhbol és a kezdeti percekben 6zondús palackot illesztettek ajkamra.
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Bábáimra nem emlékszem, késobb sem kötötték az orromra, 'kik voltak,
viszont többször jártam a 2-eslaboratórium múzeumaiban, ahol magzati létem
lombikját, illetve embri6-mivoltom újméhét hermetikusan lezárt palackban
orzik. (Megdobogtatják a szívemet ezek a nemes tárgyak.) Még kisgyermek
voltam, amikor megértették velem, hogy a kísérleti születést titkon kell tar-
tani, mert a különbözo begyepesedett vallások és szekták ódondász papjai ir-
tóznak a tudomány legfrissebb eredményeitol, az erkölcsrendészekrol és a tör-
vényhozókról nem is beszélve..(Megkell várni, amíg többen leszünk!)

Nememet is eltitkolták elottem, sokáig nem is értettem: miért. Ha;amat
kefefrizurára vágták, kezdetben szoknyanadrágban és fehér ingben, késobb
jeansban, ponchóban, majd színes melegítokben jártam. Mivel tizenhatéves ko-
romig más emberpalántákat meztelenül csak szobrokon és képeken láttam,
nem értettem, nem mértem fel saját különbözoségemet. Aztán kaptam egy ol-
tást, amely pompásan sikerült és a nemi kísérlet befejezo része volt. Addigra
már tudtam, hogy a nemiség elso jele a kromoszóma-szám, azontúl a nemi
szerv, illetve a csontozat különbözósége, a húspárnázatok mássága és a belso ré-
szek sajátos jellege.

Az oltás után közölték velem,hogy a herezacskómrejtVe,belül van, mé-
hem gombécnyi és nemi szervem -ezt persze már magam is tudtam - pneuma-
tikus. Mivel nem sokkal azután már nemi érintkezésekre is sor került (ha
romantikus lennék, azt mondanám, szexuális kalandjaim voltak), láttam, ta-
pasztaltam, hogy korombeli fiúk és lányok (az Intézet kutatóinak gyermekei)
nemileg miképpen funkcionálnak. A felgerjedt fiúk szervei megmerevedtek,
a lányok vulvája nedves lett, megduzzadt. Az én szervem mint a csiga szarva.
Ha lánnyal érintkeztem, csigaszarvam kidudorodott s készségesen a vaginába
hatolt; ha fiúval. volt dolgom, szervem behomorodott, visszabújt az üregbe,
melybe a megkívánt fiú merev tagja benyomulhatott. Mindkét fajta érintke-
zést, minden alkalommal, maradéktalanul élveztem, mint a csigabigák.

Napi feladataim közé tartozik a kaktuszkert gondozása. Az Intézet köze-
pén félholdas, fedett területen nyolcszáz kaktusz él, a bogyónyi törpekaktusz-
tól kezdve a mexikói óriáskaktuszig. Kedvencem a brazíliai orchidea-kaktusz,
melynek virága csodálatos szépség6 és enyhe, finom illatot áraszt. (Clearly:
only some may feel this delicate scent.)

Közösségem, az Intézet minden tagja ügyel rám, figyel engem, s ez remek
érzés. Kicsit félek a külvilágtól s különösképpen - ezt belém oktatták - a lesel-
kedo bacilusoktól és az egyre erosebben felfegyverzett vírusoktól. Aztán van
mégegyfélelmem-melyet oktatóimnak is szégyelltemmindmáig ~allani -,ez
pedig a repüloszerencsédenség. Kezdeti kamaszkori utazásaimat repülogépeken
tettük meg oktitóimmal. Minden alkalonunal hánytam. És még valami történt.
Amikor a tengerhez látogattunk, történetesen egy üres római st~dot válasz-
tottunk ki késeSósszel, nevelóm egy félórácskára magamra hagyott. Ultem a ho-
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mokban, védorohában, sisakom levenem, kezem-Iábom kidugtam., élveztem
a verofényt. on és akkor elémbe pendereden egy lányka, tizenhárom-tizennégy
éves ha leheten~Azt mondja: oda'dnám-e a bal tenyeremet, jósolna belole. Balga-
ság, gondoltam, de azért, némi habozás után oda'dtam. Jósolt. Beszélgettünk is
egy kicsit. Bámult, bámult engem, aztán elfutott. Jóslatát nem feledhetem. A la
ragazzaindovinettaeztmondta:repüloszerencsétlenségáldozataleszek. ..

Ettol fogva úgy ragadt rám az aggodalom, mint a kullancs. (Kullancsot
csak képen láttam.) Rettegésemet szégyelltem bevallani, jóllehet, már korábbi
hányingereim meggyozték oktatóimat arról, hogy nem tanácsos repültetni.
Autóval, hajóval, vonattal tesszük meg..rövidesen utunkat a skóciai Glasgowba
Matával, részben azért, hogy ott elobbi oktatómmal találkozva a kédérfi hadi-
tanácsot tarthasson a jövomre vonatkozóan. Mire specializálódjak? Oktató-ne-
veltetésemben mi legyen a következo lépés?Jól tudom, az intézeti újszülészeti
laboratórium (becenevén babagyár) már a V-betGnél tart, várják a VI, V2, VJ,
V4, V5 "kirajzását". A titkok hermetikusak, magam sem tudom, hogy az óvo-
dában, majd az intézeti iskolában hány szülotlen PNEUMÁS-saljártam. együtt,
azaz az újméhes, a nem szüMk szülte gyári gyermekeken milyen nemi, nemes,
vagy nemtelen lúsérleteket végeztek. ("Omertá", mondá Gigi többször, s mind-
ahányszor megszorongatta a karomat.)

Az Intézetben van egy háromkarú gyermek (becenevén Káli), ám éSkülö-
nösképpen szülóatyjának nevezi ("my birth father") volt skót neveMmet, és
édesanyjánakhívja Gigit. ("La mamma dolce") [Két volt oktatóm tán egymással
kísérletezett?] A gyermek neme felol nincs kétség, láttam a benemhúzható
fütyülojét, fiúcska az illeto. Nem lehet tudni, miért van három karja. Aztán ott
a Lubbyke, aranyos, ötéves kislány, most került át az iskolába. Libbyke apja-
anyja ott dolgozik az Intézetben. Az apja a nagykapunál portás, szerecsen fér-
fiú; az anyja ta'karltónó, szép, dagadt, fehérbóríí Ir asszony. Nos, Libbyke jobb
fele fekete, bal fele fehér. Jobb kezén csak a körömágy halvány, és csupán
a jobb talpa sápadt, a többi rész, mint féltörzse: fekete, mIg bal keze rózsaszIne-
sen fehér, bal lába hószInú, testének bal fele: fehér. Az Intézet óvodájában, is-
kolájában, spornermeiben senki soha nem kérdez semmi illetlent gyerektársá-
tól. A személyes titkok szentségét éppúgy elfogadjuk, mint a személytelen

nl " I
egye oseget.

[Itt végzodik Kl beszámolója, melyet sajnos nem folytathatotti A glasgowi re-

pülotértol keletre fekvo Glen Seot völgy egyik kies erdész házában, 1995 június 1-m
szörnyethalt Dr. Tamasovszky Mátyás, a Notyetsueh Intézet igazgatója, lan Angus,

a genetika világhíru kutatója és egy K2 nevu [,:atal, akinek a nemét a kirendelt
mentoszolgálat nem tudta megállapítani. Egy kanadai teherszállítógép fOlrobbant

a levegoben. Szétesett roncsainak egy darabja ráhul/ott az erdészházra és megölte
a~~mwka~ . .

(Giovanna Giovinetta szíves közlése alapján lejegyezte: Kabdebó Tamás.)
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TATÁR SÁNDOR

Epitáfium
egy (legalábbközemberi) lelkiismeretre

.A hatalom fájánJl persze, hogy CSIlle

fbges gyümölcsötszilreulhetsz1 .

Ezt tutJh.ttatl 'UOlna.Sót tuánoá kellett wlna.

Hogy akár meg is esküszöl: tiszta sz4ndék
wzette AZJmábt nyúló kn.edl
csak békMljmeg vele: . majJ.n-memoá7j.uJ
(ha ugytzn...) búfJIÍrIÓ t6nénészeken kífJÜl

nincs, .leit bdekelne ez.

Szánni SZÁn/4/l aZJn, hogy így és

ennyire eStJe most, ámde .lényeg ettol

persze mit sem 'lIiÍltozi!e. Most már

fh. nem h."IIptálrá rögvest} próbáld

/eOrberágni . kukacot fh. mégoly wlószín4 is,

hogy nem sikerülend).

...Es hát, ha úgy wsszük, 'van mentséged is:

végülis Ádám óSIItytÍnk fáján.k árnyék.

vetiil ránk, wLzmennyiünkre; jogosan wt meg az,

kit. nIIP jobban ér. gyérehh lomhoZtlt .Jan,

csak azért, mert te . törzshöz /eOulebh tanyázolil

Ez bizony kérdés. csak éppen nem .

f/tÍgyon fJészkijtÍrllt (. lombkorona székfeJé

legyezgetI /viszonylag! SZtIhad lewgGre)

Minthogy, magányos-nwszktaJan pilJan.taidbtm,

te megveted magMi.

»Em bernek lenni»
Engedjük meg, hogy wn kertem
(hiszen lehetne is tán); .Jekor
óhatatlanul wnn.R benne h.ngyá.k.
A földben laknak sfárdatatlan

vonszolják le od. . sok /árvát, hábot meg bogárhul/át.
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Titkok nekem GIe,fö/dmélyiviláguk-
ból kizártnak, s vigasz-e,

hogy Gksem ismerik asztalom unalmas,
tápláléktalan si'Vatagiátr

Az ág csúcsán 'Virágok.

Tudják-e,
'Vajon, mi a napr

Tudják, nyilván, hisz az bontja ki Gket.

Mégsem elégItene ki minket
ezazGtudásuk-

Sosemfogiák megismerni önnön
árnyékukat.

\

. ,

TETEMREHfvÁS
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GRENDEL LAJOS
,
Es eljön az országa

(Regényrészlet)

Amikor az Elbeszéi~kiszabadultemlékeifogságából,hirtelen úgy érezte,
nem tudja megindokolnia létezését,mintha útlevélnélkül v'gott volna neki
a vakvil~ak. vagy ~tha nem az ingó~gait, hanem a lelkét lopta volna el
valaki. Mintha egy múik vil'gban ébredt volna fel, noha egy percre sem
hunyta le a szemét,csupm a könnyd részegségmaora ringatta. Az új világ
szakasztott múa volt a réginek,.amelyetéppen odahagyott,és sem bar:tts~o-
sabbnak, sem gonoszabbnak, sem hivalkodóbbnak nem tOOtfel ama.nn:U.
Az ElbesZél~abbanlátta a különbséget,hogy,ittnem voltak többé kapcsolatai,
amelyekrögzítettékvolna a viszony't a vil~oz, s ígysegíthettékvolna a tájé-
kozódúban. Nem voltak baritai, nem volt szeret~je,nem volt senkije,akivel
a létezéseterhét megoszthattavolna; olyan tökéletesenegyedüIvolt, hogy el-
veszett a maPny'ban, s nem tUdottkülönbségettenni hasznosés haszontalan,
értékesés értéktelen,értelmesés értelmetlendolgokközött, s legföljebba saját
mmy'val haclrozhatta volna meg ~t. Még remélte,lelki súlytalanságmak
az állapota nem tart soIWg.KüIs~ segítségree hely~n aligha sÚDÚthatott.
A bár lassanm.lt tehet~sdologtalanokkal,a felszolg~k tették, amiért fize-
tik ~et, róla eHeledkeztek,mintha ott sem lett volna. A vendégekis, a sze-
mélyzet is annak a vil~ak a tartozékaivoltak, amelyhezimnW-semmiérdek
vagy érzelemsemfdzte.Az Elbeszé16magáhozintette a f~pincért,de kiderült,
hogy az amerikaiakMú rendeztéka ~k A f~pincérmegkérdezte,rendel-e
még valamit. Az Elbeszé16intett a fejével,hogy nem, s fölkelt az asztaltól,
noha úgy érezte,ha kilépaz utcára,meghal.Kint egypillanatigvárta, hogy ez
megtörténjék.De nem történt semmi.'Az Elbeszél~tmegnyugtatta,hogy bár
nem képes a létezésétmegindokolni,senkinek sincs,útj'ban, s az jutott az
eszébe,hogy talm éppenez azoka, amiértnem tudjamegindokolnia létezését.
Fogott egy taxit, és hazavitette mapw:. .

Amikor késobb, még évek múltm is, fölidézte~ban ezt az emléket,
különösnek ~t. néhmy apró mozzanatot, amely akkor nem izgatta. Ezek
a körülmények tisztwtlanok és megmagyaJÚhatadanokmaradtak. Az El.
beszé16e16szörúgy gondolta, hogy elgyalogola legközelebbitaxiállomúra.
Már éppen indult volna, de akkor az utca torkólaclban,mintegyvarázsszóra,
felbukkant egy taxi, mintha valakiéppCJl11,ekirendelte volna meg. Nyugati
MÚk'jú kocsi volt, talm BMW,ilyenekb& akkoriban még kevés furilclzott
a pozsonyi éjszalclban.Az elbeszé16tétova, bizonytalankézm.ozdulattalstop-
polta le, s bizonytalanságánaknem a könnyu részegségevolt az oka, hanem



14 tIszaráj

inkább valamiakaratlanönvédelmireflex.amelya másodpercegy töl'trészére
lefékeztea kezét; mintha valakióva intette volna attól. hogy beszálIjona taxi-
ba. Az autó olyan halkan suhant az Elbeszélo mellé. mint egy vízen úszó
bárka. Az Elbeszélobediktáltaa dmét. és helyet foglalta hátsó ülésen.Ellen-
órizte, hogy a taxióra ki van-enullázva.A sofor ellenzóssapkátviselt. amely
egészen befödte a fejét, s még a hajs7~I~k2tis eltakarta a tarkóján. Az Elbeszéló
így hozzávet61egesensem tudta megállapítani az életkorát. Azt viszont a vissza-
pillantó tükörben ;óllátta, hogy a soMmek nincs arca. Nehéz Ieri volna ugyanis
arcnak nevezni azt az ovális borfelületet, amelyrol hiányzott a szem gödre és
a száj íve, illetve az orr és az an kitüremkedése. Az Elbeszé16nekazt a feltevést
is el kellett vetnie, hogy a soMr maszkot vagy harisnyát húzott volna az arcára.
Mivel a sofornek nem volt szája. semmi értelmét sem látta, hogy beszélgetést
kezdeményezzen vele. Más talán halálra rémült volna, s más alkalommal talán
az Elbeszélo is megijed. A napközben. illetVea bárballtörténtek után azonban
szinte magától értetodonek tt1nt fel, hogy az elegáns taxit egy arc nélküli sofor
vezeti. A sofor ahhoz a világhoz tartozhatott, ahová az Elbeszélo nemrég. be-
lépett. Tudta, hogy nincs életVeszélyben,így mindv~ megorizte a lélekjelen-
létét. Az autó ugyanolyan nesztelenül suhant az éjszakában, ahogyan érkezett,
s fölösleges kerüloutak nélkül ért célba a ház elott, amelynek egyik belsó eme-
leti lakásában az ElbeszéloJakott. A taxióra sem hazudott, a kifizetendo számla
nevetségesen kicsi volt. ezért az Elbeszélo jókora borravalóva! toldotta meg.
A taxisofor fejbiccentéssei köszönte meg a borravalót, s váratlanul egy újságot

. nyomott az Elbeszélokezébe. Az újság angol nyelvd napilap volt. s amikor
immár odafönt. a lakásában átlapozta. a Business rovatnál megakadt. a szeme
egy fényképen, amelyrollegújdonatújabb ismerosei. Mr. Davis és Mr. Carpen-
ter vigyorogtak rá. Az Elbeszélo beleolvasott a kép alatti rövid cikkbe. de ér-
dektelennek találta; üzleti ügyekben egyébként is járatlan volt. Nem egészen
értette. miért nyomta a kezébe a taxisofor az újságot; talán fel akarták szólítani
valamire, gondolta. vagy csak utólag még egyszer föl akarták hívni a figyelmét
arra, hogy jelentos emberek vendégszeretetét élvezte nemrég. A következo pil-
lanatban. belso kényszernek engedve, megnézte magát a hálószobájában az
ágyáva! szemközt lógó falitükörben. Legfoképp az arcára volt kíváncsi; arra.
hogy megvan-e az arca. Hamarosan megnyugodva lépett vissza a tükörtol. Arca
a helyén volt. Egyetlen arcvonása sem változott meg. egyetlen újabb ránc sem
keletkezett a borén, és az arca színét sem találta feltt1noen sápadtnak, ami lap-
pangó betegségre utalhatott volna. Mégsem volt maracUktalanulelégedett azzal.
amit látott. A tÜkörben ugyan az o arca jelent meg. árn ezt az arcot egyszeriben
nem tulajdonította a magáénak. Az arc üregében mélyen ülo szempár úgy né-
zett rá, mint egy idegenre, akit sohasem látott még, éppen ezért nem tudja hová
tenni az emlékei között. Az Elbeszélo elóbb meghökkent. aztán megkereste
a legvalószíndbb magyarázatot..A tükörb61 visszanézo arc annak a régi világnak
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a nyomait viselte magán, ~lyt61 6 még csak néhány perce szakadt el. Vajon
mit sz6lna Ingrid, ha látná most? Heves fájdalomhasított az Elbeszé16be,'

s ebb61 tudta meg. hogy Ingridet magával hozta ebbe az új világba is. Örült is
neki, hogy így van, csak azt nem tudta eldönteni, helyesen teszi-e, hogy örül.

Amikor az ElbeszélcSIngridre gondolt, nem az emlékei között talI6zott,
mint valami fényképalbumban, hanem mindig önmagára gondolt, arra, amit
a lány elvitt magával belcSle.Anúg nem ~merte Ingridet, nem is sejtette, mi m-'

yzik
'1 'b "1 de ' h 1, 1,.:_" !1" 1,

an az e ete o, . azutan, ogy a any ,""",&e5Z1tetteaz Cletet,mar nem ep-
hetett visszaabba a létezésim6dba, amelya szerelemismeretenélkül volt tel-
jes. Az Elbeszél6nem ismételhettemeg a múltat, ahogyegy lúrad6filmetsem
lehet mégegyszerugyanúgyleforgatni.Amikor az Elbeszél6bebarangoItaegy-
szer az újra felépített vars6i óvárost, annak minden k6darabja arra intette,
hogy'nem a valóságban,hanem emlékekközött sétál.Amit Ingrid a kapcsola-
tukba hozott, szervesenépült bele az elbeszél6lényébe,s most, hogy magával
vitte, hiányzott a hely. Ezt a helyet betöltenirajta kívül senki más nem tudta
volna már. Az Elbeszél6nem rekonstruálniakarta a múltat, vagy visszahozni
azt régimivoltábanés állapotában,hanemugyanazokb61a kövekb61és tégIák-
b61,ugyanazona helyen felépítenivalamimást, amitart6sabb,és jobban ellen-
áll a romlásnak.Bizonyosvolt benne, hogy ez lehetséges.Az üresen hagyott
páholyba senki más nem ülhetett be. Ez a romantikusérzésfogvatartotta 6t,
és semmiköze nem volt semaz önsajnálathoz,sema nosztalgikusszentimenta-
1izmushoz.Mivela lány nem halt meg,csupánnem volt jelen,s bárhol volt is,
mindenütt magábanhordta az 6 létezésénekegy szegmentumát,az Elbeszél6
nem csodálkozottvolna, ha Ingrid egy napon szembejönvele az utcán. vagy
meglesi6t valamilyenrejtekhelyr6l,vagy egyszer&mcsak feljön hozzá és ait
mondja: .Hát itt vagyok,és akkor most folytassuk,de másképpen..A val6szí-" I 'l..::1 . , al"", k

.k ' d I ' h 1nut enseg v",&,"15csupan a v oszmusegne egyI esete, gon o ta, meg a a eg-
széls6ségesebb esete is. Az elveszített tárgy, amíg meg nem semmisLtik,mindig

. megvan v~ahol. Ingrid pedig táplálta benne a reményt, kiskartállaladagolta
ugyan, de mindig a legmegfelel6bbpillanatban,amikor a korábbi adaghatása
már majdnem elmúlt. Amszterdamijelentkezésétkövet6en, nagy id6közök-
ben, újra megújra hírt adott magáról.Volt úgy, hogy csakegy képeslapotkül-
dött, máskor viszont leveletút,' s egyszertelefonon is jelentkezett, szokadan
idopontban, hajnaliháromkor. .Nem tudok aludni -mondta, ki tudja, hon-
nan a világvégérol.- Eszembejutottál.. Már nem volt Amszterdamban,s&ún
váltoZtattaa helyét Europa nagyvárosaiközött, s hogy kivel vagy kikkel csa-
vargott. nem árultael. Arra is ügyelt,hogy elkotelez6ígéretekkelne áltassaaz
Elbeszél6t.A dmét sem tüntette föl a leveleken,{gya kapcsolatukegyirányú
maradt. Mivelebben az idobenazElbeszél6is gyakranutazott külföldre,vélet-
len találkozásukval6szín&égemegsokszoroz6dott,persze továbbra is a val6-
szLn~denségnekmint a val6szín&églegszébóbbeseténeka határaiközött.
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Amikor az Elbeszélc5é;SVlk~nkéntfölriadt, úgy érezte, Ingrid ébresztette
föl telepatikus úton. Ilyenkor a lány szinte ott volt mellette. Az Elbeszélc5
érezte a bc5réntestének melegét, s Csaknembizonyosra vette, hogy Ingrid a la-
kásban van, csak most kiment a konyhába vagy a fürdc5szobába.Az illúzióból
való ocsúdás kellemetlen volt, mégsem hatotta át mindenestül a kiábrándultság
keserii íze. Az Elbeszélc5elhitette magával, hogy Ingrid sokszor gondol rá,
s ezentúl hiába nevette ki a babonákat, a telepátia erejében babönásan hitt. Egy
idc5után hitét hiába vetette alá értelme ironikus és távolságteremtc5racionaliz-
musának. Az értelem érvei kicsorbultak hitén, iróniája elhamvadt, más fegyver
pedig nem állt rendelkezésére. Éjszakai ébredései egyre gyakoribbá váltak, ha-
marosan fölforgatták az életrendjét, s mc51kezdve a biológiai órája is más idc5-
zónához igazodott. Ha nem akadt dolga a Wrosban, már kora este lefeküdt,
s mivel öt-hat óránál tovább nem tudott aludni, az éjszaka második felét ébren
töltötte. Zenét hallgatott és olvasott, mígnem a hajnal jötté\rel újra el nem

11 E '1
.

d ki ' , " .1' v,
alnyomta az alom. z az e etren tagttotta szamara a v1agot. egre zavart a-

nuI elmerülhetett kedvteléseiben, amire másképpen nem lett volna módja.
Függetlenségét néháo,y óráig nem sértette meg senki sem. senki nem zavarta,
nem kellett se megalkudnia, se hitVány ellenfelekkel ölre mennie csip-csup

. ügyek miatt.
Nappal az ElbeszéM a megvalósult valóSZÚ1dtlenségetkereste, s bárminek

öriilni tudott, ami ellentmondott elcSzetesjóslatoknak, ami keresztülhúzta
a számításait, ami váratlanságával és látszólagos logikátlanságával lepte meg.
Ám a forradalmi hullám csiJlapultávalaz élet régi sztereoúpiái újra megerc5söd-
tek, s könyörtelenül érvényesíteni kezdték erejüket. Az érdek gyc5iött a szel-
lem és a zabolátlan emóciók fölött, s az lett volna a különös, ha nem így törté-
nik. Az Elbeszélc5nem volt idealista, hogy csodálkozzék ezen, vagy hogy meg-
lepetésként érje a szeDem és a tiszta érzelmek beleolvadása az újrafogalmazott
érdekekbe, ahogy az új érdekcsoportok harci jelszavainak harsogása sem volt
egészen idegen a fülének. A divatba jött szavak és nyelvi klisék csi11ogtakmég.
Csillogtak a napilapok hasábjain, a televízió képernyc5jén,parlamenti honatyák
dörgedelmeiben, miniszteri expozékban, de kávéházi szegletekben is meghitt
családi körben is. Az Elbeszélc5félt, hogy áradatuk magával sodorja c5t,mert
a magánéletnek a forradalomban nincs rejteke, s minden. magánvéleményt be-
kebelez az ilyen vagy amolyan közvélemény. A nagy szavak hordozóin nem il-
lett észrevenni a használt ruhát, ahogy a szavak mögött ásító unalmat sem.
Az Elbeszélc5taz sem vigasztalta, hogy az élet végre leplezetlen mivoltában mu.
tatkozhatott meg, s esendc5ségefekélyei is .láthatókká váltak. Az ilyen vigasz
még elégtételnek sem volt elegendc5.

Amikor az Elbeszélc5elhatározta, hogy kimarad ebbc51az egészbc$l,nem
tudta pontosan megmondani, miMl hw-ad ki, hacsak nem az életbcSl.
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- Érdekel téged egyáltalán valami? - kérdeztetole az egyikbarátja,akiból
a forradalom parlamenti képviselót csinált. - Most bármit elérhetsz, s ha elsza-
lasztod az alkalmat, néhány év múlva késo lesz már. Mire pedig újabb alkalom
ad6dik, megöregedtél.

Az Elbeszé15 kárhoztatta a pillanatot, amikor ádépte a mindent és min-
denkit megértés küszöbét, s ezzel nemcsak a mások, h~em a saját sorsa iránt is
közömbössé vált. Tisztában volt a mindent megértés totális amoralitásával is,
amely értelmetlenné tesz bármilyen cselekvést. Am.azt is tudja, hogy az amora-
litás, a gonoszság, a kegyedenség vagy az önimádat az élet esszenciális tarto-
zéka, s csakis ennek figyelembevételével lehetSégesítéletet mondani bármirol
egy civilizáci6s hátten1, tehát másodlagos értékrend alapján. Az Elbeszéló tar-' zk_.J!_l, I kimaradás . I . I , r. d 1 k " II .1' . kto oua:;ates a uantl vagyata lorra a m!:lt oveto metamonoZ1SO
betonozták be. Amikor nyilvánosságra hozták a bukott rendszer titkosrendor-
ségének együttmuködó alattval6k telefonkönyv terjedelmd listáját, ez a névsor
olyan hosszú volt, hogy a benne szereplok bízvást mondhatták, az ország la-
kosságának a többségét alkotják, s ha a bdn súlyát elosztják egymás között,
a rájuk eso hányad oly grammnyi lesz, hogy szinte már srora sem érdemes.
Vessenek magukra azok, akik nem voltak besúg6k, s így életüket meg a hozzá-

I .k él I h l ' k S ' 'bb
'

el r.1I 1.I aktartOZOl etet megne ez1tetté. ezert tova, ra lS em t love Jact az ut-
cán, emelt fovel mondták el beszédüket a,parlamentben, hoztak döntéseket mi-
niszteri hivatalukban vagy cikkeztek fom<:lalminak és demokratikusnak neve-
zett újságokban. Aki számonkérte rajtuk a morális tartást, nevetségessé vált.
Az Elbeszéló tudta, hogy nem mindegyikük volt gonosZtevo, s ha külön-külön
meghallgatnák oket, bizonyára mindenkinek lennének érvei, amelyeket csak
megszállott, doktrinér moralisták nem képesek megérteni. Az Elbeszéló azon
sem csodálkozott, hogy egykori barátai közül is egyre többen szt1rikössze a le-
vet azokkal a hajdani hatalmasokkal, akiknél a nagy pénzek ott maradtak bu-
kásuk után is. Hiszen ki ne szeretne felkapaszkodni a szegénységból, ha vissza
nem téro alkalom kínálkozik rá. Egyik barátja pedig leplezeden nyíltsággal
a szemébe mondta:

- A ;6 politikus célja a hatalom megszerzése, birtoklása és megorzése.
Az Elbeszéló pedig egyetértett vele, mert arra gondolt, ha ó politikus

lenne, ó is így gondolkodna. De hát ó ki akart maradni, mert közönyös volt.
Amikor az Elbeszéló Ingrid nyomába eredt, s mint barbár osei egy ezred-

évvel korábban, bekalandozta Eur6pát, a "kimaradása" jutott el egyfajta boldog
betel;esüléshez. Örömmel tett eleget a meghívásoknak, s az apránként elveszí-
tett belso otthonát az utazás otthontalanságában találta meg újra. Minden egyes
útjára lázas izgalommal készült, mintha távozása örök id5re sz6lna. Megtapasz-
talhatta, hogy aki átutaz6nak tekinti magát a földi létben, azt az idegenség ér-
zése ritkán környékezi meg. Mindenhol otthon volt, ahová híVták. Berlint
azért szerette meg, mert a tizenkét emeletes panelház, ahol lakást béreltek a szá-
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mára néhány napra, késo délutánig szinte lakatlannak t6nt, s ilyenkor a ház
a maga különöst rejtélyes életét élte. A kapu kinyflt el6ne, anélkül, hogy bárki
belépett vagy kiment volna rajta. A lift hívás nélkül is fölajánlotta szolgálatait,
s nemegyszer megtréfálta eSt,az ötödik emelet helyett fölvitte a hetedikre vagy
a tizedikre. Ha a folyos6r61 zaj hallatSzott, biztost hogy nem tal~ta meg a for-
rását, be kellett érnie azzal a val6SZÚ111tlenmagyarázattal, hogy bizonyára a ház
beszélt magában. Mindez mulattatta az ElbeszéléSt,és a sivár panelházb61 igazi
otthont varázsolt köré. Hamburgban egy lucskos-havas barátSágtalan kora esti
6rában megállította egy asszony az utcán, és földúltan, szenvedélyesen magya-
rázni kezdett neki valamitt amibol éSegy sz6t sem értett, mert nem tudott né-
metül. Örökre kiderttetlen marad, hogy az asszony ót szidglmazta-e, vagy csu-
pán felsz61ítás nélkül kiöntötte neki a szívét zabolátlan haragjában. Máskor
magyaro! köszönt neki j6 estét egy idegen, akit sosem látott, 5 aki messze járt
már, mikorra az ElbeszéléSfelocsúdott ámulatáb61. Az Elbeszé16 akkor úgy
érezte, ez a pompázatosan gazdagváros áruház- és átjár6labirintusaival az o vá-
rosa, akárha mindig is itt lakott volna. A Balti-tengeren,5védországba tartva,
a komphaj6 fedélzetén dideregve gyönyörködött a viharos tengerben, s nem
bánta volnat ha a szárazföldet csak több napos késéssel vagy sosem pillantja
meg. Párizs, Barcelona, R6ma vagy London szülóvárosaként fogadta, s ha az
Elbeszélot olykor elfogadta is valamiféle megilletooQttSégezekben a városok-
ban, az a hosszú idó után hazatércStékozl6 fiú megilletódöttsége voltt s nem
a szorong6 idegené. Az Elbeszélonek nem voltak kötelességei. Nem tartozott
fele16sséggelsenkinek sem. Ez a súlytalanság és lebegés a gyerekkor ártatlan Mí-
nösségének vagy b6nös érzésének az édes ízét hozta vissza a számára, a létezés-
hez köto legarchaikusabb viszonyt, amelyrol már csaknem megfeledkezett.
Ahogy az új szerelemben is mindig felidézodik a felejthetetlen e1s6.A szétSza-
kadt világ részei egy-egy pillanatra újra Ö5szeforrtak, s ebben a harm6niában
a magánya nem szenvedésselvolt terhes, hanem tele volt csendest visszafogott
örömmel. A .kimaradásb61" származ6 hátrányokért ez nyújtott neki némi
k l ' tIáStarpo .

Külföldi utazásai lassan megtaJÚtották arrat hogy otthon is külföldiként
viselkedjen. Nem zárk6zott el a barátait61, de nem is kereste a kapcsolatot ve-
lük gyakrabban, mint amennyire a szüksége hozta. Eszébe sem jutott légmen-
tesen elzárni magánélete kapuit hívatlan látogat6k el61,beérte azzal, hogy mi-
nél kevesebben lássák értelmét háborgatni ót, s azt sem bánta, ha ezért a háta
mögött g6gösnek vagy különcnek nevezik. Kapcsolatai fölszámolásában lassan,
de következetesen haladt elore. Kedvenc énermét vagy a törzskávéházait egyre
gyérebben kereste fölt a véletlen tal~kozás()k elól azonban nem tért ki. Barátai
és ismeréSseiebben az idóben fokozott aktivitást fejtettek ki; kurat6riumi szé-
kekbe ültek be, vállalkoztak és privatizáltak, örök haragba kerültek egymással,
aztán mégis hamar kibékültek, sür:ögtek-forogtak a közélet piacán. Ebben
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a nyüzsgésben és fontoskodásban az Elbeszél{)legfeljebb úgy vett részt, hogy
írásaival elárasztotta a sajt6t, mivel a megélhetés egyre tö~b pénzbe került, mi-
közben a tiszteletdíjak alig emelkedtek. A közélet eldurvulása és e forradalom
haszonélvezóinek a törtetése azonban 6vatosságra intett. Mivel magyar volt,
a sajt6 magyarellenes hecckampánya különösképpen undorít~tta, nemkülönben
néhány hajdani barátjának nacionalista pálfordulása, amelyb61 éppen. a legfon-
tosabb, a bels6 meggyozodés hiányzott. A forradalmi álarcosbál véget ért, masz-
kok és jelmezek nélkül siralmasan egynemu masszává szegényedett a társada-
lom, s hamarosan megtalálta a vezérét is. Az Elbeszélot a nacionalizmusban
nem annyira annak primitÍv irracionalizmusa taszította, mint inkább a giccses
ízléstelensége és infantilis retorikája. Akik megorizték a forradalom étoszát,
a gyúlölet céltábIáivá lettek. Az Elbeszélo némi haraggal vette tudomásul, hogy
már megint minden a történelem íradan szabályai szerint folyik tovább.
A szakadadan nacionalista agymosást úgy lehetett csak elviselni, ha az ember
külföldiként kezdett el viselkedni, vagy emigrált.

Mindennek ellenére az Elbeszélo gyakran föltette magában a kérdést, hogy
az értelmiség csal6dottsága és kiábrándultsága voltaképpen nem felfuvalkodott-
ság-e. Mindenki, aki csak egy kicsit is jártas a történelemben és a politikában,
tudhatta, hogy az értelmiségi viselkedés szabályaihoz ragaszk0d6 politikacsiná-
lás kudarcra van ítélve. A kudarcot kíséro sértettség pedig jobban bomlaszt,
mint a korrupci6 vagy az eroszak. Az Elbeszélo nem mindenben osztotta a for-
radalom szellemét még orzo barátainak a fanyalgását. Intakt morá1juk, emel-
kedett szellemiségük, a nyilvánosság elotti fellépéseiket átitat6 fölény több el-
lenszenvet gerjesztett, miót rokonszenvet. Ezzel a Par'adoxonnal nehéz volt
együttélni. Az Elbeszélo kénytelen-kelletlen belátta, hogy igazmondással nehéz
rokonszenvet kelteni, mert az igazság többnyire elveszti a reményt, de leg-
alábbis kioperá1ja belole az illúzi6kat. Az ember vagy a társadalomban elural-
kod6 divatokkalpr6bál megazonosulni,vagyönmagával- a ketto összebékít-
hetetlen. Alkalma nyílt ezt a dilemmát mélyebben is megélni, amikor hírét
vette egyik távoli ismerose öngyilkosságának. Az Elbeszélo elment a temeté-
sére, noha nem szeretett temetésre járni, s az illetohöz sem fuzte közelebbi is-
meretség. A fiatalember halála mégis megrázta, mert olyan üzenetként fogta
fel, amelynek o is a címzettjei között lehet. A forradalom elso h6napjaiban
gyakran összefutott vele az egyeztetO tanács székházában, aztán, akárcsak az
Elbeszélo, o is "kimaradt". Családot alapított, és nyoma veszett valahol vidé-
ken. Magánélete nem volt boldQgtalan, beteg sem volt, senki sem zsarolta
vagy fenyegette. A legtöbben, akik elmentek a temetésére, értetlenkedve állták
körül a kopors6ját.

Fenyegetést az Elbeszélo sem kívülrol érzékelt, hanem belülrol. Az osz-
lásnak indul6 lelkeknek a buze érezheto volt már mindenfelé az országban.
Az Elbeszélo mindezt látta már egyszer, s nem kért többé belole.
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HA TÁR Gy6Z6

Húrtalan költo
póTLÁS THEOPHRASZTOSZ KARAKTEREIHEZ

Patriotism is the last refuge of a scoundreL

(Dr. Johnson)

simamodorú mozdulatgömbölygetG; könyöke-behúzó,túlontúl szolgálatkész
elGzékeny kacajjal a csattanónak elébemer.zó

áhítattal gazsuláló, önfeledt hunyászkodó. Vérfagyasztó teroszm1séggel - va.
kondolefurakodással maga-ellrefurdancso/ó, eltökélt végzetének fOldaJagútján

irodalmárnak/bölcsnek/gurunak; levitáló szentnek/költónek/hazafinak-
akárminek, csak nagyon.nagynak

nagyon-nagynak és rendkívülien; ésmindenképpeniséges mindenáronsággal,
csak legyen

--- de lélmuveltségéhez féltehetség, és a tehetség hiányzó feléhez munkaneu-

raszténiapárosuL Mitévo legyen?! .

halálraváltan felrémül' itt jár "az emberéletútjának felén" és sehol semmi.
Hamar! A kötet! A kötet! Legalább egy legyen - a sovány/ea, jelentkezo kötet! A kö-

tet, leadni névjegyét!.. . .
"elsókötetes költonek - én, holott százkötetes Életmuvel volnék, amilyen adós,

olyan viselos!"'.

felháborítónak ialálja az Utókor közönyét Nemlétezo Életmuve iránt, ugyan-

akkor hangosan felsír, ha a rámért méltánytalanságra gondol: a Géniusznak hogy

így kell elsenyvednie...!

még vastag abban hunyászkodik, megkettozi gazsulálásait, és azzal fózi le ve-

télytársait, a túlnyalás normájában, hogy még Izlésesen csinálja is, mivel a fortélyos

felkapaszkodás üyen istenáldotta muvésze ---
végezetre sikerül Életteroének egyik (a kisebbik) fele. Megkapiaita; de amire

olyan sokáig ácsingózott, most beleülhet a Fo Aparatcsik székébe; s azontúl már

nem ó a köz-slapaj: ó a Fó Aparatcsik

azonnal, de valami.nagyon-azonnal, hogy jobban üstöllést már nem is lehetne:
vélnéd - kicSerélték

megváltozik
a finomkodásból goromba pokróc, az imára álló ájtat-szájból trágár öklendék

kiómlónyílása lesz. A beosztottjaifJal "jól bánik": akár a kapcájávaL Atyailag rúg
beléjük, és akit észrevesz azzal, hogy tunikán bál/entette - annak az kitüntetésszám.
bamegy
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azontúl beletemetkezik az aktatömegbe, hogy ki se látsszék belole, látástól-va-

kulásig. a belezsibbadásig robotol és azt játssza a világ eltftt, hogy

- hogy ne is mondjam:

- temérdek a dolga/ki se lÁtszik a munkából/meghalni sincs ideje: hát még

halhatatlan muveinek meg{rtÍsára

- mit? még hogy ".icMt szakítani"" Hát lehet odáig alázni a Halhatatlan
Életmuvet, hogy hivatali idtfbGl .szakított" mellék-ido'ben, két hugyozás között:
holmi pótidóben jJTÓbálkozzéka titáni lángzseni a Múzsa megidézéséveL..rI

Igy, hf!gyemagánfelhá~ sikerült eltorlaszolnia maga elo"'lRoppant
Irodalmi Éktteroét, csak felmorzsolódni tud és már munkaneuraszténiája sem
a régi. Az egyik ilyen morzsalékfélóráNn mi ötlik eszébe - mi nem (az, ami ilyen-
kor minden féltehetségnek eszébe jut.~ hogy a költ8nek, ha Hazafias, sok mindent
megbocsátanak; sót, fogyatékosságait számba se véve, még magasztalják is, Kiszíne-

zik sorsának "hányatottságát'", végzete ,mostohaságát. és a babérkoszorú mérték.
vételénél duplán számítják a .Bujdosás Eveit.

. . . azontúlírt .

írt.írdogált azokban a mcrrzsalék.idtfkben két hugyozás között, a kihúzott hi.
vatali fióknak,amelybe uzsonna-doboza mellé rejtette: néhány amolyan Apróbb

Egyebecskét,jobbára Dibdábságokat, részben az Elsiratott Hazáról, részben a Hon-
fibúról, részben a Huségben Megedzett Lelki Nagyságrál, mely hogy az övé, hozzá

nem fér kétség.., Mi sajna, hogy fülhasgatóan csürüszkölnek.csikorognakeme Csi.

nálmányos Zengzetek- és Magasztos Másodlagosságoli: .ami bennük jó, az nem ere-

deti,ami bennük eredeti, az nem jó. - s így azután az egész sO'Uányka Életmu-Pak.

saméta, akárhová rejtette, a szigetomJgban Dr, Samuel Johnson szigorú tekinteté-
vel találkozott

hazamenekítette át a Honba, amely sok mindent megbocsát és értékelni tudja
a keményvalutában érkeztf Honfibút (így húzza cigány is:"Az igazi Haza-Nagyja /
minden pénzét hazaadja"..J

holtában szeretetlenség vette körül és ezernyi jóbarát kiáltó hiánya. A hivata-
los protokoll parentálta. csak, elismero1eg, mint családapát, mint embert, mint va-
sárnapi sporthorgászt, mint jeles költot éspáratlan Hazaffyt . - -

emléke álmomban sejöjjön elo

Boltos

botlogolok küszöbénél
elakaJa lábam

h l I kái'""ez se uzza mar so g
- gondoljamagában
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SZiÍnakozna - tk ideje:
se szíw se /eeáw

sose látta mig ~gát
idáig öregedve

A bátor Meditátor

..

neá'lJeS-rút setétség patlrJnyos sikátor
mit keressen erre bátor meditátorl

amit o mondhatna - erre úgysehalljále

ágyazná meg inkább gy4rött fejealját
errejár - Vén Templom -Nyit'fJtI tWl -BeÚfJed

ürespadsortkeresnemazüd~t

felnéz a szentképre arany foglalatra
- imája se sincsen nem hogy foganatja -

, [nézpápásmisérezúgó áradatra
karingét stóláját o már átaladta

püspökénél fekszik Ieuks és memorandum:
nyugdíjaztatásért esedezofantom

ácsingóznak arra -kérik apaplakot
m~bm~tm~~tsJ~Jve~~~

üve el nem CSámtJl hová el nem baktat

házasodnak kúmak bognek borozgatnak

mit görög a csonthúskas ördögszekérm?
a/átakaroclni sincs bmne szemérem?

világ-dgányuásár - mindegy ki kit árul
látó meditálás kapuja kitárul

zsírpúpja a teljes idGtérlét.iszony
kispapmedi~ a sella curuliszon

o már csak hamwiba-dermedt idegzsába:
ez égetnivalóval - beleaz umába

s azt mint Herakleitosz javallta goromba
szerrel - umáját is: rá a trágyadombra

ne legyen lennie -módjai hadilábon
velunk ne állhasson erre ne móráljon -

többet volt mint kellett légyen eddigelé:
oda vele -Mínosz s Rhadamantisz elé



1996. "'Ilus 11

Bag()ly

.mitrlÍmAt is miná-TJzhatom

",mm isbányom-wtem:
r4ÍmwU Bago'y ábrbAtom
spi4spölm wlló termetem/

ez a széle a pi4spökszéklm
támlás liT"'" trónom néklm

ha ki jámbcrnJgjeliNl
támlás trónomIM beJéiil

fáánt falhat 'Ufldk4ntölhet
wJonerdón püspökö/het

légyen bár Fidu-SzegInye
SZÁZótvara-s keleWnye

minden bajbólkikúTtÍlW
HL! .!'L-
UUJ'4tteszem aTanylAWll

mosom Ieenem meginstáJlom

nyittatomnélei IeincstáTam

/áJJn cifra gúnyát fIÁlaszt
ezÜStszÓTÚszamartÚl4le

aranycsótÁTtl-s úgy-patleolw
- Donatiót mondok tol11M

gyón és áldoz - fJárja Ostya:

lészen EwM FGprépostja

s \Ígyan tér megprebendáfJal

Bagoly Püspök áJJásáfJa/'

Bagoly Püspök szeme lángoL.

mindent lát az éjszak4bó1

güli4z Bagoly Sum-kigúfJad:

. jámborodiledám ésdúwd
útját szegélyezik ahol .

szegény hazaszamaragol

angyal szJrnyAIe csattogása

elwgyiil a huhogásba

.sok j6bt kit "km uttél
s éjjel kit rámterjegettél
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köszönöm a. véáó~myat

Bagoly Pispöle á/Jw.J/J/4k

szememmel az égpalláson
nem is lehet bántódásom

ha ki szárnyas suhogást hall

éji bagolyhuhogással

tudja: léptét te wgyázod

isten tartsa Bagolyságoá
ki nárdussaJ leentedlábam:

püspöleölj az éjszakában»

szá# az ének szól zsolozsma:

ott mén ErJó Fóprépostja
rengetegsig setétjm át
hittel kántál Antánténát

~.
.

ej'

~,

/

-

~
~~
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Magyarázat

Minden~ Nn m4gyArh.at. LePégÜL
Késóbb már semmin! sincs.

HiJba álmodtam meg a házat.
Ft/épiJt. aztán mégse lett:
Urben lebegd légims emelete/e,
IMlOlÓfelu!terigófészkefelett.

A test illata. A testmeleg.
Éjszaka AZegymásnak vetett
Hátak. Lélegzés más.más ritmUSA.
A nyitN hagyott ablakszárnyak.

Amikor a menedék bezárul. .

Amikor öleá kitÁrul, s bezárul.
Mikor már ninaenele sza'lJAle.

Sza'lJAle.Falhoz ütGdó zörejek.

A wgszó bennem vicsorIt.

Sétahossznyira megint a laJik.
rJn el sem sodoma AZJradat

A . Szigetnél flfzbe bomló Jgaleig.

Kinek a Léthe?

jelentéktelenség. látsZAtmunka. .

semmitte'lJés. fáradtság; alibik.

leifosztotwg. zuhanás magunkba.

álló állapot. hatÁrfolyón a laJik.
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kénsárga felhóég. alkonyi eso. szavak.

kisbetús haz4rdjáték. tét: sokadik.
sza'llak. sza'llak. sza'llak. ha'llak. alszanak.

ámde kívül is belül is alkonyodik.

Hajlékom, ab síd, ab síd!

A mogyoróbokrot kivágta. Nézem,

Hogy lett úrrá az idegen binokomon.

Meggy-. cseresznye-. szilwfa sorsára vár.

Letaposta kertemet. Ridegen virítanak

A nyomok a sárban. RablóhIÍS kihult

Hamuja.félrebillent. kormos téglák.

Sáros siYtösüwgek erekciója a jolJbo'l:

Barbár jelképeként erosz.ktrvGtlek.

Istenem - az ewtfenyGI
- Álmo4on

Ide 'Valaki otthont egykor. Csöndet.

Zenét. munkát, hogy teremteni valamit,

Ami megmarad. s majd megöregedni, ott.

Fönn, az emeleten. a létrol beszélgetve

Az estében od4zaránJoklókkal, persze,

Leginkább a fákkal. a legliet:lvesebbel,

Diónyi rózsaszín bóbitákkal. ha már

El nem menekültek erro'l a tájróL
BelehaIni

A tá'lJOlidélszak b4völetébel Elmenni

És belehalni. De elo"bb engedni a test

Felparázsló tüzének. a nem csak szónak,

Nem csaklátfJánynak, nem csak beszélo

Földrésznyi zivatarnak. de kicsavarni

A fákat. de belevágni a kést a szélbe,

Oupasz mellel dacolni, újuló meg újuló

Rohamokkal, tikkadatig, s omolva össze

. Aztán szétdarabolfIa, alig remilfJe a
Feltámadást.
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. ElnémuJnak akkorra a dalok.
Abstá, absfá! Ezt IrénekiÁltani,

Néked szólnae motyogás, tUgyarul
Már alig lenne -Ie. hisz ftlmenGinek
Elo"bbszólhatou wln4 4IZember, nem
Amikor mJr semmi értelme.

A semmire

Nem lehet ráhangolódni. e rettento

RagyogásTa 4IZezredfJig kamuliban,

Mert okJJjá/t nótÁikat odws ordasole.

Uram, oly egyeáiil WgYOIÚ .

Néptelenné
Váltak a belsoszózatok, s becsapja
A huzat az ajtót, az abI4Iuzámyakat,
A f1égtelen éjszakára ZI4hog az eso.

CsQpög majd egy képzelt mennyezet a

Megszégyenltett könyvtÁrra.
Az Úristen

Rázokog . menekiJó nyájra- hitJba

Zokog szegény, ebben .zÁfJárban
Kulcs már nem CSiIeOrdUl soh. t6bbé.

Akkor majd . test megaá~ t'Mgát?
Akkor majd magát megadni képtelen?
A há/ószoh. nfg kihult. A sikoltás
Az abLJerácsrafagyott.

Uram, zokogj
. Velem. VJággá szalasztou . félelem.

Könnyu szél, dallam
A kan faggatom, melyben
Élünk. Karod, s korom.
Akarom, nem aktlrom,

Gyakorta van ez Igy.
Korom hull karomra,

Tart'Ua Igy hazafelé,

S karom ölelne bár,

A táwl egyre táwloelik.
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Ma stm tudom, ki flagy;

Mq stm tlllihatom már.

EIJg a lJtn.éSed ténye,
HA be Mm ztind minden ha,..,.

Majd CSaIef4'r1tISZDtli1e .

Könnyl sz8 jön majd taLín:
Gyors /Utam a hangszeren;
Midou " J.J/am felhtmgztmtJ.
V.muó ~Ie.
v. CStJktitkos tiÍVOÚS.tIg)I .

Nem szólw SenkinJr.

Szerelem
.De /qP.ebIJJC a szem4Ie'

(PilinsZky j4nos)

Azt CSaIelrJSÓbbfJeUÜk észre,

Hogy Ut4mmIe mtJrllt.Úale" fJémyomole;
A " 1 ÁJ(

zt OUa~, mq a Kr--n -
Ahogy Iréso"bb~
Az éjSZIIIÚt -, én hagyhattam ou.

AztlÍn miÍT jÓfJalkésóbb -
Az már wl4hol miÍstat leöwtkezeu -
csak te hagytJl oU fJémyomot,

Hiába hittél tak4TÓt mtJgad ""'u.
Öleáet lIIJeOr öleltmn e/óször,- ,
S tudtam, hogy véredet érzem
Ajltamon. öled sóswl~forró,
.Egy nUíSiIe't/ÜiÍg.jtJ, s enyém.
Igy még nem sz,rettem senkit.
S /D mig Mm szerették. Vérben
o.póáo~ ttJpadt egymJsb. testünk.
Vérben szmttüJe egymást,
S tudtuk, hogy innen nincs visszaút.
Ajlradon fthbku a kiteljesedés.
Két test lIIJeOrtgynuísbt halJglJtOtt.
Elhagyou f1UÁgbtmIeétpihegoe!h.gyou.
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Aber nicht so einfach.

Mindent SZ/Únontanok tÓJad:

Éppen most ért Wget a mUnkÁd,
Fázósan ÖSS%ehúzodmag4tion
A most mt új garbót. M4cskásan
Nyújtózol egyet. Indulnál haza.
Ez w/ami egészen új dolog.
Van hOfJá,s akarsz is hta4menni.
Korábban alig wlt inJuJhatnékoJ;
se ide nem wlt, oda is alig.
Vagy csak kJslbb és néhanapján.

De minél késo*bb -annál jobb.
Oresjárataidat is sztÍmontartom:

Még azt az egy órányit is, ami
A késo*bbiekig 'Valószínu lehet

Én közben újra belakni próbálom
A vers évek óta lakatlanul

Felejtett jéghúúg csamokait.
Majd:most ért 'Uégei.Mosolyod látom.
Aber nicht so einfach - jut eszembe.
Indulsz haza. Tán eszedbejutottam.
Ma esteisértetlhallgatok.
A másik szobában egy másik némaság.
Közösmúlt romjai süllyednekeL .

Közös jelenre már nem futotta.
Érzed-e, hogy most is wied wgyok!
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Annus józse! és it Tiszatáj
A közel félszázados Tiszatáj történetében sokféle fordulat és változás volt

már - az.egyik, talán a legkeményebb, éppen tíz évvel ezelott. Akkor - mint
ismeretes - betiltották a lapot, s a S%erkesztókcsak három év kényszerpiheno
után folytathatták munkájukat. 1986-banAnnus József a szegedim~zeum gyúj-
teménykezelóje lett - ahogy tréfásan emlegette, a m~ba került, "de még
nem kitömve", Most, huszonhat év szolgálat után Annus József önként vált
meg a laptól, melynek 1970-tólolvasószerkesztóje, 1972-tolfószerkeszto-helyet-
tese, 1989-tólpedig foszerkesztoje volt,

YezedS szelleme, lelke volt Annus József a Tiszatájnak, elszánt védelme-
zoje a folyóirat muvészi színvonalának és erkölcsének, önfeláldozó. segÍtoje és
barátja Írótársainak, Ha lehet alkat és S%erepszerencsés találkozásáról beszélni,
az CSesetében bizonyosan, Benne minden elképz~lhetó szerkesztoi erény nieg-
volt/megvan, Tudta, hogy aszerkesztó számára nemcsak az ötletek tUZijátéka
a fontos, hanem az a szívós, kitartó munka is, amely nélkül lapot hosszú távon
aligha lehet muködtetni, Majd a történetÍrás feladata lesz kimutatni, hogy Annus
József milyen ügyesen és bátran irányította a Tiszatáj hajój;Íta hetvenes és nyolc-
vanas évek Szkilllái és Kharübdiszei között, A rendszerváltás után a korábbi
politikai veszedelmek elmúltak ugyan, az irodalmi folyóiratoknak azonban
egészen "más természetií, de nem veszélytelenebb gondokkal kellett szembe-
nézniük. Annus József érdeme, hogy a Tiszatáj muködését biztosító alapítványt
sikerült életre hívni,

Nem búcsúzunk, mert örökös tagtól nem lehet búcsúzni. Annus József
áldozatos munkájának ismertetésére is visszatérünk még, Most csak egy pilla-
natra állunk meg, hogy visszanézzünk arra az együtt eltöltötf hosszú idore,
amely ..jómula~ág, férfi munka voId", Az új feladathoz pedig minden egykori és

, T' " k " " , 1 ' ,be k ik kí , k'mostani lszataJ-szereszto,-szerzoes-o vasoneve n so s ert . vano ,

&~"Y~
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jÓZSA T. ISTVÁN

A kép pillanata
MIKLOsovrrs LÁSZLÓARANY.ILLUSZTRÁCIÓIRÓL

Lem felháborodottan reldamált, mert .nem ismerte fel. regényének szövegét Tar.
kovszkij Solariscímli filmjében.

Irodalmi és képi nyelv viszonyát els&orban az az immár sokszázados igyekezet
jellemzi, hogy a mlivészek folyamatosan .meg akarták tisztítani. a mlivészetet az ico-
dalomtól. Egyes nézetek szerint az impresszionizmusnak sikerült a legpikturálisabb
képeket felmutatnia, benyomások megragadásáratörekedvén, teljességgelsikerült szám.
úzniük a történetet, magukat a szavakat. A viszony sajátos esete az illusztrálás, hiszen
a képzómlivész alapállása gyökeresen m6dosul, és egyedi esetenként vá1toz6an, a sze.
mélyes alkotói magatartás oldja fel a fenti ellentmondást. Alkotói szemléletek állnak
egymással szemben, Qsszhangjukmegléte vagy hiánya alapvetoen határozza meg a maj-
dani m4alkowt: ismerjük az ír6 Lem és a filmrendezo Tarkovszkij vitáját. A vers-
illusztrálás nyilván régebbi hagyományra tekint vissza, és ha konkrétan Arany János
költészetéhez kell kapcsolódnunk, akkor további versillusztrálási hagyományC?kkal
kell számolnunk. Keresztury Dezso {gyfoglalja össze azokat: .Miután Greguss Agost
megalkotta az -Arany balladái«-nak nevezett csoponozatot, -a ballada Shakespeare-
jének« halhatatlan mlivét: ezt adták ki talán leggyakrabban a kiadók, ezeket a könyve-
ket illusztrálták legszívesebben. Kialakult {gy- foként az igen hatásos és igen népszerli
Zichy-illusztrációk nyomán - egyfajta s~{nh~7.iu,drámailag jelenetezett, romantikusan
realista illusztrálási hagyomány, amelyben igen fontos szerep jutott a balladás feszült-
ségnek, félhomálynak, az alakok, helyzetek életképszerli elrendezésének. Az eloadás-
mód persze változott az iIlusztrátorok ízlése, tehetsége szerint, de mindig megorzött
valamilyen valóságidézcSalapsúnezetet. Foként a jelmezek cserélodtek, aszerint, amint
a néprol és a történelemrol kialakult szemléletmód változott. Így lett például a farkas-
kaland pórsuhanc-Herkules Toldijáb61a századforduló magyar férfieszményét megtes-
tes{to dalia. Arany Hráját csak lassan kezdték megközeHteni az illusztrátorok: elobb
meg kellett haladniok az életképszerli hangulatidézéseket, túl kellett lépniök a valóság
égi mását lefényképezni vágyó célokon.-

Miklosovits László Arany.iIlusz~rációi esetében szakít a fenti hagyománnyal, nem
a versben szavakkalldrt jelenetet rajzol meg szövegh4en, nem _tesziát egy az egyben-
képi nyelvre az eseményt, hanem kész alkotásának világa, összhatása egyedi módon új-
rateremtVe közvetíti a költo érzelmeit és gondolatait. Lásd Szabó Lorinc Shakespeare-
fordításait: olykor nincs egyetlen közös sz6 sem az eredeti és a fordított versszövegben,
a szonett mégis igazán Shakespeare-é,és ne feledjük, jobbat az6ta sem tett le az asztalra
senki. A magyarországi grafikus módszerre Fellinit idézi, irodalmi mlivek képi nyelvre
átültetésévei kapcsolatban ugyanis o tette fel a kérdést: mit veszünk át az irodalomból?
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Helyzeteket - válaszolt.A többi a teljesen önálló képi nyelv törvényeitol függ. "nJuszt-
ráció" - MikJosovits László grafikái a szó elsodleges értelmében illusztrációk, ugyan-
akkor amennyivel túllépnek a hagyományos értelmezés határain, már nem azok. Ez
a szükséges fölösleg érdekel bennünket elsosorban, ez ragadja meg a befogadó figyel-
mét. Grafikai eszköztára a hagyományos -a vonal, a folt -, de nem hagyományos érte-
lemben használja azt. A grafikus így már nem is annyira "illusztrátor" a szó elsodleges
értelmében, az feltételez egy bizonyos fajta és bizonyos fokú szöveghuséget, automatiz-
must, urambocsá' felszínességet.Rajzai önálló mualkotások.

Családi kör, A walesi bárdok, V. László. Ágnes asszony, Gilinder, Az örökség. Mátyás
anyja, Tetemrehívás.A fülemüle, VörösRébék, Szondi két aprója.Hídavatás, Ónikék, Ren-
dületlenül - kompozíciók, melyek szemléletükben ötvözik a nép-nemzeti. hagyományt,
a népi és történelmi éJetké,P,ekhagyományait, a képek átfedésében pedig a 19. és 20.
századvégi muvészetszemleletet. Alkotójuk túllép és teret nyit azon a határon, ahol
Arany versvilága még felismerheto, a tárgyi kellékrend, a nélkülözhetetlen anyagi alap,
sót olykor csupán apropó a mu eroterének kiépítéséhez. Itt van, persze, Arany, a líri-
kus, az epikus, a borongó, megragadható rezignációja, nosztalgiája, népi humora és ész-
járása, anekdotázó hangneme. komikum, drámaiság, tragikum - és persze irónia árad
a képekbol. A grafikus ráérzett, mire is kell alapoznia e költészet esetében: az életmu.
ben fokozatosan felerosödo látomásos jeJJegre.A grafikák mégsem szürrealisták, hiszen
eloször is nem az az automatizmus az alapjuk, amelyet Breton meghatározott. Adot-
tak. konkrétak. elozetesen meghatározottak a történés tér- és idobeli keretei, a szemé-
lyek, a tárgyi kellékek. a látvány nem "valóság fölötti" világ, nagyon is konkrét -bár
nem realista. A muvész a rész és egész viszonyát bontja meg, egyik fo eszköze a meta-
nímia, ezzel a sejtetés - képvilága kapcsolódik a versekéhez. Nem kevésre vállalkozik:
egy egész történetet mond el egyetlen pillanatban. Ugy konkretizálja a képek gondolati
terét, hogy halmozza a persp~ktÍvákat, ezzel megbontja az ido linearitását: a kép pilla-
nata szintetikus ido. Az a pillanat, amelyben az idósíkok egymásravetÍtésével az egész
eseménysor összefut,.így kötodik a muhöz. a költo világához, a múlthoz, és saját közön-
ségéhez, jelenéhez. Osszeköti a múlt századi költo muh~lyét - a kortárs grafikuséval.

A vonalak - a mögöttes, a tulajdonképpen átvett gondolatok erotere a vonalveze-
tésben konkretizálódik. Már-már a gesztusok erejével futnak, spontaneitásuk, könnyed-
ségük tovább hangsúlyozza a kép pillanatszerúséget. A finom, kiérlelt, jól komponált
vonalrajz ugyanakkor kiegészítve, ellentétbe állítva a tömött, fekete foltokkal. nem-
csak felidézi a versekbol ismert Urát és drámaiságot, hanem már "helyzeti energiával"
bír. Életesen spontánul tárul elénk Arany modernsége, sot posztmodernsége, de inkább
a létezés általa megragadott tragikuma. Költészetének átéJésében és "illusztrálásában"
ilyen mélyre szállt alá és ilyen magasraemelkedett a grafikus. Az élet azon határáig, ahol
az egyszerre magyar és univerzális, ahol az anyagi hordozók okán még adott a partiku-
laritás. és ahol már az egyetemes emberi érzelmek világában járunk. Ne Arany univerza-
látását keressük a képekben, azt a versekben keJJátélnünk. A grafikus munkáját éljük,
azt a világot. amelyet megteremtett az átvett helyzet alapján.
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tm található, mely Hervay Katalin muve). De míg másutt, antikommunista verseiben
a diktatúcák. emblémáinak, jelképeinek használata erószakoltnak és túlzónak tunik, itt,
a századelo világának megrajzolásakor a megértést erosíto motívumokként bukkannak
fel, olvashatóak az ismétlések. Maga a kertmozi motívuma pontosan megfelel annak
a követelménynek, hogy a költo az erdélyországi kisebbségi lét démoniságát és az el-
pusztult-pusztuló emberi-muvészi-történelmi értékek álomszeru szellemvilágát idézze
elénk. Az egységes kötetkompozíciót fellazítja ugyan~a túlságosan közvetlen utalás-
rendszer a már említett, Ceausescu-rezsimet idézo jeremiádokban, egészében mégis~
egységes alkotás Bogdán László Az erdélyi kertmozi címu verseskötete. (Mentor Kiadó,
Marosvásárhely,1995.)

.~rvn .;f[Y'.Ii:ú"

TalpalatnyiIthaka
JÁNOSHÁZY GYÖRGY: INNEN SEMERRE cÍMu KÖTETÉROL

Oszfürtöm háromezer öl.
bánatom éppolymesszeér.
Finylo tükrömbe. nem tudom.
honnét került az oszidér!

(LiTaj-pó)

Szonettek. Borongós, oszidos versek. Poétikai szempontból harmonikus, kiegyen-
súlyozott formanyelv, biztonságot duruzsoló ölelkezo, páros vagy keresztrímek, köny-
nyed jambus és "lépo" spondeus világa. Tartalmi szempontból a valaha volt Egészet
sirató Rész magányos dala, nosztalgikus vágya a harmóniának, az oszülo-öregedo em-
ber és az öregedo emberiség honvágya a fiatalság után, az aranykorba. Ez a kontraszt
határozza meg leginkább Jánosházy György kötetét. E két "nyelv" összefogódzása szüli
a verset.

A szonett sok száz éves hagyománya Jánosházy pályáján sem gyökértelen, hiszen
a költonek 1968-ban Százegy szonett címmel jelent meg mú{ordításkötete. E mostani
verseskötet szonettjei a poétikai mellett egy másik hagyomány folytatását is jelentik:
visszaidézik a klasszikus görög eszmények méltóságát, és a ma már szintén klasszikus-
nak számító elso nyugatos generáció (Babits,Juhász, Kosztolányi, Krúdy) alkotói vilá-
gának hangulatát.

A kötet elso része, mely aDon Quijote és a többiek címu ciklusig határozható
meg, a "költoi én"-t körülvevo világot mutatja be. A társadalmi változások és változat-
lanságok keseru, ironikus,gyakran az akasztófahumorig merészkedo ábrázolása ez:
jelenkori helyzetkép, melynek viszonylagossága az ókori kultúra abszolút jellegéhez
mérve még szembetunobb. A teljességelveszett. Helyét a relatív és részeire hulló világ
vette át. Ennek a "minden Egészeltörött" hangulatnak szükségszeru velejárója az egyéb-
ként tragikus veszteséget is relativizálva szemlélo irónia. Az Istenek éjszakájaciklus elso
verse, a Múzeumi istenek ezt az immanenciába kényszerített és ezzel természetszeruleg
töredékessé váló, felaprózódó transzcendens eszményt mutatja be, már-már groteszk-
nek ható éllel:
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A csiJJagfényesMindenség helyett
neotJviJJgIMZtÍmS, , tenyérnyi.
szerény talaputtal f:ó most beérni.

A múltban hAgytlÚelábat, árt, fej« -
de minek itt szem: jobb, hA úgyse lát!
Mit nézzen: a vasárnapi közönség
malacIrépét, mely fJhabzsolta löncsét,
és elbambul'fJa cipeli hasát?

(Múzeumi istenek.)

Hasonlóan reménytelenül kívánná az eltlint idill visszajöttét a Li Taf/?ót várom
holdfbryben címli vers alanya is. A l~endás vm. századi kÚlai költo, aki élete során
csaknem egész KJnát bebarangolta, Janosházy versében a soha vissza nem téro össz-
hang, a deru képviseloje. Ami a közel tizenkét évszázadnyi távolságot áthidalja a két
költo közt: a holdfény.

Ülök mélázva kékes holdsugárban,
elzsongft a patak csüingelise;
az asztalon boroskancsó spohár van,
és üres szék elótt szép rajzú csésze:

Li Taj-pót várom, hogy csöndben betérjen
a dombhátról, és hAjnalhasadásig
igyunk, szava/junk 'Verseketaz éjben,
míg bortól, TÍmtól, hArmattól elázik.

(Li Taj-pót várom holdfényben.)

Agyam lábánál fehér ragyogás:
lehet, hogy nyáron itt a h6fúvási

. Fö/eme/kedem.nézem-figyelem:
ágyamhoz ért a holáf'eny, a csodás.

(Li Taj-pó: Csendes éj. Ford.: Weöres S='ndor)

A jelen atomizált, falanszter-világát mutatja be A fJUágcsak megy címd szonett,
melynek eros iróniája az intenextus felidézésévellesz szembeötlo: Babits Men-
sze."messze...címd verse idilJiimpressziókatés hangulatokatsorakoztat fel tarka szí-
nekben, míg Jánosházy a babitsi mozzanatos technikát idézve néz körül a világban, és
impressziói épp ellenkezoek a nagy elod "képeslapjaival".

Jánosházy számára a tágabb, számunkra viszont a szlíkebb külvilágot jelenti Sze-
ged városa, melyet a költo Juhász Gyula városaként emleget. Szegeden bolyongva
Jánosházy ismét csak a hiányt. éli meg, a Juhász Gyula nyomában Szegetim, wJamikor
címd versben komor képekkel, "annátlan magány"-ba merülten láttatja a várost.

A tágabb külvilág ábrázolásában mindig ott larul a szdkebb haza, Erdélyország
múltja, jelene, jövoje. A Törökvilág.a Rómából számuzött ovidius Tomában,mely a Fo-
garasra kényszerülo Babits Levél Tomiból címli versével rokon, az Ady költoi meg-
oldásait idézo kuruc-versek ezt az elkeseredenséget és aggódást mondják el a cenzúrá-
hoz szokott ..másról beszélés" technikájával. E versek csoponjába tmozik az ismét
BabitsraemlékeztetoFeketekaráaony.A versnemcsaka Messze...messu...párverseként
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emlegetett Feketeonzágot implikálja címével, hanem elsó sorával Babits Herceg,hátha
megjön a tél is! címd kötetének nyitóversét (Balladafrisz fátyoláró/) juttatja eszünkbe.
Szonettvariációja és egyben folytatása ez Babits balladájának, csakhogy a Babits-versben
kifejezodo ember és természet közti összhang itt nincs sehol: a tél nem egyike az egy-
mást váltó évszakoknak, hanem az emberi lélekben megtelepedo hidegség, mely kitar-
tóbbnak tdnik a természetinél. Ám mégsem olyan komor kép ez, mint a Feketeonzág
reménytelenségbe zárt világa, ahol .fekete bellül a földnek váza.. Ez inkább - ha ret-
tegve és kétkedve is, de - tavaszban bízó lélekálIapot. Nem végleges, örökkévaló tél és
feketeség, hanem csak állapot:amolyan .~ hó alatt. jellegd átmeneti léthelyzet.

Ugyanezen .mag hó alatt. állapot sugallta és a szdkebb haza ihlette a költo szá-
mára á Sámson Gázában és a Pénelopécímd verseket, melyek közös eloképe ez az át-
meneti léthelyzet, a tavasz elotti tél, a hajnal elotti éj, az ünnep elotti böjt szigora és
komorsága. Ithaka az ingyené16kérok prédája.

De oszlik, lám, az éj. a pára,

a ház jOlött 'lJijjogua hosszú

árnyékok, keselyuk köTÖznek -
s már tudja, megjön nemsokára
Odüsszeusz: a megváltás s a bosszú.

(pénelopé)

Jánosházy György úgy kalandozik keresztény, pogány, európai és ázsiai kultúrák
mezsgyéjén, mint kinek mindez az otthona. S miért ne lenne az? A kultúra - otthon.
Fedéla fejünkfölött.TalpalatnyiIthaka. .

A kötet vízválasztója és egyik legszebb része a Don Quijote ésa többiek címd cik-
lus. Itt a költo hangot és témát vált. A ciklus kezdoversének, a Don Juannak kivételével
mindegyik szonett szerepvers is egyben. A Don Juan Ell-d beszédmódja Elt-dbe vált
át, és ettol kezdve a Don Quijote-szerep variálódik a hos és a hozzá közel állók
(Sancho Panza, Rocinante, Dulcinea és Cervantes) viszonyában. E résztol fogva a kül-
világ, mely eddig az ábrázolás fókuszában volt, új szerepet kap: a .lírai én" önértelme-
zésének hátteréül fog szolgálni. Az önértelmezés központi problémája pedig az öreg-
ség, a világba való belefáradás és a belole való kikopás lassan, ám visszafordíthatatlanul
közelgo élménye. A külvilág és a .lírai én. közös problémája tehát az idillvesztés: on-
togenezis és filogenezis itt összeér. Ennek a találkozásnak válik hídjává a Don Quijote-
ciklus, melyben a szerepversek álarca mögé bújva panaszolja el a beszélo az idovel ví-
vott szélmalomharc veszteségeit. A ciklus valójábanbúcsúdal: Don Quijote, akinek
nem pusztán életformája, hanem lételemeaz útonlevés, célhoz s ezzel élete végéhez ér.
Don Quijote halálávalpedig-ismét visszatéro motÍvumként - érvényét veszti az Ab-
szolút, a mese és a Relatív lesz a valóság.

Az e ciklust követo versek már a szerepversek álarcát is levetik, és közvetlenül,
E/t-ben smlalnak meg. A versek egy téma variációi: az élet és halál mezsgyéjén bölccsé
higgadt, jövot fürkészo várakozásé. E szonettek sorába tartozik a Meditáció Omár
Chájjám olwsása közben, mely a rubájokat (négysorosokat) író XI. századi perzsa költo
és csillagászverseinek ihletésére született. Egy-egyrészlet a két költotol:

szemünk csillagviJágokatbetuz,
sdidergetótélTJégiéjszakákon
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az álmAtlan /élekmk /uli a máIeony,
húJó ereImJe /ull a bor, a tUZ

(Meditáció Omár Chájjám olvasásaközben)

Tudod, hogy életedbólkirepülsz mAjd,
hogy titkolt.függönye mögé Iurülsz mAjd.
Igyál.hisz nem tudod,hon".n faIwJtál. . .
vigadj, hisz nem tudod, hová tnerülsz mAjd.

(Omár Chájjám: Négysorosok. Ford.: Weöres Sándor)

A kötet második részében egyszer újra találkozhatunk a szerepverssel: a Tenger<
járó Szindbád elégiája nyolCIIliiIeútja elott clmd szonett olvasásakor. Az. Ezeregyéjszaka
kereskedeS-hajósát ugyanabban a pillanatban érjük utol e versben, mint Don Quijotét
a már említett ciklusban. Vagyis: az élet végén. Tengerjáró Szindbád, az utaz6, hetedik
útja végén így búcsúzik teSlünk:

Én pedig megfogadtam a mAgasztos Allahnale, hogy nem ut4Zom soha többé se.
vízen, se szárazon az után a hetedik kóborlásom után, amelyen annyit kínlád.
tam és szenvedtem, hogy k4LuuiJAl. utazássiJ torkig lettem.

. (EzeregyéjszakaTengerjáróSzindbádhetedikmeséje,
vagyis a hetedik utazás. Részlet. Ford.: Honti RezscS)

Jánosházy még egy utazást csatol Szindbád kalandjaihoz. s ezzel végs<)célhoz jut-
tatja, csakúgy, mint Don Quijotét.

De vár még egy kaland. egy ut, a végso:
ciprus tövénéwzrtk vájta lépcso
és kulestatan kis kamra lent a mélyben.

Ha bezÁrul jOlöttem, mint aleripta,
enyém a kincsek és a bé/u titka -' .
de mJr nem térelt meg, hogy elmeséljem.

(Tengerjáró Szindbád dépája nyolcadik útja elótt)

A második rész utols6 két verse mintha a kötet összefoglalása lenne: Katona J6-
zsefrcSl. A BánIe költájba'1 készült. s az életút két pontját emeli ki: a joggyakornoki éve-
ket az 181Q-es évek elején. vagyis a Bánk bán megírása eleSni idcSszaltot. a .mag hó
alatt" állapotát, és a városi ügyészi éveket 1S20-tól, amikor Katona Don Quijote vagy
Szindbád módjára célhoz ér. és "kihunyt költeSként" készül az utolsó útra.

Szél járja csak az álmos Kecskemétet,

a jóllaleott polgár elszenderült;
14m az utca és 14m a /élele,

mely egykor bósi tettekbt hevülL

Hová tUntek királynék és /ewnték?

A bús Tiborc m4'rMit meg egymAga.
Mmszeszmék em/é/u ritka vendég:

felszívta az alföldi éjszaka.
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Múló nap gondja, múló óraélve:
kihunyt költGnek ennyi jut már csak.
Közömbös arccal néz tavaszba, télbe.

KésGrejár, aludni kéne, mm hát
hajtásra várják reggel úri társak.
Ásít, s elfújja csöndesen a gyertyát.

(A Bánk köMje. A f6ügyész)

Jánosházy érdeklcSdéseés rokonszenve Katona iránt egyébként nem véletlen, hi-
szen CSis jogi diplomát szerzett, emellett a Színiakadémia rendezcSitagozatát is elvégez-
te, majd éveken át dolgozott a színházmdvészet terijletén rendezcSkéntilletoleg drama-
turgként. Ami különös, az a két vers köztessége. Ugy keretezik e versek a Bánk bán
megírásának idejét, hogy a bele torkolló és a belole eredo idoket hordozzák eközben.
Ebbe a kettos idcSsíkba,amit végtére is a mu megírásának elcS~és utó ideje jelöl, egy
másik idcSbelidimenziót csempész maga a mu. Egyrészt hozza magával az elmúlt idcS-
ket, újra megélve és örökül hagyva a magányos tiborci zokszót, másrészt hozza ma-
gával az irodalmi hagyomány folytonosságát, a mu magabiztos, örökkévaló jelenide.
jét, mely vigasztalóan lengi be az emberi elmúlás borongós ezüstjét.

A kötet harmadik, befejezo része egy szonettkoszocú, címe: Szerelmeim. Európa
különbözcS múzeumaiban látott mualkotásokat sorol itt fel a költo, így vallván szerel.
met a Szépnek. Jánosházy versei a ncSiszépségideál elcStthódolnak, s e sok és külön.
bözoségében megfoghatatlan ncSalaktranszcendens, _égi- szerelmet sugall, melynek leg-
fcSbbtárgya ismét: a kultúra. A szonettkoszocú hangulata egy irodalmi (de képzcSmuvé-
szeti jellege miatt a két muvészeti ág interszemiotikai viszonyát tekintve is érdekes)
allúziót rejt: Michelangelo Buonarroti A márvány ésaz asszony címd szonett jét:

A legnagyobb muvésznek sincs oly álma,
amit ne zárna bármely kocka márvány

önnön feleslegébe: mit kizárván,
a lélek által vont kk megtalálja.

(Michelangelo: A márvány és az asszony. Ford.: Babits Mihaly)

Ez a Jélek által vont kéz-, mint az avatottság, a Széphez értés szimbóluma
Jánosházy szonettkoszocújában is megfogalmazódik, jelesül a kötet zárszavában:

Szépség,szerelmes ámulatba vesztG:
ki értheti titkos, nem /ölJi lelked
más, mint a költG. szobrász és afestd?!

(Óda a Súphez. Mesterszonett.)

(Enciklopédia KÍ4dó, 1995.)

.r~ ./~~
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ugyanazt mondják, mint korábbi diákdalai, ha más nézopont fel61fürkészik is a vilá-
got. Immár nem az álom és ábránd imaginárius tere irányából. keresik a maguk talpa-
latnyi terét, hanem épp megfordítVa:a megtalált, berendezett, élni kapott tér-fragmen-
tum irányából mondják ki a Magna Misztériumot. (SziphaJom Könyumúhely, 1995)

.9:~' .~

Múlandó emlékmu az idonek
Az erdélyi leertmozi címmel jelent meg Bogdán László verseskötete, olyan mú,

amely ízig-vérig verseskönyv, a professzionalitás igényét támasztja önmagával szemben.
A hat verscik1us szintjén szigorúan beszerkeszten versek, a kötetkompozíció szintjén
szigorúan beszerkesztett és megszerkesztett ciklUsok és versek jellemzik, melyeken vö-
rös fonálként húzódik végig az erdélyi kertmozinak a kötetcímben el6revedtett motÍ-
vuma. A kompozíciót a helyutjelentJs és a játék mozgó tükröklul címd versek keretezik,
s a költeményekre általában jellemz6, hogy alkotójuk pontOs és néha már kínosan pre-
cíz utalásrendszert épít köréjük ajánlásaival, szövegközi hivatkozásaival. Egymásra
utaló, egymásnak válaszoló sorokból olvasódik össze a sorok közötti jelentéstöbblet.
Ráadásul a Urában olr. szokatlan, ám korántsem példátlan lábjegyzetek is megjelennek
Bogdán László köteteben. A jegyzetek tulajdonképpeni (vagyis az eoot:endd jelentésü-
kön túlmutató, nem magyarázatul álló, hanem létüket önmagában megokoló) rendelte-
tése homályban marad. Nem dönthet6 el: a költ6 a jegyzetelés.paródiáját nyújtja-e,
avagy komolyan és határozott közl6i szándékkal jegyzetel.

A kötetben található versek módfelett nagy száma szintén elgondolkodtató.
A

" k da ál" , ul Igá!
., k ' ,

muve pontos t asaegyresztmagyarazat sza arra: mlert szer esztette a muvesz
egy kötetbe ezeket a több mint két évtizeden ádvel6 verseket; születése pillanatában
a legtöbb nem jelenhetett meg, s6t, még az is rendkívüli merészségr61tanúskodik, hogy
Bogdán László egyáltalán le merte írni ezeket a sorokat a nyolcvanas években. Másrészt
az ötvenkét versnek igencsak szüksége van a küls6.bels6 szövegösszetartó er6re, nem
pusztán számosságuk, sokkal inkább az egyesmúvek terjedelme miatt. A szabadvers lá-

o tomásos gondolatisága helyett az elbeszél6-mesélve dokumentáló készség jellemzi az
olyan verseket, mint a kísénethajó és utasai, az amikor eloször hallottam Csehtamást éne-
kelni avagy nyári este hetvenhétben darkó pistával a fedélzeten avagy amikor még minden
megvolt de már indult a kísértethajó, a párbaj vagy a totá/plán: a hegesztópisztolyok, azon.
kívül nem a gondolat ritmusa építi a ~veget, sokkal inkább egy történeti látásmód,
mely az id6ben kibomolva-bontakozva a történések elmondva meg6rzését-felmutatását
tartja feladatának. Kínos precizitásán önmaga is fel-felkacagnéha, célját azonban pilla-
natra sem veszíti szem el61. Mi ez a cél? A blínösök megnevezése: a kommunizmus,
a Ceausescu-diktatúra (melyet egyébként így, szövegszerden, soha nem mond ki a ver-
sekben) b..1néinekfelsorolása-megnevezése,az áldozatok számbavétele. A legtöbb mú
maradéktalanul eleget tesz ennek a feladatnak. Az önként vállalt kötelesség azonban
kett6s csapda ebben az esetben. Hiszen akkor. amikor a legéget6bb szükség lett volna
arra, hogy valaki kimondja mindezeket, akkor hallgatni kellett, vagy olyan fórumokon- elsosorban külföldön, emigrációban, vagy illegalitásban - lehetett csupán megszó-
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lalni, ahol ez a megsz6lalás legalábbis kétes eredményekkel kecsegtetett. Mégis, fontos
volt, .hogy megszülettek ezek a számvetések, dokumentumok, hacsak az íróaszta1fió-
koknak is, hacsak a fejekben is, papírra leírni nem mervén -nem tudván soraikat. Az
1995-ben megjelent Az mJJlyi kntmozi cúnli kötetben azonban már legjobb esetben is
csak anakronisztikusan hatnak ezek a sorok.

A költészet hatalma által legyozni a múló idot, mely válogatás nélkül sodorná el
az emlékeket, a történeti momentumokat, súp feladat. A költészet zárványként orzi
önmagában arégmúltat, mint Arany János balladája,A walesibárdok a Bach-korszakot,
de csak igen ritka esetekben helyezi elotérbe a t~rténetiséget, mint meghatározonságot
és igényt a lírai szubjektum látomásával-vallomásával sz~mben. Megtörténhet, hogy
éppen a tuno ido megragadásának igyekezete, mint stílus vagy belso követelmény je-
lentkezik az alkotásban az idószer&ég megkérdojelezéseként, az idoben fennmaradás
tagadásaként. Néhol már nándékoltnak hat Bogdán igyekezete, hogy múlékony hivat-
kozási anyagb61 állítson emléket az id6nek. nyen múlékony anyag a Cseh Tamás-féle
dalok szövegvilágának megidézése, a hangsúlyosan patriarchális (sepsiszentgyörgyij
mozzanatok beemelése a muvekbe, de foként a Uraiszubjektum és környezete életének

misztifikálása a maJYar hatvanas-hetvenes évek .nagy generációjának. kellékeivel
(zenei, film!'pariutalások, az alkoholfogyasztás mint nemzedéki-nemzeti sors mitizá1ása
stb.). Így tunik el a folyvást ismételgetett díszletek között az erdélyi magyar kultúra
Vik jelentos szellemi mozzanata Szilágyi Domokossal, Visky. Árpáddal, Süto Ist-
vannal. . .

Rímes-ritmusos versek ölelik körül a subadversek csoportját Az ewJilyikertmozi
címu kötetben. Ezekben a költeményekben (különösen a kötet második felében talál-
hatókban) Bogdán László Hrájának sajátos értékei mutatkoznak meg. A magányosság
élménye kapcsolja össze a szerelmestól elhagyatottan élt életet a kisebbségi lét nyomo-
cúságaival. A hajnal és a b{vóvers eme két funkció között egyensúlyoz, elokészítve
a sznetn/k én lenni te ésálmomban mégis nyírfa 'Uagyokcímdverset, mely már alcímében
összefogja a szerelemnek és a diktatúrának egymástól elso látásra igencsak eltéro téma-
köreit: .Oszip Manddstam levelei a lágerból feleségéhez". Ezekben a versekben nem
találhatóak meg azok az emblémák (horogkereszt, csillag"Sarl6-kalapács,Duna-delta
stb.), melyek más muveiben jelentéshordoz6kként bukkannak föl, inkább a lírai sze-
repek vallomásas összefúzésének versteremtó erejéról beszélhetünk. Az elnyomó re-
zsim létét megfosztja fontosságát61 a költemény, megmutatva, hogy az önzésében
a szeretót kínzó huden és könnyelmu szerelmes sokkal nagyobb fájdalmat okoz(hat),
mint egy diktatúra. Ezáltalszinte létjogától (tudniillika kínzást6l). fosztja meg az el-
nyom6 hatalmat, komolytalan ni téve. A hajnal több versben. is visszatéro szimb61uma
egyrészt végérvényesiti erotika és diktatúra összefonódásál, másrészt tudatalattink vilá-
gába, énünk legbenso szeglet~beis beleégeti az elnyomás, az abszurd halálnak való ki-
szolgáltatottság és -bármilyen különös -a személytelenség démonának képét.

A Bogdán által megélt .daliás"-keserves idok számbavétele mellett az elodök ko-
rát, a "boldog békeidóket. is feltérképezi a kötetkompozíció. A képzeltszövegkönyv egy
konkrét filmhez vagy a hullámok dmd versek életrajzi pontossággal vallanak három-
négy emberölto történelmérol. Temesi Ferenc eddigi két napregényével a Porral és
a HIddal rokonítja ezeket a mliveket a személyes.családtörtenet l.úsérlete, s akárcsak
Temesinél, Bogdán itt is ezt a történeti sort próbálja meg folytatni a nemzedéki legen-
dárium bevezetésével. Az emlitett költeményben, mint szinte minden versében, j6 ér-
zékkel alkalmazza a montázstechnikát (a kötet borítóján ennek megfeleloen egy mon-
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tm található, mely Hervay Katalin muve). De míg másutt, antikommunista verseiben
a diktatúcák. emblémáinak, jelképeinek használata erószakoltnak és túlzónak tunik, itt,
a századelo világának megrajzolásakor a megértést erosíto motívumokként bukkannak
fel, olvashatóak az ismétlések. Maga a kertmozi motívuma pontosan megfelel annak
a követelménynek, hogy a költo az erdélyországi kisebbségi lét démoniságát és az el-
pusztult-pusztuló emberi-muvészi-történelmi értékek álomszeru szellemvilágát idézze
elénk. Az egységes kötetkompozíciót fellazítja ugyan~a túlságosan közvetlen utalás-
rendszer a már említett, Ceausescu-rezsimet idézo jeremiádokban, egészében mégis~
egységes alkotás Bogdán László Az erdélyi kertmozi címu verseskötete. (Mentor Kiadó,
Marosvásárhely,1995.)

.~rvn .;f[Y'.Ii:ú"

TalpalatnyiIthaka
JÁNOSHÁZY GYÖRGY: INNEN SEMERRE cÍMu KÖTETÉROL

Oszfürtöm háromezer öl.
bánatom éppolymesszeér.
Finylo tükrömbe. nem tudom.
honnét került az oszidér!

(LiTaj-pó)

Szonettek. Borongós, oszidos versek. Poétikai szempontból harmonikus, kiegyen-
súlyozott formanyelv, biztonságot duruzsoló ölelkezo, páros vagy keresztrímek, köny-
nyed jambus és "lépo" spondeus világa. Tartalmi szempontból a valaha volt Egészet
sirató Rész magányos dala, nosztalgikus vágya a harmóniának, az oszülo-öregedo em-
ber és az öregedo emberiség honvágya a fiatalság után, az aranykorba. Ez a kontraszt
határozza meg leginkább Jánosházy György kötetét. E két "nyelv" összefogódzása szüli
a verset.

A szonett sok száz éves hagyománya Jánosházy pályáján sem gyökértelen, hiszen
a költonek 1968-ban Százegy szonett címmel jelent meg mú{ordításkötete. E mostani
verseskötet szonettjei a poétikai mellett egy másik hagyomány folytatását is jelentik:
visszaidézik a klasszikus görög eszmények méltóságát, és a ma már szintén klasszikus-
nak számító elso nyugatos generáció (Babits,Juhász, Kosztolányi, Krúdy) alkotói vilá-
gának hangulatát.

A kötet elso része, mely aDon Quijote és a többiek címu ciklusig határozható
meg, a "költoi én"-t körülvevo világot mutatja be. A társadalmi változások és változat-
lanságok keseru, ironikus,gyakran az akasztófahumorig merészkedo ábrázolása ez:
jelenkori helyzetkép, melynek viszonylagossága az ókori kultúra abszolút jellegéhez
mérve még szembetunobb. A teljességelveszett. Helyét a relatív és részeire hulló világ
vette át. Ennek a "minden Egészeltörött" hangulatnak szükségszeru velejárója az egyéb-
ként tragikus veszteséget is relativizálva szemlélo irónia. Az Istenek éjszakájaciklus elso
verse, a Múzeumi istenek ezt az immanenciába kényszerített és ezzel természetszeruleg
töredékessé váló, felaprózódó transzcendens eszményt mutatja be, már-már groteszk-
nek ható éllel:
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tÍVUlDa,Sa kötet végkic:sengésében.isfontos szerepet játszik: mind a korai versek közül
ideemeJ(, s ezzel is az állandóságot hangsúlyow Gyún1 nilkiil, mind az általánosít6 új
vers, az örök noit új változatban kifejez6 NA révén. S végül meghatározó a magyarság,
a szü1oföldszeretet, az idekötönség modvumkore is, bár 1átsz61agnem,.vagy csak alig-
alig, egy-két versével nevezheto ,.közéleti költonek" Kiss Benedek. De nem egyes ver-
sek.utalnak csakerre, bár olyanokis, mint a kötetnyit6Járok#1nyárban, amelyameg.
határozó A1föld-Sménykört, s a Pet6fi lázálmllAZJjöwndó/tról. amely a meggumiboto-
zatt mmius 15-ei ünneploket. azaz a történelmi helyzet tragikus fonáksápt áIUtja
a középpontba;hanem,voltaképpenaz egészköltoi szemléleterre is vonatkoztatand6.

S mieMtt. m~ túlságosan is lekerekítettnek gondolnánk a kötet anyagát, vegyük
észre az általános hangoltságtól elüto néhány verset is. Men megjelenik atárgyiasabb
groteszk is: meg nem szüntetve, de átfo~álva némileg Kiss Benedek általában egy-
nemiibb l'tomásosságát részben már aPiIlIInatkép, este, tII'Ua5Z,s teljesebben a Ki ment
mega galamboletól?világában. Van látomásos groteszk is, egy Weöres Sándor-i rejtelme-
ket kibont6 dal a példa rá, a NIIp-hfIJ-nap.S van egy olyan dal is, amelyben az életöröm
és a groteszk keveredik feloldhatatlanul:ez az augusztus huszadikai fovárosi ünnepi
estét megjeleníto Onnep. ' . .

A kötet az Alföld-vallomással indult, s az életörömöt és az elmúlástudatot egy-
másba hullámoztat6 versek sorával folytatédott. Végül va1lomás.versekkel. Biztatóva1,
Köszönt4velfejezcSdikbe. A ciklushárom címétegybeolvasvaazt vehetjük észre.hogy .

a költo Az úJo'bólkilógut' Sz4kiJó summJ és, de, mindazonáltal, mégis, C$a~1J7-értisEg-
hez igázw létezik és alkot. Nem váteszként. nem megtért b(ínösként. de nem is minden
hitét elvesztett személyiségként, hanem olyanként, aki már tudja a régi bölcsességet:el-
lentétek kereszteZodésipontja a természet s az ember is. (FJsómllgyanmzágKiadó, 1994J

~~ka

Magyar Carmina Burana
PINTÉR LAJos: EZREDFORDUL6PONTON

Egyik korábbi, 1981-bóldatál6d6versesköteteCbnével-Európaidiákdal- Pintér
Lajos pontosan körülhatárolja nemcsakez ido tájt írott verseit, hanem egészpoétai
alapállásátis. Világérzését,ha úgy tetszik. men azelott is, azóta iS izgatott, vibrál6
"diákdalokat"út és ír, miként -mutatis mutandis - jóemlék€í, elporladt középkori
vágáns-elodei. "galád-dalokat" (~em a sz6 mai. hanem akkori - gagliarda! - értelmé-
ben), mint a verselo vagabundok, akiknek hevenyészve lejegyzett és hátramaradt dalait
a beuteni ~nnen a latinos bur#lnasz6alak) bencés kolostor gydjtem&nyébentalálta meg
a tud6sközread6, Schme11et.s e publikáci6 nyomán komponálta meg századunk kö-
zepe táján népszero zenemwét carl Orff. Eme j6íz(í. kergén bolondos, részben szerel-
mi-udvarló-. mulat6-mulattató dalok, részben szatirikus, moralizáló és groteszk énekek
szinte jelképpé váltak, valósággal újkori mMajt teremtettek, világ1átásukkal és forma-
kincsükkel egyaránt. .. .
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Bár az ido jócskán tovább haladt Pintér Lajos emléJtezetesEurópai diákJa/.kötete
óta, a költo maga is túllépett negyvenedik esztendején -tehát "emlékezo korszakába"
ért -, arról már nem is szólva, hogy az Europa szó csengése-hangulata is módosult az.
óta némiképp (mondjuk ki: inflálódott az unos-untalan, üresjáratokba torkolló haszná-
lattól), az ízes, mutáló, szertelen és bölcs diákdalok, a csukló.kukorékoló-rikkantó diá.
kos dalok költonk alapélményéül megmaradtak. Újabb könyveiben, miként a legutóbbi-
ban is - Ezredfordulóponton - az akkor megalapozott hangot érleli tovább, ama költoi
alaphangulatra rétegzódnek újabb élményei és eoétai felismerései, csak épp a hajdani
dalok mézéhez keveredik egyre több keserWég. Igy van és alighanem így is kell lennie.
Az utóbbi versek tragikusabb wnezetdek, mélyebb tónusúak. Belsó szorongások, té-
pelódések szabdalják oket, hetykeségükbe rezignáció vegyül, csak a hangjuk, a hangüté-
sük intonálja továbbra is a Pintér-féle korábbi "beureni dalokat".

"Ti kollégium-lépcsok, ti lépcsoi / életünknek, ahogyan fölszaladtunk, / reme.
gett, (engett a föld alattunk! / életem kísértói, kísérói..." - írja (Hátt4l az ifjúságnak)
hajdani EötvÖ5-kollégistaesztendeire és társaira emlékezve. Nem szakadva el a valahai
szeles, világot-megforgató kamasz.áImok igézetétól, ám arra is utalva - .remegett, ren.
gett a föld alattunk!" -, hogy mindez múlttá, legalábbis félmúlttá változott. A nagy lép-
csófutások, kontinens-álmú viharok meglassultak, elcsitultak, de a lélek beD$ó tarto.
minyaiban a helyükre kerültek, onnan elcShívhatók,ott élnek és hatnak tovább ma is,
ha nem is a futások lendületével és mákos hevületével, hanem a negyvenen túljutott
poéta emlékeit átszínezve és elevenen tartva. Mintegy valahai ábrindjaival és hetykesé-
gével szembesítve 6t, azt jelezve, hogy meg kell orizni a hajdan lobog6 lángokb61 a pa-
razsat, hisz anélkül nem érdemes élni, írni, emlékezni. "...intettünk az életnek, eszmé-
letnek / onnan, föntrol s máris: le, le, lefelé- / arcok és harcok és sár és könny közé...
/ Álarcokés valódiharcokközé..."- zárulaz érzelmektolszabdaltszonett,utalva
- ,Jönt és lent" - a diák-hevületek és az érett férfikor helyszíneinek és realitásainak kü.
lönbözóségére, arra intve egyúttal, hogy ha e ketto más is, másféle is, mégsem képzel-
heto el a másik nélkül, annak tükrében áll, olykor görbe tükrébe~: a jelen minden motÍ-
vuma - harca és álarca - a valahai diák-hegyomlások és lélekrengések visszfényében.

A vers címe is emlékezetesen tanulságos: Háttal az ifjúságnak.Az olvasó valami-
féle .félfordulatot. kell, hogy érzékeljen eine címbol: az ifjúságtöbbnyire múlt nélküli
és a vágyott jövendobe fúrja a tekintetét, az érett férfIkornak viszont már múltja van,
eloideje, emlékekkel gazdag, ezért gyakran fordul vissza, régebbi korokba mered -
a maga eszmélkedésének idejébe s a közösségébe, mely mintegy a maga hajnalkorinak
a sejtekben, génekben, emlékekben való meghosszabbítása. És ez a félfordulat - a diák.
korból a férfikorba való ádépés gesztusa - egyúttal az álmokból a realitások felé való
fordulás mozdulata is. A tervezgetések és az ábrándok utin elkezdodik a világteremtés
idoszaka, a lehetoségekkel val6 szembesülésé. Az álmokból immár valós idot és teret
kell teremteni, ahogy a hajdani, neves elodök is tették: "Rozsdafoltok a gesztenye leve-
lén, / koraosz, véraláfutásos az ég, / véraláfutások az osz Jókai tenyerén is. / Az író és
bár6 Eötvös a hegyet járja, / menyétre lelnek, ozre, tÓkára. / Ez Menyét ~t legyen, ez
Oz utca, / ez R6ka-dúIó..." - írja a Szüret az lstenhegyenoldott soraiban. Es a vaág be-
népesül a megálmodott, de immár val6ságos utakkal és helyszínekkel, melyek mind-
egyikének eI6élete van, magára-emlékezése és neve, szépen szól6 neve, ami már csak
hangzásával emlékeztet arra az id15re,amikor még a férfi nem teremtette a maga 'hason-
latosságára.
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Sodró-Iendület4ek. étzeImekteSlkuszáltak Pintér Lajos kései .diákdalai". Olykor
halkan meditálók, másszor b6beszéd4en nekilódulók, a helyzet és a felidézett félmúlt
kívánalmai szerint. on válnak igazán emlékezetessé és termeSvé,ahol a félmúlt és a je-
len egymásra torlódik. Ahol pontosan nem tudható, mely térben és ideSbenbarango-
lunk a poétával. Nem azért nem tudható. mintha rejtély volna mindez, hanem mert
Pintér is átengedi magát a maga-teremtette tü!törjátéknak.És eme határpontra érve so-
sem érzékenyül el egészen, csak majdnem. Erzékeli azt a vers-helyszint, ahol a szép
(sokszor csak megszépitó) emlékezést meg kell fékeznie, ahol az elérzékenyülést gro-
teszk játékba kell fordítania. Ahol - ha még egyet lépne tovább - már légüres térben
kalimpálna, a homályos múlt imaginárius terébe nyaklana alá, amit nem lehet és fölös-
leges is megtenni, hisz az a tér már csak benne létezik, a léptek súlyát nem bírja el, va-
lós lábbal belé taposni nem lehet, olyan az. mint a csalóka és lidérdényekkel h{vogató
lápvilág, melyet lehet messzireSIszeretni és csodálni, de benne barangolni életveszélyes.
Helyette az a sz~kös és sokszor vigasztalan tér adatott nekünk valóságossá, ahol va-
gyunk. .Nézem gyerekeim. I ahogy játsZanak, játszanak a I sugárszennyezett homok-
ban, I Fö/áiinket nem szü/e;nktól örököltük, / hanem gyermJreinlett1lkölcsönöztükJ/ Ti
meg játszotok ezzel a kölcsön-vett I Földdel, mint egy labdával, hiszen / tiétek..." -
summázza-a helyzetet,az ezredfordulópont kopár terét és idejét, melyhez - diák-álmaife-
leSI- meg kellett érkeznie.

Ez a tér egészen körülhatárolt és folytatódás nélküli. A gyermekkor és az ifjúkor
hajdani tér-ideje teljes volt és az ümok visszfényében folyamatosan és fokozatosan
sz4kült a férfikor valós terévé-idejévé.Most. eme kopár és vigasztalan pillanatban kell
újra feltölteSdnünk emlékekkel és ábrándokkal, hogy a kenteS szürkeség és reményte-
lenség újra kitáruljon. teljes világgálegyen. Ez a teljességmár nem egészen azonos a di-
ákkor, a dalol6, hetyke. szelesen fütyörészcSdiikkor valóságával. de nem is egészen
idegen teSle.Ami mégis attól megkülönbözteti: a tudás és a tapasztalat. A poéta - és
a mindenkiben benne lakó álmodozó - kezdetben tapasztalatok híján élte meg a teljessé-

get. beleSlemég ki nem szakadt, életeleme volt a remény, késeSbbezt újra meg kell te-
remteni a való világ motívumaiból. kesere és keserves. kisszere és fájdalmasan lepusz-
tult fragmentumaiból. Mert ha ez a gesZtuSelmarad, menthetetlenül elnyel mindnyá-
junkat az ábrándozás lila köde és a kQpár valóság,s e ketteSközt skizofrén módon téve-
Iyeghetünk, sem itt, sem ott téblábolva a mineSsítetlensemmiben,

"Rész vagy-e?Részlet vagy-e?I Elhanyagolható részlet, vagy rész, I amely kell az
egészhez?.. / Es keresed egy-tizmilliomodnyi részed, I egy-tiunötmilliomodnyi ré-
szed, / hisz csak te tudod, hisz csak eSk1 tudják. hol lakott Csokonai. Dsida. I hol
Radnóti,PetcSfihollófeketeI lovánholjárt..,"- írjaA részésegészszerr/me'ben,a maga
felismert és megtalált (újra megtalált) szerepét és helyét kijelölve, immár egyszerre
mondva ki diákkori önmagát és a negyvenvalahány esztendcSsférfit, a~: "...most lá-
zadsz, tékozló, / szerelmes részlet, jogot formálsz I az egészre... I Sirsz. Oklöddel ütöd
a tükröt. / Csikorog a rész. Csikorog az egész..."

Ez már nem a hajdani, kissé gyanútlan, egyszerre hetykén bolondos és koravénen
bölcs diákdalok hangja, attól gyökeresen mégsem különbözik. Érettebb, lassultabb
versbeszéd... Porszem csak ott kerül a gépezetbe, ahol a hangja aggá1ytalanulnekilódul,
ahol kikerül a poéta-kontroll alól - Pintér nem auditÍv költcS,a sorvégek monoton ma-
gánhangzó-ismédcSdéseolykor csikorgást eredményez. Ez azonban ~ egy-egy ügyet-
len pillanat, mert a versét sikerül újra összerántania és megemelnie. Es legjava versei
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ugyanazt mondják, mint korábbi diákdalai, ha más nézopont fel61fürkészik is a vilá-
got. Immár nem az álom és ábránd imaginárius tere irányából. keresik a maguk talpa-
latnyi terét, hanem épp megfordítVa:a megtalált, berendezett, élni kapott tér-fragmen-
tum irányából mondják ki a Magna Misztériumot. (SziphaJom Könyumúhely, 1995)

.9:~' .~

Múlandó emlékmu az idonek
Az erdélyi leertmozi címmel jelent meg Bogdán László verseskötete, olyan mú,

amely ízig-vérig verseskönyv, a professzionalitás igényét támasztja önmagával szemben.
A hat verscik1us szintjén szigorúan beszerkeszten versek, a kötetkompozíció szintjén
szigorúan beszerkesztett és megszerkesztett ciklUsok és versek jellemzik, melyeken vö-
rös fonálként húzódik végig az erdélyi kertmozinak a kötetcímben el6revedtett motÍ-
vuma. A kompozíciót a helyutjelentJs és a játék mozgó tükröklul címd versek keretezik,
s a költeményekre általában jellemz6, hogy alkotójuk pontOs és néha már kínosan pre-
cíz utalásrendszert épít köréjük ajánlásaival, szövegközi hivatkozásaival. Egymásra
utaló, egymásnak válaszoló sorokból olvasódik össze a sorok közötti jelentéstöbblet.
Ráadásul a Urában olr. szokatlan, ám korántsem példátlan lábjegyzetek is megjelennek
Bogdán László köteteben. A jegyzetek tulajdonképpeni (vagyis az eoot:endd jelentésü-
kön túlmutató, nem magyarázatul álló, hanem létüket önmagában megokoló) rendelte-
tése homályban marad. Nem dönthet6 el: a költ6 a jegyzetelés.paródiáját nyújtja-e,
avagy komolyan és határozott közl6i szándékkal jegyzetel.

A kötetben található versek módfelett nagy száma szintén elgondolkodtató.
A

" k da ál" , ul Igá!
., k ' ,

muve pontos t asaegyresztmagyarazat sza arra: mlert szer esztette a muvesz
egy kötetbe ezeket a több mint két évtizeden ádvel6 verseket; születése pillanatában
a legtöbb nem jelenhetett meg, s6t, még az is rendkívüli merészségr61tanúskodik, hogy
Bogdán László egyáltalán le merte írni ezeket a sorokat a nyolcvanas években. Másrészt
az ötvenkét versnek igencsak szüksége van a küls6.bels6 szövegösszetartó er6re, nem
pusztán számosságuk, sokkal inkább az egyesmúvek terjedelme miatt. A szabadvers lá-

o tomásos gondolatisága helyett az elbeszél6-mesélve dokumentáló készség jellemzi az
olyan verseket, mint a kísénethajó és utasai, az amikor eloször hallottam Csehtamást éne-
kelni avagy nyári este hetvenhétben darkó pistával a fedélzeten avagy amikor még minden
megvolt de már indult a kísértethajó, a párbaj vagy a totá/plán: a hegesztópisztolyok, azon.
kívül nem a gondolat ritmusa építi a ~veget, sokkal inkább egy történeti látásmód,
mely az id6ben kibomolva-bontakozva a történések elmondva meg6rzését-felmutatását
tartja feladatának. Kínos precizitásán önmaga is fel-felkacagnéha, célját azonban pilla-
natra sem veszíti szem el61. Mi ez a cél? A blínösök megnevezése: a kommunizmus,
a Ceausescu-diktatúra (melyet egyébként így, szövegszerden, soha nem mond ki a ver-
sekben) b..1néinekfelsorolása-megnevezése,az áldozatok számbavétele. A legtöbb mú
maradéktalanul eleget tesz ennek a feladatnak. Az önként vállalt kötelesség azonban
kett6s csapda ebben az esetben. Hiszen akkor. amikor a legéget6bb szükség lett volna
arra, hogy valaki kimondja mindezeket, akkor hallgatni kellett, vagy olyan fórumokon- elsosorban külföldön, emigrációban, vagy illegalitásban - lehetett csupán megszó-



80 tiszatáj
,
Eletöröm és elmúlástudat

KISS BENEDEK ÚJ VERSEI

Éppen egy évtizedet kellett várnunk Kiss Benedek újabb verseinek kötetére. Igaz,
közben kétféle válogatás is megjelent az eddigi termésbol: egyik az ifjú, másik a "fel-
nott" olvasóknak szánva, s ezekben néhány újabb vers is helyet kapott. Igaz az is, hogy
e kötetek alkalmat ldnáltak a számvetésre nemcsak a költ6, hanem a kritika számára is,
de sajnos az is tény, hogy alig néhányan próbálkoztak meg eddig - akár csak a leltá-
row jellegd számbavétellel is. A karcsú újabb kötet követeli meg a szembenézést, már
csak azért is, 'men maga a versanyag is mindegyre erre késztet, hiszen á költo szinte
folytonosan a számvetés határhelyzetében érzi és tudja magát, s eszerint cselekszik
Szukülo szemmel, miként a könyv címe is kifejezi.

Kiss Benedek negyed !i:7~Vlddalezelotti bemutatkozása egyike a legemlékezete-
sebbeknek. A Gazdátlan évszak (1970)sokunk számára feledhetetlen. Csillogóan és de-
rus erovel hirdette, hogy az élményköltészet megújítható, hogy a közvetlen élmény-

kifejezés, az eroteljes, képiség, a dalsze~ továbbra sem idegen a költészettol, azaz
nem akadálya az érvényesen sz61ásnak.Aztán erot és hitet szaggató évek, évtizedek jöt-
tek, s mint annyian a nemzedékbol, mint annyian az országban, a költo is elbizonytala-
nodott. Többen tanácsolgatták neki, hogy váljon máss&,m\iveljen másféle költészetet,
de ami egyeseknél hasznos.és jóakaratÚ tan~cs is lehetett, az nála nem bizonyulhatott
eredményesnek. Nem a költo volt makacs, esetleg' javíthatatlan konzervatÍv, hanem
a költcSialkat bizonyult annyira meghatározottnak, már fellépésekor késznek, hogy
természetellenes, s így irodalmi énelemben öngyilkos akció lett volna a radikális szem-
léleti és formai váltás. Men a kritikus, a költcStárs,akár a legjobb bacit is, tanácsolhat
sokfélét az alkotónak, javasolhatja, hogy mit tegyen és mit keriiljön el, nem biztos,
hogy a javaslatok eredményesen ki is próbálhatók. Nem lehet mindenki íro, az írok
közül nem lehet mindenki minden m6nemben egyaránt otthonos és eredményes, s aki
éppen költo, az is súzféle utat és lehetoséget pélcltthat. Kordivatok 'mindig vannak,
látványosak és eredményesek s múlékonyak egyaránt, de végül is az alkotónak a szemé-
lyiség lényegi magjához.kell hiinek lennie, s nem a bármily látványos és sikerrel ke-
csegteto áramlatokhoz. Men ha nem ezt teszi, úgy járhat, mint Ibsen Peer Gyntje,
s a hagyma lehántott héjai közt nem magot találunk, csak az \ir semmijét. Ugyanakkor
az is igaz, hogy az önmagunkhoz való Mség, belscSvalónk bármily következetes ki-
fejezése sem igazolja önmagábart alkotói tevékenységünket. A divattól nagyrészt füg-
getlen érvényesség azonban jóval összetettebb és kiismerhetetlenebb dolog, mint a di-
vat. Tévedhet a jelenkor, de tévedhet az utókor is, igazol6dhat a divat is. S még arra
sincsen szabály, hogy mennyi, a rostán fönnakadó miivet kell létrehozni ahhoz, hogy
az már fenntansa az alkotót magát is, s beillesszeaz irodalomtönénet-írás és a jövendó
antológiák névsoraiba. Hiszen egy~kétkölteménnyel is el lehet érni ezt az eredményt,
máskor meg valami ok ro.iatt'több tucat érdemes munka sem elegendo hozzá. Nagyon
kevés az olyan költo, akirol biztonsággal állítható, hogy minden írása fontos, ám na-
gyon sok az olyan, akinek néhány m\ive b~nyosan fontos, azaz klasszikus énék. ,

A huszadik század kevés dologban kényeztetett el bennünket itt a Kárpát-meden-
cében, de abban talán mégiscsak, hogy oly sok jelentos és oly sok maradandó költoi
életmt1született. Úgy gondolom, ez a felfokozott blSségis szerepet játszik abban, hogy
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a harmincas évektc~)lkezdve rendre vissza-visszatéra líra-halálának, illetve eljelentéktele-
nülésének tézise. A nyolcvanas években is hódított ez a vélekedés, majd a közelmúlt-
ban átadta a helyét annak a még sötétebben látónak, amelyik szerint az egész magyar
irodalom váls~ban van, semmi sem jelentos. Lehet perSze ebben is igazság, de a jelen-
kor mindig torzan is lát, mást is lát. Persze, válság van, az lenne a csoda, ha valami
olyasmit mutathatnánk fel, ami nincsen válságban, de azért az élet megy mégis tovább,
él a természet is, és él - talán hozzá igazod6an és hozzá hasonlóan meggyötörten -
a költészetis. .'

S a meggyötörtség, az igazodás és a mégis daca dönto vonásai Kiss Benedek költé-
szetének is. Amely egészében természetesen egyenetlen - dehát egyetlen kézen meg
tudjuk számolni azokat, akik nyolcszáz év alatt nem vagy alig egyenetlen lírai életml1.
vet hoztak létre. Mondhatni rá azt is, hogy sok benne az önismédés, de ez' megintcsak
általános költoi sajátosság, s nem ez a leírható jelenség a lényeges, hanem az, hogy
a sok "hasonló" vers között van-e néhány kiemelkedó, amelyek kedvéért a többinek is
meg kellett születnie. S aki nem talál ilyeneket Kiss Benedek köteteiben, a legelsótól
a mostani ig, az bizonyára valamely ízléskör túlságosan elfogult híve. Mondhatni azt is,
hogy túl szl1kkörben mózog, világa nem eléggéváltozatos és a pályán elórehaladva az
idoben sem nagyon módosul, de ezt valóban az alkat jellege dönti el. Kiss Benedek ver-
sei is mindig arról szólnak, ami ót a legjobban foglalkoztatja, s egy szl1kebb, de inten-
zíven megélt élménykör is éppen elég költoi feladatot ad. Vagy ezeknek nem - ezeknek
sem - tudna megfelelni? Az a hang, amely Kiss Benedeké, meglehetosen egyedülálló
mai költészetünkben. Közeli-távoli rokona egyaránt kevés vm. Versei azonnal fel-
ismerhetóek. Aki csak mást szeret, ám ne "fogyassza", de engedje meg, hogy az erre
hangolt ízlésl1ekés a mindenevók örömüket leljék.e versekben is. Mindez nem védo-
beszéd, csak a sokféleség jogának csöndes szóvátétele, s a túlságosan biztos és hamari
ítéletek szelíden ironikus szemlélete.

Vannak íratlanul is közismert listák arról, hogy a "modern" költészetnek mi min-
dennel nem kell, nem szabad foglalkoznia. Ugyanakkor rendre tapasztalhatjuk, hogy
minden korlátozás lepereg a versról a valóság hullámmozgásában. ,Mégebben a külön-
leges huszadik században sem változott annyit és annyira az ember, hogy drasztikusan
mássá kellene feltétlenül formálnia eszményeit és tevékenységi formáit. A legnagyobb
kérdés még mindig az élet és a halál, s hogy milyen lehet az elmúlás tudatával az ideális
és a valóságos élet. S bármennyi is a szenvedés, bármekkorák is az antihumánus erok,
maga az ember, az emberiség egyedeként és emberiségként egyaránt arra törekszik,
hogy értelmet leljen létezésében, hogy találkozhasson az örömmel, a boldogsággal.
S azt a tépettséget, kételyekkel teIítettséget, amely a második évezred végén az ember és
az emberiség sajátja, nemcsak azzal lehet legyózni, hogy a teljes reménytelenség hirde-
tóivé válunk, hanem azzal is, hogy ezt a tépettséget állandó sajátosságnak látva és tudva
is vállaljuk a keresést. Az elmúlástudattal terhelten is keressük az életöröm lehetséges
pillanatait.

S ez a fajta kettosség, ha változó módon és mértékben is, de kezdettól megfigyel-
heteSKiss Bénedek költészetében. Természetes talán, hogy ifjan harsogóbban és yégle-
tesebben látja meg az életöröm jeleit, s hogy késobb mindez szelídebbre hangolódik,
s átlengi az emlékezés és a búcsú. S korábban soha oly erovel, mint a SzúleüIószemmel
verseinek világában. A szl1külószem az idovel vet számot: a jövot fürkészi, de a múltat
is, felidézi az ismertet, de már vissza nem hozhatót, s medit~ a várhatón. Legszemléle-
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tesebben és legváratlanabbul éppen, a cúnad6 költemény mutatja. meg életöröm és el-
múlástudat egymásra szikráztatásának elemi élményét. s teszi azt szinte mítoszi sugár-, , ,zasuva.

A vers idószembesíttSköltemény. több !ikon is. Egyrészt a közelmúltat' és a jelent
szembesíti. Az egy héttel ezel6tti helyzet: tengerpart. napozás. nyár. lányok. szerelem-
képzet. A mostani: emlékezés minderre s a számvetés kényszere. Az emlék felidézése
azonban elincUtegy másik szintd idtSszembesítéstis, s ennek az emberi életkorok vál-
tozása adja meg az alapját. s a szerelem-képzetre vonatkoztatva. Az idtSképzetet egy jól
megválasztott fogalomsor érzékelteti. s ebben a konkrét és az elvont. a szemléletes és
az eszmei összegzcSdika lány. a ntSés az örök Éva hármasában: .és szúküM szemedben
/ minden ntSegyre szókül. / már nem lányt keresel régen. / mégis mind lánnyá válnak.
/ btSrük ~eszes.!lem rontja / rána tapaszt~lásrlak./ mint elscSt.mind úgy nézed. / mi-
ként az Örök Evát, / s nem tudod: öregedés ez / benned, vagy fiatalság." Ez a két-
értelmdség és beltSleis következtS bizonytalanság ott volt már a vers els6 szakaszában
is. ahol a tenger és a szerelmes atSteste képileg szétoldhatatlanul rét~egymásra.
s mindegyik a végtelenség-halhatatlanság és az elérhetetlenség szimbólumává is válik.
s így lesz az emlékeztS helyzete és önmagára vonatkozó ítélete: .az örökkön örökké
várlak./ tiéd-nem-Ieszek-soha". .'.

A csattanószerd. de a verset mégsem felbillenttSlezárás meg is cSrzis meg is szün-
teti e polifóniát: .egy hete még a tenger. /s most / kész vagyok megint / a halálra".
Ez a verszárás azt is nyilvánvalóvá teszi. hogy az emIékeztStudatában. létá1lapotában
nemcsak az egy héttel ezeMtti és a jelenlegi helyzet között éles a váltás. hanem az uta-
zás eltStti és a tengerparti között is. s a régebbi a jelenlegivel válik azonossct Az igazi
nagy váltás a.személyiség számára valamikor régen következett be. a tengerparti jele-
netnek csupán aZ a szerepe. hogy felidézze. mintegy feledhetetlen emIékképként azt
a régebbi. édeni múltat és szembesítse a jelennel. Az .éden" idejében és helyzetében
értelmetlen s felesleges a halálról szót ejteni. a kirekesztettség viszont azt tenné
nevetségessé. aki elfeledkezne errtSl a viszonyítási pontról. Ugyanakkor aversszöveg
nemcsak azt képes érzékeltetni. hogy az embemek kétféle létállapota lehetséges.
s egyiket az életöröm. a másikat az elmúIástudat határozza meg. hanem azt is. hogy
ezek egymáshoz való viszonya változik az életút során. s még azt is. hogy ebben
lehetséges lényegi fordulópont, valamint azt is. hogy a ilyen radikális váltás sem tünteti
el.a tudatból azt az emléket. amely felidézhet6. s ezzel is éltettSerejd.

, Az emIé~dézés. az édeninek sejtett-tudott. vagy ,azzá átv~olt múl~ Plako~i
motivum. s Mként a .gyermekkorra vonatkoztatva. .Sóvargok mar VJSSZavolt-1dombe .
vallja meg a költtS,s Télialkonyon is azt sóhajtja el, hogy .De szép is voltál. én gyerek-
korom!" Hiszen .mi köd most: fény volt minden. csupa fény. / Mi hatalmas volt. ak-
kor. ott az ég!/ Nem hinni - megélni lehetett Istenét: / naponta Benne éltem -okta-
lan / kölyök-állat, de kinek értelme van; / mint Ádám s Éva a bdnbeesés eMtt: / nem
szégyelltem a meztelen IdtSt./ mely végtelen volt. mint a Szeretet. / amiben fogantat-
tak mindenek." Aztán megfogalmazódik a kételkecLSkritika is. nem az emlékekre vo-
natkoztatva. hanem inkibb a tudat megszépít6 munkijára, végül azonban felmentést
kap ez a tevékenység. hiszen a .való mese- nélkül nem lehet élni. szükséges a kép arról
a létállapotról. "hol föltámadni lehet. s6t muszáj. / sa munka -játék. s a csoda -
szabály." ,

Az édeni világ idtSnkívüli. vagyis a benne lév6nek nincs haláltudata, samennyire
van, az sem saját személyéré vonatkoztatott. igy az éden emlékké válása könnyen mu-
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tathat pillanatképszen'i sajátosságokat. Viszont az emlékezés helyzete már elképzelhe-
tetlen az intenzív idoélmény nélkül, s emiatt magától értetodo az elmúlástudat.
Ugyanakkor az emlék és a jelen az ideál és a való kettossége polifonná teszi az ido és
a személyiség kapcsolatát is, hiszen fizikailag az ido mindig éppen .van., a személyiség
számára is, a tudat számára viszont az ido. volt. is és .lesz. is, ezért érezheti magát
Az idobol kilógva: .Fogalmazom a pillanatot, / s a pillanat fogalmaz engem, / mégsem
sikerül az idoben / hiánytalanul bennejennem: / kilóg belole kezem, lábam, / bár
mint béka a kocsonyában, / belédermedve pislogok, / s azt sem tudom: ki s hol va-
gyok? A vers végso soron elmúlás utáni fohász, s ez gondolatilag következetes, hiszen
a szövegben J>emutatott helyzet a létben feloldhatatlan, a halálban viszont megsziínik,
visszaminosül ugyanis fizikai kérdéssé.

A látszat ellenére nem a halálnak, csupán a halál tudatának érzékletes kifejezésére
érett meg ez a költészet. A közvetlen halál-versek közül - s ezek a kötet legkiemelke-
dobb darabjai - egy szerepvers teszi ezt egészen egyértelmiívé. Babits Mihály a szóló-
hegyen elmélkedik az elmúlásról, s ez a vers rájátszik irodalmunk egyik alapmiívére, az
6sz és tavasz leözöttre. A rájátszás esosorban nem formai, bár olyan elemei is vannak,
hanem gondolati és hangulati, vagyis ez a vers is fájdalmas, elégikus borongással néz
szembe az elkerülhetetlennel, s a két rossz: a fájdalmas lét és a fájdalmas megsemmisü-
lés határhelyzetében rezignáltsága ellenére is inkább a .lét mellett érvel: .Szívem mindig
félt a lakodalmi/ vígságoktól- nem kell félni már. / Belenyugszom:nem kell élni
már... / S mégis: mégis. S: Ójaj, meg kell halni! / Fájt lennem, és: elmúlnom is fáj..

Az életöröm nemcsak emlékképként van jelen, ami véglegesenemlékképpé válik,
az az életöröm ellenpont nélküli voltának. állapota, vagyis az egyértelmiíség lehetetlen-
sége. Ennek az ellenpontozott világnak.hangsúlyozottan a természeti szféra a létezési
közege. A természet kezdettól fogva kulcsszerepií Kiss Benedek költészetében, de je-
lentésköre fokozatosan mindinkább antropológiai jellegiívé válik. Tavasz-nyár-ósz-tél
forgószínpada van jelen szinte állandóan jelzetten a versekben, a sziíküló szem mindig
rálát valamelyikre valóságosan, s egy másikra is gyakran, ellenpontként, hol az újjászü-
letést, hol az elmúlást villantva fel. A tavasz és a nyár képzetköre inkább a dalt, az osz
és a tél inkább az elégiát vonzza, s így a versek legtöbbje elégikus dalként és/vagy dal-
szem elégiaként írható le poétikai szempontból. A gyakori ellenpontozás nemcsak
a természet létét mutatja dinamikusabbnak, hanem az emberi létet is, s érzékelteti an-
nak körforgását, s azt is, hogy az emberé: egyetlen kör. Ebben az összefüggésben az
életörömöt egyrészt ennek a körnek a be;árhatósága, másrészt a természet sokszoros
körözésébe való beilleszthetósége adja meg.

Az egész kötetre általánosítva az életöröm két nagy jelentés- és motIvumkörben
bontakozik ki: részben a természeti, részben az emberi szférákban. A természetiben
a Nap a leggyakoribb élet- és örömjelkép: a kötet harmadik ciklusának 26 versében né-
ven nevezve 12-szerfordul elo, s még tágabb az asszociációsráutalások száma. Hasonló
fontosságú a Naphoz is kapcsolódó fény és a tavasz motIvuma, s igen gyakran pozitIv
jelentéskört is magába foglal az oszé. Néhány versben a tenger, a szóló, s többször fák,
növények játszanak ilyenfajta szerepet. A természeti és az emberi szintet nemcsak
a szukülo szemel vizsgálódó költoi személyiség köti össze, hanem az Isten-képzet is,
amelynek szintén dúsabb a korábbiakhoz képest a jelenléte és a jelentosége. Az emberi
szinten örömjelkép a már említett gyermek- és ifjúkor, annak édenisége, az elso
viIágraeszmélések sora, az elso igazi futballistaként végigjátszott mérkozés, az elso igazi
szerelem például. Meghatározó, az egészköteten végighullámzó a szerelem-szeretet mo-
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tÍVUlDa,Sa kötet végkic:sengésében.isfontos szerepet játszik: mind a korai versek közül
ideemeJ(, s ezzel is az állandóságot hangsúlyow Gyún1 nilkiil, mind az általánosít6 új
vers, az örök noit új változatban kifejez6 NA révén. S végül meghatározó a magyarság,
a szü1oföldszeretet, az idekötönség modvumkore is, bár 1átsz61agnem,.vagy csak alig-
alig, egy-két versével nevezheto ,.közéleti költonek" Kiss Benedek. De nem egyes ver-
sek.utalnak csakerre, bár olyanokis, mint a kötetnyit6Járok#1nyárban, amelyameg.
határozó A1föld-Sménykört, s a Pet6fi lázálmllAZJjöwndó/tról. amely a meggumiboto-
zatt mmius 15-ei ünneploket. azaz a történelmi helyzet tragikus fonáksápt áIUtja
a középpontba;hanem,voltaképpenaz egészköltoi szemléleterre is vonatkoztatand6.

S mieMtt. m~ túlságosan is lekerekítettnek gondolnánk a kötet anyagát, vegyük
észre az általános hangoltságtól elüto néhány verset is. Men megjelenik atárgyiasabb
groteszk is: meg nem szüntetve, de átfo~álva némileg Kiss Benedek általában egy-
nemiibb l'tomásosságát részben már aPiIlIInatkép, este, tII'Ua5Z,s teljesebben a Ki ment
mega galamboletól?világában. Van látomásos groteszk is, egy Weöres Sándor-i rejtelme-
ket kibont6 dal a példa rá, a NIIp-hfIJ-nap.S van egy olyan dal is, amelyben az életöröm
és a groteszk keveredik feloldhatatlanul:ez az augusztus huszadikai fovárosi ünnepi
estét megjeleníto Onnep. ' . .

A kötet az Alföld-vallomással indult, s az életörömöt és az elmúlástudatot egy-
másba hullámoztat6 versek sorával folytatédott. Végül va1lomás.versekkel. Biztatóva1,
Köszönt4velfejezcSdikbe. A ciklushárom címétegybeolvasvaazt vehetjük észre.hogy .

a költo Az úJo'bólkilógut' Sz4kiJó summJ és, de, mindazonáltal, mégis, C$a~1J7-értisEg-
hez igázw létezik és alkot. Nem váteszként. nem megtért b(ínösként. de nem is minden
hitét elvesztett személyiségként, hanem olyanként, aki már tudja a régi bölcsességet:el-
lentétek kereszteZodésipontja a természet s az ember is. (FJsómllgyanmzágKiadó, 1994J

~~ka

Magyar Carmina Burana
PINTÉR LAJos: EZREDFORDUL6PONTON

Egyik korábbi, 1981-bóldatál6d6versesköteteCbnével-Európaidiákdal- Pintér
Lajos pontosan körülhatárolja nemcsakez ido tájt írott verseit, hanem egészpoétai
alapállásátis. Világérzését,ha úgy tetszik. men azelott is, azóta iS izgatott, vibrál6
"diákdalokat"út és ír, miként -mutatis mutandis - jóemlék€í, elporladt középkori
vágáns-elodei. "galád-dalokat" (~em a sz6 mai. hanem akkori - gagliarda! - értelmé-
ben), mint a verselo vagabundok, akiknek hevenyészve lejegyzett és hátramaradt dalait
a beuteni ~nnen a latinos bur#lnasz6alak) bencés kolostor gydjtem&nyébentalálta meg
a tud6sközread6, Schme11et.s e publikáci6 nyomán komponálta meg századunk kö-
zepe táján népszero zenemwét carl Orff. Eme j6íz(í. kergén bolondos, részben szerel-
mi-udvarló-. mulat6-mulattató dalok, részben szatirikus, moralizáló és groteszk énekek
szinte jelképpé váltak, valósággal újkori mMajt teremtettek, világ1átásukkal és forma-
kincsükkel egyaránt. .. .
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korom 6ta a ,.személyes. költeSimközé tartozik, akinek emlékezetem mélyércSlvárat-
lanul feltöreSsorai nem egyszer segftettek nehéz pillanatokban. Éppen ezért m~lep,
hogy újabban Görömbei András és Szigeti, régebben pedig Nemes Nagy Agnes
újrafelfedezésének szükségességét emlegetik. Szigeti J6zsef Attilára utal Dsida-esz.
széjében, B6ka Lász16szerint J6zsef Attila örült Dsida-kritikájának.

Ebbe a "modern hagyományba" Dsida is beletartozik. De aki követte Szigeti fej-
tegetéseit könyve különbözcS helyeio#a szooettrcSl,az meglepetés nélkül, de annál na-
gyobb örömmel olvashatja el Pálfi Agnes Ecce Homo c. szonenkoszocúját - remek-
mdvét - a Polisz 1995.cSsziszámában.

.A modern magyar szonett és maga a modern magyar költészet immanens törté-
nete sem egységestömb; egy be1scSváltás jeleit már eddig is többször láthattuk kirajzo-
lódni" (132.1.) - feja Szigeti. Könyve azért nagyon fontos, mert ezekre a .be1s6 váltá-
sokra" elcSkészftiolvasóit. Akár úgy, hogy a hagyományt gazdagítja (azaz nem tömb-
szer6en fogja fel), akár úgy, hogy az új mdvek befogadásátelosegíti... (Lord. 1995J

.17;N~'~

Tóth H. Zso It: Széttaposott ösvény
\KARÁCSONY BENO ÉLETE ÉS MÚVE

Karácsony BencSkétszeresen is kisebbségi sorsban élt, de ennek a .kettos kisebb-
ség"-nek az élményeit - életmdvének gazdag önéletrajzi vonatkozásai ellenére - sokkal

áttételesebben, tejtettebben fejezte ki, mint az erdélyi magyar kultúrát a köztudat sze-
rint karakterizáló alkotók. Igy, bár sok elismero swt lefrtak róla, életm'dve mindmáig
nem kapott kello mélységd értékelcS,monografikus elemzést. T6th H. Zsolt könyve
most ezt a hiányt pótolta. .

Sokan írtak Karácsony BencSr6I,de bármennyire hihetetlen, nemhogy monográ-
fia, hanem még igazán alapos tanulmány sem készült róla. Többnyire kritikákra, em-
lékeúsekre, újságcikkekre, legjobb esetben az újabb kiadások egy-egy alaposabb utó-
szavára támaszkodhatott Tóth H. Zsolt összegW, minden szükséges ismeretet haszno-
sítani kívánó monográfiája. .

Tóth H. Zsolt gondosan és b6ségesenösszefoglaljaaz eddigi eredményeket, s meg-

gy6z6 alapos elemzésekkelmélyíti, er6síti azok érvényét. Az életmd értékelésének
eddigi f6bb eredményeit nem modosítja jelent6sen, inkább egyes kiegészít6 vonatkozá-
sokban hoz értékes új megfigyeléseket. Éppen ez a kiegyensúlyozott, jó irodalmi ér-
zékre, alapos elemzésekre építo, más9k eredményeit szakszer6en hasznosító módszer
segíti ahhoz, hogy hiteles és árnyalt képet adjon Karácsony Beo6 életmdvérol.

Könyve bels6 tagozódását az életút. életmu és az utóélet bemutatása adja. Szokat-
lanul konzervatív; de nem haszontalan struktúra ez.

Karácsony Ben6 élményköreinek, emberi magatartásának megvilágítása azért is
helyénvaló, mert 6 jellegzetesen olyan író, akinek az életmuve tele.van élményeinek
közvetlen kivetítéséveI. Az élmény és a md összevetésetehát segít megérteni az írói ka-
raktert. Karácsony Ben6 esetében az "elveszett generáció" élményköréb61 és a "kett6s
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kisebbség"-i (azaz kisebbségi magyar és zsidó) helyzetbol eredo tapasztalatoknak a hat-
ványoz6dó összegzodésefigyelheto meg a mélyen humanista, de apatikus, determinisz-
tikus vonásokat is boven hordoz6, "professzionális kívülálló" emberi és írói magatartá-
sának a kialakulásában.

Tóth H. Zsolt Karácsony Beno életútjának eseményeit nyomatékosan az életmu
felol szemléli, célja az író "lelki alkatának megértése". Munkájában termékenyen vilá.
gítja meg az alkat, emberi sors és esztétikai minoségek Karácsony Benore jellemzo
egyéni összefonódását. Karácsony Beno "külso szemléloként idozik saját korában",
gyakori öniróniája pedig "érzelmi túlfutöttsége leplezésére" szolgál.

A címe szerint az. életmuvet tárgyale>közeps6 részben bizonyosodbatunk meg
egyértelmuen arról, hogy az életút és az emberi.írói karakter bensoséges ismerete nem
gátolja Tóth H. Zsolt esztétikai ítélkezését. Sok~sokolyan példát idézhetnénk könyvé-
b6l, amikor ez az ismeret hathatósan segÍti a felismert esztétikai jellegzetességekárnyalt
értelmezését és magyarázatát. A második pályakezdés id6szakából való Líra címu no-
vellának "a szürrealizmusba hajló iróniája és iróniába áthajló szürrealizmusát" elemzo
rész, vagy a "szerz6 titkos ambícióit némi öngúnnyalláttató keret"-nek az értelmezése
éppoly kínálkozó példa itt, mint A megnyugvásösvényein címu posztumusz regény so-
kat vitatott hangyaboly és tücsökdal példázatának a bravúros értelmezése.

Erénye Tóth H. Zsolt könyvének az is, hogy a minden irodalomértéshez szüksé-
ges érzékenység, empatikus ráhangolódás ellenére mindvégig mértéktartó az ítéletalko-
tásban. Biztos kézzel helyezi el az értékhangsúlyokat. Minden esetben alapos érveléssel
teszi azokat meggyozové, árnyalt esztétikai elemzéssel emeli ki Karácsony Beno
novellisztikájának legjobb darabjait, a Líra és a Nyári délután a régiFehérvárt címu no-
vellákat. Ez utóbbiban pontosan jelzi a késobbi regények legfontosabb történetformáló
elvein~k a modellszeru megjelenését is. .

Erzékletes bemutatását, alapos elemzését adja Karácsony minden regényének.
Gyakran ütközteti a korabeli kritikák nézeteit, s többnyire meggyozoen alakítja ki Sa-
ját álláspontját. Vitára ritkán ingerel, akkor is inkább valamely forrásának a követése
vált ki ellenvetést. Például Gaál Gábornak az a kello kritika nélkül átvett eszmefutta-
tása, mely szerint a korregénynek konkrétnak, helyhez kötöttnek kell lennie. Az új élet
kapujában valóban szerény értéku mu, de nem azért, mert nincs helyhez kötve, mert
nepI "konkrét", hanem azért, mert belso viszonylatainak rendszere nem elég mély,
neth elég gazdag.

Tóth H. Zsolt elemzéseibol szemléletesen és gazdagqn bontakozik ki Karác.~ony
Beno sajátos regényírói világa. Különösen árnyaltan rajzolja meg Karácsony regény-
szerkezeteinek sajátosságát: a mozaikszecú töredezettséget, a bujkáló, lappangó motÍ-
vumok funkcionális alkalmazását, a "peripatetikus mozgáskoreográfiák" szerepét,
egyes regények kétpólusú struktúráját. Elemzésében nemcsak a kronológikus renget
követi, hanem az ennél fontosabb, belso, alkotói rendet, összefüggéseket figyeli. Igy

természetes módon helyezi a Fálya végére, s ezúttal esztétikai értelemben is csúcsára az
egymással szorosan összefüg9oNaposoldal ésA megnyugvásösvényein címu regényeket.
Ezeknek ,a regényeknek az ertékeket megbecsülo elemzése is helyes mértéktartást kö-
vet, pontosan jelzi a belso egyensúly-eltolódásokat is.

, Hasonló biztonsággal Ítélkezik keményen egyes gyengébb muvekrol. Joggal mi-
nosíti elemzése összefoglalásakénta "melegsegetés kedves szertelenséget árasztó, felüle-
tes szórakoztatás" eszközeinek KarácsonyBeno színmuveit. Jó érzékkel állapítja meg
azt is, hogy a Pjotruska címu regény elso részének "modern prózapoetikai pluraliz-
musa" után szembetun6 törést jelent a második rész sablonos paralelizmusa. "
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Karácsony Beno életmdvének az elemzésekor Tóth H. Zsolt érzékenyen figyel
ennek az életmdnek a modern vonásaira is: ahol csak teheti, a mai szemlélet felé mu-
tatóelemekre irányítja a fIgyelmet.

A címe szerint az életmdvet elemzo fejezet azonban a sok-sok értéke ellenére
több hiányérzetet is hagy. Mindenekelott feltdno, hogy szinte az erdélyi magyar iroda-
lomból kiszakítva elemzi Tóth H. Zsolt Karácsony Beno életmdvét, illetve az, hogy az
Életmu címd fejezet feltdnáen keriili az irodalomtörténeti jellegd összefüggések, pár-
huzamok megvilágítását az erdélyi és az egész magyar irodalom vonatkozásában egy-
aránt. Túlságosan belterjesen, önmagában nézi Karácsony életmdvét. Szükségképpen
utal ugyan egyszer-kétszer másokra is, például Tamási és Nyíró pikareszk jellegu regé-
nyeire, de gazdagabb, mélyebb irodalomtörténeti összefüggéseket ebben a fejezetben
nem tár fel. Ez a zárt módszer az életmdvön belül dicséretes módon érvényesített ér-
tékszempontnak is visszafogjaa tágabb érvényességét.Nem látjuk az irodalomtörténeti
viszonYltások rendjében Karácsony életmuvét.

Gazdagabb lehetne a könyv elméleti alapvetése is. Tóth H. Zsolt joggal emlegeti
a generációs regény, korszakregény, a foként a pikareszk és a robinzonád fogalmát.
Az egyes Karácsony-mdvek pikareszk vonásait viszonylag gazdagon bemutatja, hasz-
nosítja SzabolcsiMiklósnakA down mint a m4wsz önarcképeclmdkönyvét is. Finom
~egállapítása, hogy az Utazása szürkefolyón címd ~ény hose, Sebestyén gyógyszerész
már nem "picaro", hanem "down": "a picaro kívülállásával szemben a down már in-
kább kirekesztettséget szenved el". Elmulasztja azonban Tóth H. Zsolt az általa emle-
getett regényfogalmak alaposabb elméleti és történeti megvilágítását, pedig éppen ezál-
tal mutathatna rá még pontosabban Karácsony Beno mdvészetének sajátos vonásaira.
Maga Karácsony is utal regényeinek szövegében a pikareszk és a robinzonád tudatos
egyéni hasznosítására fA megnyugvásösvényein).

Végül hiányolom Karácsony nyelvmdvészetének alaposabb feltárását. Tóth H.
Zsolt sokszor utal e mdvek hangulatosságára, humorosságára, de megállapításai több-
nyire megmaradnak a kijelentések szintjén. Az életmd egyik karakterisztikus jegyének
árnyaltabb megragadását segítené pedig a humoros esztétikai minoség Karácsony Beno
mdveire jellemzo sajátosságainak a feltérképezése, a sokkal gazdagabb nyelvi, stiliszti-
kai elemzés. Erosen kínálkozik például a Tamási bumorával való alaposabb össze-
hasonlítás. :

Feltételezheto, hogy a monográfia szerzojének is volt némi hiányérzete a IÜrá-
csony Beno életmdvét taglaló második nagy fejezet lezárása után, mert a harmadik fe-
jezet nemcsak a címe által jelzett utóéletbemutatása, hanem sok vonatkozásban új met-
szetd áttekintése is Karácsony életmdvének. Kár, hogy e gazdag zárófejezet megállapí-
tásai nem épültek bele szervesen az elemzésekbe. Olykor,. mint például A megnyugvás
ösvényein cJmd regény már említett záró~észének, Felméri Kázmér levelének értelme-
zésekor szinte átcsúszik az elemzés súlypontja ide, az Utóéletcímd fejezetbe.

Egyfajta törés és aránytalanság keletkezik így a könyvben. Az Utóélet címd feje-
zet az egész mdnek több mint harmadát teszi ki. Ez azonban csak szerkezeti probléma.
Egyébként igen fontos fejezet ez. Tanulságos a Karácsony-életmd fogadtatásának az át-
tekintése is, de ennél természetesen sokkal súlyosabbak azok a fejezetek, melye~ben
Tóth H. Zsolt összegzo módon próbálj~ áttekinteni Karácsony Beno írói világát. Az
író életfetfogását.elemezve meggyozoen jut arra .a megállapításra, hogy néhány alapelv, . , , h alád becsül' " úl . Kará Be '
- az egyemseg.termeszet,ott on, cs - meg esen t menoen csony no
messzemenoen tartózkodott a zárt világszemlélettol. s életfelfogása anarchisztikus je-
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gyeket is mutat. Anarchizmusát azonban egy-két ponton eltúlozza, majd más helyen
ezt meglehet6sen markánsan ellenpontozza. Magam Karácsony Ben6 világszemléletére
a Bozóki András és Sükösd Miklós tanulmányából átvett anarchizmus fogalomnak
csak a tágabb értelmezését tartom idekapcsolhatónak. Ennek a lényege figyelmeztetés
"minden fennálló kritikai meghaladhatóságára, az emberi kétdkedés kiküszöbölhetet-
lenségére, s bármiféle uralkodó világnézet elutasításának lehet6ségére". Csak akkor tar-
tom helyénvalónak Karácsony Ben6 muvészetével kapcsolatosan az anarchizmus fogal-
mának használatát, ha azon lényegében valóban "a birodalmi szellemiségellentétpárját"
értjük. Karácsony életmuvében joggal mutat ki Tóth H. Zsolt határozott alapérté-
kekhez való ragaszkodási igényt is. Ennek nyilvánvalóságát nem vonja kétségbe az írót
emészt6 sokféle kétely sem. S6t, éppen a nihilizmus és a kozmikus tudat vonzása adja
meg az ezekhez az alapértékekhez való ragaszkodásnak az anarchizmuson túlmutató
rangját is az életmuben. Vagyis az a fontos ebb61 a szempontból, hogy az anarchiszti-
kus, nihilisztikus vonatkozások nyilvánvaló b6sége nem érvényteleníti, hanem ki-
emeli, er6síti Karácsony életszemléletében azt a néhány fix pontot, melyekhez minden
körülmények között ragaszkodott. Ennek a világszemléletnek pontos, szép értelmezé-
sét adja Tóth H. Zsolt könyve. Végeredményben meggy6z6en oldja fel azokat az ellen-
téteket, melyeket a szakirodalom oly nagy b6ségben tárt eléje.

Karácsony Ben6 identitástudatának az elemzése is árnyalt. Talán csak fogalmazási
sutaság az, hogy ebb61 identitás-zavarnak, identitás-bizonytalanságnak látszhat, ami
magasrendu tágasságként értelmezhet6. Karácsony Ben6 nem volt hajlandó szétválasz-
tani kett6s identitását, sem zsidóságát, sem magyarságát nem vállalta kizárólagosan,
egyformán elzárkózott mindkét nacionalizmustól is. Ez a magatartása úgy értelmez-
het6 az 6 életmuvének logikája szerint, hogy megtagadta a "birodalmi szellemiség"
választásra kényszerít6 utasítását.

A monográfia harmadik nagy fejezetének kiemelked6en érdekes része a Rokoní-
tási lehetoségeketszámbavev6 utolsó rész. Sok mindent pótol itt abból a szerzo, amit
hiányolhattunk könyvének törzsébol. Gazdagon sorakoztat ja föl a párhuzam-lehetosé-
geket, sok vonatkozásban megváltoztatja, finomÍtja és kiegészíti a szakirodalom eddigi
jelzéseit. Különösen elgondolkodtató a Knut Hamsun-Karácsony Beno párhuzam ala-
pos elemzése, s több egészen távoli analógia bemutatása, illetve a közelebbiek közül az
erdélyi pikareszk változatainak rövid számbavétele.

Tóth H. Zsolt általában g~on idézi a szakirodalmat, maga sem bánik takaré-
kosan a szóval, könyve olykor hatarozottan b6beszédu, nyugalmasan elbeszélo vagy
szembesíto jellegu. Fogalmazásaviszont világos, könnyen érthet6. A Széttaposottösvény
egészében alapos és hiteles munka. (BalassiKiadó, 1994)

~iWYn&~' ./6m-/niJ
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Szigeti Lajos Sándor: Modern hagyomány
MOTÍVUMOK ÉSKÖLTÓl MAGATARTÁSFORMÁK
A HUSZADIKSZ1\ZADIMAGYARIRODALOMBAN

A szerzcSimmanens irOdalomtörténetet akart írni; Amit írt, nagyon fontos, ha
nem is biztos, hogy nem kellene valami pontosabb -és eddig nem használt - fogalmat
kitalá1nia.

Az irodalomtörténet alapproblémáját André Malraux fogalmazta meg a I'Homme
précaireet la littér.ture címú könyvben: az irodalomtörténetet Villontól Verlaine-ig ír-
ják, holott. az irodalom Verlaine-tól Villonig halad. Malraux emlékeztet az áthidalhatat-
lan sukadfokra, mely ifjúsága idején az é16francia irodalom (és múltbeli iblet6i) illetve
az Akadémia és az Egyetem között húzódott, és utal az NRF nagy vállalkozására, mely
a mindent tudó, minden részletre kiterjed6, de a jelent61 eJ!C7f1lc:adt,élettelen irodalom-
történet helyett a francia irodalom é16történetét kívánta bemutatni. csak azokról ír-
tunk, akik problémát jelentenek, és olyanokat kértünk fel szerzcSknek,akiknek szemé-
lyes kapcsolatuk. volt a múltunk nagy alkotóival.

Szigeti Lajos Sándor- a Modem hagyomány címet adta könyvének. Szerencsés
címválasztás, mert érzékelteti mind a hagyomány sokrétegúségét, mind a hagyomány
(egyik-másik rétegének) jelenlétét, mind a hagyomány megújulási lehet6ségét. Ugyan-
~or az ir~omtörtén~t egyik ko~,isu~, a kön~ lényegi1~ a ~uszadik szá-
zadi magyar Irodalom szamos problemaJat targyalJa. Klasszikusokról es VISZOnylagke-
véssé ismert vagy alig méltatott szerz6kr61 ír, kánonoktól és konvenciótól függetlenül.

Az irodalomtörténet, amikor egyik szerz6r61 a másikra vagy egyik múr61 a má-
sikra halad, óhatatlanul megmerevít és általánosít. Adyt követi József Attila, és József
Attilát követi Pilinszky,- az irodalomtörténészi gyakorlat szerint. Holott József At-
tila bizonyos motívumokat vesz át és módosít, és Pilinszky is, és így tovább... És köz-
ben új motÍvumokat is teremtenek; mélyek utódaik. számára.már hagyomány. Szigeti
Lajos Sándor az irodalom, vagy még inkább írók és muvek valóságos találkozási pont-
jait próbálja feltérképezni, és ez könyve napr újdonsága.

Motfvum- vagy tárgytörténeti kutaw mind!g is volt, és ezek eredményeit, pl.
aJónás könyve esetében jól is hasznosítja a szerW. Ujítása az, hogy nem egy-egy elszige-
telt motívumot vizsgál, hanem ezek egészrendszerét. A motívum lehet eszmetörténeti,
mitoló~l pszichológiai, grammatikai, stb. És mindez párosul a költ6i magatartásfor-
mák kérdésével, ami már etikai és történeti kérdés(JS).Nem beszélve arról, hogy a ma-
gatartásformáknak is lehet hagyományozó vagy a hagyományt megkérd6je1ez6 erejük.

A könyv két nagy részb61 áll: egy etikai érteke1.ésb61és egy irodalomtörténeti
vázlatból. A kett6t egységesíti a szerzcSSzellemi önéletrajza. Szigeti a szakirodalom
bens6séges ismeretében dolgozik, de minden egyes szaváért vállalja a személyes felelos-
séget, és nem rejt6zik az elvont tudomány maszkja mögé. Vállalja a kritikus esend6sé-
gét, aki szereti munkáját és ezt nem is titkolja.

Az irodalomtörténet bens6ségesebb és életszerúbb lett. És éppen ezért sok min-
den elvesztette evidencia jellegét. Egy problémát emelnék csak ki, a ,.Minden egész el-
törött- kérdését. Szigeti szépen elemzi a Kocsi-útaz éjszakában címu verset, az Ady-
életmúben elfoglalt helye és a tizenkilencedik század v~-huszadik század eleji élet-
érzés szempontjából. Szigeti rádöbbentett: a vers más megközelítése is lehetséges.
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Az európai kultúra két nagy veszteség-mítosszal kezdc5dik, az egyik a Genezis
könyvében olvashatb. másik Hésziodosznál. A Yeszteség-mítoszokatPlaton gazdagítja.
Majd következnek a politikai veszteség-mítoszok, Athén. Spárta és Rbma bukása után.
Lényegileg a 16. s,.~zadjgvetélytárs nélkül uralkodnak az örök hanyadás elméletét va-
riálb különféle és különnemu mítoszok, világfelfogások, elméletek. Aztán megszület-
nek a jövo míto~. a forradalom mítoszai p1., bár ez utbbbiaknak is vannak vissza-
térés változatai. En azt hiszem, hogy a "Minden egész eltörött" századfordulbn eléggé
elterjedt életérzése, szemlélete, szlogenje az örök hanyatlás-elmélet egyik változata.

Szigeti idézi Luldcsot: "A modem kapitalista társadalom ~rúen hozza
magával, hogy a közvetlen egyéni lét mindinkább magára utalt, magára hagyatva válik
a lírikus élmények tárgyivi, hogy az Én önmagát mint magányosat, magúa hagya-
tottat, egyedülá1lbt éli át és fejezi ki a Urában". (40.1.)

Nem inkibb arr61 van sz6, hogy az irodalórn az elmúlt két-három évszizadban

kezdett olyan tém~lchl, probl~&lchl, érzésekkel fo$Jkozni, amelyekkel nem ~
csak rejtetten foglalkozott? Nem inkibb arrbl van sz6; hogy az irodalom vizsgálbdási
köre kitágult, és immár - többek között -a szorongás is beletartozik. A kapitalistának
nevezett világ muvészetellenességérólvallott, legalább kétévszázados nézetek legalábbis
újragondoland6k. Az örök hanyatlás elmélet nagyon tetszetos variiciói.

Jónás az egyetlen próféta a Bibliában.aki szembeszállva az isteni akarattal, meg-
probál kitérni küldetése elol" - írja Szigeti Babits Mihály muvét elemezve. E megfigye-
lésekben, ötletekben és adatokban gazdag fejezet hitelét nem rontja, hogy a megillapí-
tás pontatlan. Nem Jónás az egyetfen... A csipke-bokor mellett Mózes ötször utasítja
vissza az istent, a "miért éppen én?" kérdés variálásiva1.Jónás a térben menekül, mene-
külésének tanúi vannak. Mózes helyben marad és érvel, vitatkozik, menekülési kísér-
lete szavakban történik, és ezért külso, látható története nincs. Jónás menekülésének
története több$záz sorban olvashatb, Mbzesé alig néhányban. Mózes nem kevésbé hat{-
rozottan prbbál szembeszállni az isteni akarattal, vagy probál. kitérni elole. (Mózes kez-
deti szembeszegülésére L. Thorrens belga irodalomtörténész hiVta fel a figyelmemet.)

Szigeti meggyoz6eó bizonyítja, hogy a jónás könyvét író Babitsraegyaránt hat
Bergson és Benda. Ez azért rendkívül érdekes és tanulságos, mert Bergson kibékíthetet-
len ellenfele Benda. De Benda Bergson-kritikija, ellentétben Maritain Bergson-kritiki-
jival, nem érinti meg Babitsot, már csak azért sem, mert Az írástud&kárulásában a fo-
ellenfél nem Bergson, hanem Charles Maurras. A harmincas években a Budapesten és
Esztergomban élo Babits nem kényszerül. választani a két pmzsi írástudb, Bergson és
Benda között. núndkettotol itveszi azt, ami s:Wnára fontos.

Hosszasan sorolhatnám Szigeti kituno találatait, és említést tehetnék arrbl is,
amikor - inkább csak árnyalatokban - másként olvasok valamit, mint o. Ez utóbbi
nem vita lenne, hanem bekapcsolódás egy felkínált diaIógusba. Mert Szigeti könyvének
egyik érdeme, hogy dialbgusra készteti olvasbját, nem provokatív mbsion, hanem
anyagismeretével, elemzéseivel, ötleteivel, sejtetéseivel és kimondásaival. Es mindenek
elott nyitottságival. Mert Szigeti nemcsak az olvasbval folytat dialógust, hanem a ma-
gyar irodalommal, és rajta keresztül a viligirodalommal. Említettem mir: "klassziku-.
sokrbl és viszonylag kevésbé ismert vagy alig méltatott szeczókról ír, kánonoktól és
konvencibktólfüggetlenül." ,

Könyve egyaclnt nyitott a múlt és a jelen Gövó) felé. A Tiszatáj ez év januári
szimiban megjelent szép Dsida-tanulmánya e könyv, a Modem hagyomány, egyik feje-
zete lehetne. Ha jól emlékszem, soha nem volt alkalmam Dsidárbl írni, de kamasz-



76 tiszatáj

korom 6ta a ,.személyes. költeSimközé tartozik, akinek emlékezetem mélyércSlvárat-
lanul feltöreSsorai nem egyszer segftettek nehéz pillanatokban. Éppen ezért m~lep,
hogy újabban Görömbei András és Szigeti, régebben pedig Nemes Nagy Agnes
újrafelfedezésének szükségességét emlegetik. Szigeti J6zsef Attilára utal Dsida-esz.
széjében, B6ka Lász16szerint J6zsef Attila örült Dsida-kritikájának.

Ebbe a "modern hagyományba" Dsida is beletartozik. De aki követte Szigeti fej-
tegetéseit könyve különbözcS helyeio#a szooettrcSl,az meglepetés nélkül, de annál na-
gyobb örömmel olvashatja el Pálfi Agnes Ecce Homo c. szonenkoszocúját - remek-
mdvét - a Polisz 1995.cSsziszámában.

.A modern magyar szonett és maga a modern magyar költészet immanens törté-
nete sem egységestömb; egy be1scSváltás jeleit már eddig is többször láthattuk kirajzo-
lódni" (132.1.) - feja Szigeti. Könyve azért nagyon fontos, mert ezekre a .be1s6 váltá-
sokra" elcSkészftiolvasóit. Akár úgy, hogy a hagyományt gazdagítja (azaz nem tömb-
szer6en fogja fel), akár úgy, hogy az új mdvek befogadásátelosegíti... (Lord. 1995J

.17;N~'~

Tóth H. Zso It: Széttaposott ösvény
\KARÁCSONY BENO ÉLETE ÉS MÚVE

Karácsony BencSkétszeresen is kisebbségi sorsban élt, de ennek a .kettos kisebb-
ség"-nek az élményeit - életmdvének gazdag önéletrajzi vonatkozásai ellenére - sokkal

áttételesebben, tejtettebben fejezte ki, mint az erdélyi magyar kultúrát a köztudat sze-
rint karakterizáló alkotók. Igy, bár sok elismero swt lefrtak róla, életm'dve mindmáig
nem kapott kello mélységd értékelcS,monografikus elemzést. T6th H. Zsolt könyve
most ezt a hiányt pótolta. .

Sokan írtak Karácsony BencSr6I,de bármennyire hihetetlen, nemhogy monográ-
fia, hanem még igazán alapos tanulmány sem készült róla. Többnyire kritikákra, em-
lékeúsekre, újságcikkekre, legjobb esetben az újabb kiadások egy-egy alaposabb utó-
szavára támaszkodhatott Tóth H. Zsolt összegW, minden szükséges ismeretet haszno-
sítani kívánó monográfiája. .

Tóth H. Zsolt gondosan és b6ségesenösszefoglaljaaz eddigi eredményeket, s meg-

gy6z6 alapos elemzésekkelmélyíti, er6síti azok érvényét. Az életmd értékelésének
eddigi f6bb eredményeit nem modosítja jelent6sen, inkább egyes kiegészít6 vonatkozá-
sokban hoz értékes új megfigyeléseket. Éppen ez a kiegyensúlyozott, jó irodalmi ér-
zékre, alapos elemzésekre építo, más9k eredményeit szakszer6en hasznosító módszer
segíti ahhoz, hogy hiteles és árnyalt képet adjon Karácsony Beo6 életmdvérol.

Könyve bels6 tagozódását az életút. életmu és az utóélet bemutatása adja. Szokat-
lanul konzervatív; de nem haszontalan struktúra ez.

Karácsony Ben6 élményköreinek, emberi magatartásának megvilágítása azért is
helyénvaló, mert 6 jellegzetesen olyan író, akinek az életmuve tele.van élményeinek
közvetlen kivetítéséveI. Az élmény és a md összevetésetehát segít megérteni az írói ka-
raktert. Karácsony Ben6 esetében az "elveszett generáció" élményköréb61 és a "kett6s
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következett, vagyis intern4Cionalistajelenségként mdködött. Hiszen valamivel kés6bb,
a nyolcvanas évek elején nemcsak itthon, de - péld&u1 -Pozsonyban, Kolozsváron és
Újvidéken is lejátswdtak, azaz megismédodtek egészen hasonló (sot még durvább) je-
lenségek és események.

A Tüskés Tibor jegyezte jeknkor elleni vádak egyfelol a maguk primitÍvségük-
ben, másfelolpersze- tényszerdségüketnézve- nagyon is igaz mivoltukban úgyszin-
tén visszaköszöntek térben és idoben a hatvanastól a nyolcvanas évek közepé,-végéig
itt, Kelet-Közép-Európában. Nálunk az akkori két budapesti párt(irányításu)-újság,
a Népszabadság.valamint az Élet ésIrodalomvonult föl a je/mkoT ellen (miközben a pécsi
megyei pártbizottságon is befdtenek a lapnak a Pestrol jött elVtársak). Megállapítják
Tüskésék eszmei eltévelyedését, s az általuk közölt mdvek között szemeigetve kiállít-
ják a súlyosan elmarasztaló bizonyítványt. Néhány minosítés az egyébként szép hosz-
szúra nyúló Mnlajtstromból: "egzisztencialista eszmék és életérzések"; "helytelen, kis-

polgári, olyko~ elle~~, káro~ !lézetek) "é~eselle~tétben [.). a ,~~-l~n}n~-
mussal, a marxiSta esztetika eddigi eredmenyeIVel,partunk polttikaJaval, elmelett állas-
foglalásaival"; "a marxizmus polgári revíziójára tesz klsérletet, burzsoá ideológiát hir-
det"; "rosszindulatú és hazug"; "zavaros és ellentmondó", "a múlt század avas polgári
esztétikáját idézte fel"; ..hirdette [u.] az irracionalízmus jogát"; - és így tovább. Még.
hozzá mindez félelmet kelto (és másokat is gyakran és alaposan megleckéztetó) nagy
nevdkritikusok és ideológusok döfködó tollábóL

A foszerkeszto Tüskés Tibor menesztése azonban nemhogy elvette, de egyenesen
megsokszorozta a szenvedo alany alkotó erejét: számos könyve tanúskodik errol.
"Harminc év alatt rengeteg rossz én, rengeteg szépséget láttam, rengeteg emberi jóval
találkoztam" - fejezi be emlékezéseinek sorát. .Hogy mi marad meg a jövo számára
aJelenkormúltjából? Nem tudom. Nekem azt a szigetet jelenti, ahol egykor a jó remény
és a fiatalság fái nyíltak. Hörderlin Hüperionjának szavai élnek bennem: .Hová mene-
külhetnék önmagam elól, ha ifjúságom kedves napjai nem volnának? Mint az Akherón
partján nyugtát nem lelo lélek, úgy térek vissza életem elhagyott vidékeire.. "(MagvetO,
1994; ÚjForrás,1995.)

.~. .9J~

Süto józsef: Századok lelke
A válogatott irodalmi és helytonéneti tanulmányokat tanalmazó kötet a kilenc-

venéves szerzo elso könyve. Szerénysége visszatartotta attól, hogy önálló kötet kiad&-
sára gondoljon, hosszas rábeszélésre küldte az IrodaIomtönéneti Közlemények szer-
kesztóségébe is az ott aZután örömmel fogadott, szívesen közölt tanulmányait. A kez-
deményez6k, az Irodalomtönéneti Társaság Bács-Kiskun megyei tagozata, a Halasi
Téka szerkesztobizottsága meg a kecskeméti Katona József Társaság születésnapi kö-
szönt6nek szánták ezt a könyvet, jelentosége azonban korántsem merül ki a tisztelet-
adásban. Számos tanulmánya, attlelyekról megjelenésükkor nemigen vettek tudomást,
e kötet révén számíthat nagyobb figyelemre, tüntethet el fehér foltokat, szüntethet
meg téves ítéleteket. Lássunk erre, a teljességigénye nélkül, két péld&t!
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Az Új magyar irodalmi lexikon Kerekes Sámuel, a Hadi és Más Nevezetes Törté-
netek (1792-t61Magyar H{rmondó) egyik szerkeszt6je, a bécsi Teresianum magyar
nyelvtanára születésének helyét is, idejét is kérd6jellel jelölte. Süt6 József azonban nw-
1941-ben kidentette, hogy Kerekes (névváltozata Miskolezi Kerekes, MiskolCZ1)kis-
kunhalasi család fia, halasi, majd debreceni diák volt, s valószfndleg KiskunhaIason szü-
letett 1757 körül. A halasi gimnázium évkönyvében megjelent, Kerekes teljes életrajzát
bemutató~ jelent6ségét pontosan értékelo tanulmányára azonban nem figyeltek föl.

. A "hivatalos.irodalomtörténetnem hiszazoknakaz emlékezcSknek,akik szerint
Petofi Hortobágyi kocsmárosné... címu költeményét kecskeméti diákok már megjele-
nése elótt ismerték, énekelték. Süto a Forrás 1973. január-februári számában közölt ta-
nulmányában szélesköru vizsgálódással, az ellentétes állítások meggyozo cáfolatával
igazolta, hogy ez igenis lehetséges. s6t nagyon is valószínu. A számításba veheto kö-
rülmények kiterjedt és pontos ismerete hitelesíti érvelését. Így például kiderltette, hogy
kecskeméti diákok 1842 karácsonyán hol voltak legációban, hol találkozhattak. (Duna-
vecsénQPetofi bizonyára ismert dallamra énekelt vecsével.

A lelkiismeretes, pontos munkát, a kritikai érzéket, a tények tiszteletét az Eöt\l'ös
Collegium tagjaként sajátíthatta el a magyar-latin szakos bölcsészhallgató, tanárjelölt.
Tan:árként hajdani iskolájába, a kiskunhalasi református gimnáziumba tért vissza.
Szeretett iskolája meg szeretett városa történetével kezdett foglalkozni, s mint e kötet-
ben közölt tanulmányai is tanúsítják, nem hagyott fel e foglalatosságávalnyugdíjasként
Kecskemétre költözve sem. Halas 600 éves város címu tanulmánya például 1992-ben,
a Halasés Csokonai 1995-benjelent meg a Mdhely Napló cimu helyi lapban.

Széles köru nyelvtudásával több idegen nyelv tanítását is vállalhatta volna. Az 50-
es években megszerezte az orosztanári képesítést is, ettol fogva foként ezt a nyelvet ta-
nította, 1962-t61a halasi felsofokú mezogazdasági technikumban. Az orosz nyelvvel
való megismerkedése is tudományos munkára ösztönözte: az egri pedagógiai foiskola
tudományos munkat,ársak.éntBihari József professzorral együtt készítette el az Orosz-
magyar hasonlósági és rokonsági szótárt.

Nyugdíjasként Kecskeméten új lendületet vett a munkássága. Foként Kecskemét-
hez kapcsolódó irodalomtörténeti témákkal foglalkozott: Katonával, a Bánk. bánnal,
Petofi és a "hírös város" kapcsolatával. Katona-tanulmányai a Bánk bán szerzójének
legjobb ismeroi közé emelték. A "kerító" és az "ártatlan» Gertrudis címu tanulmányá-
hoz Barta János szólt hozzá, teljes egyetértését nyilvánítva. A Hózöngó-e Petur bán?
címu vitaírásával Pándi Pál foglalkozott, "azt remélve, hogy a Bánk bánt jól érteSSüto
Józsefet" közelítheti a saját álláspontjához. (Reménye nem teljesült.) E sorok írója nem
mindenben ért egyet Sütovel, Gertrudist nem tartja ugyan kerítónek, de ártatlannak
sem Melinda esetében, Süto érvelésének alaposságát azonban mindig a jeles teljesít-
ménynek járó figyelemmel és csodálattal olvasta és olvassa. Lényegi egyetértéssel
a "Rendületlenül" vagy megrendülve?címu, a Bánk bán ötödik szakaszának egyik színi
utasításához fuzött tanulmányt, amelyben a szerzo számos erénye felvonul: a teljes Ka-
tona-életmll alapos ismerete, kituno tájékozottsága a lovagdrámák világában éppúgy,
mint a lovagkori Magyarország viszonyaiban, jogszokásaiban, nyelvészeti, nyelvtörté-
neti tudás a. szavak. pontos jelentésének megállapítására. Sotér István írta Bánk bán.
tanulmányában: "Katona semmit sem mellozött, ami fontos - de sok mindent úgy
borított hallgatásba, hogy az épp kimondatlanságában kapjon nyomatékot. Különös-
képp az ilyen m\ívek megismerését teszi lehetetlenné az, ha értelmüket deduktív mó.
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don keressük, ahelyett, hogy a dráma mégoly jelentéktel~nnek látszó, apró mozzanata-
iból próbálnók az értelmet kifejteni." Süt6 ezt a S6tért61 javasolt módszert alkalmazta.

Pest vármegye el6tt való "megpirongattatását" eloadva meggyozoen valószím1síti,
hogy Katona hazatérésének okai között számba kell vennünk azt is: a kecskeméti ta-
kács fiának nem volt kello tekintélye a pesti ügyvédek között. Petofi Pálnapkor címu
verse élményi háttereként élénk színekkel ábrázolja Süto azt a társaságot, amely 1843
januárjában Jókai kecskeméti lakótársának, Gyenes Palinak névnapi mulatságán részt
vett. Tal~n már Halason is kevesen ismerik a gimnázium 19. század végi rajztanárának,
Dékáni Arpádnak a nevét. Süto két írásban is fölidézi sokirányú tevékenységének egy-
egy jelentos mozzanatát: 1896-banparaszt múkedvelókkel vitte színre Tóth Ede A falu
rosszacímu parasztszínmúvét, 1897-benlapjában, a Halas és Kiskorösben azért harcolt,
hogy Petofi elso kiskorösi szobra helyett a nagy költ6höz méltóbbat álHtsanak. A Kis-
kunsági parasztszínpad a millennium évében címu tanulmánynál érdemes megállnunk
egy-két megjegyzés erejéig. Alapos és helytálló elemzést olvashatunk itt a népszínmú
múfajáról; elcsodálkozhatunk azon, hány fovárosi lap tartotta akkor szükségesnek és
érdemesnek, hogy részletes, elemzo beszámolót közöljön egy vidéki város m(íkedvelo-
inek eloadásáról; szembesülhetünk m(ívelodés és politika ütközésével, azzal, hogy nem
az eloadás sikertelensége szegte útját az érdekes kezdeményezés folytatásának, mint az
1930-iszínházi lexikon állítja, hanem a megriadás az agrárproletár mozgalmak erosödé-
sétál.

Nem kerÍthetünk sort a kötetben található mind a húsz tanulmány (huszonegye-
dik a szerzo önéletrajza) mégoly rövid ismertetésére sem. Pedig a nem említettek is meg-
érdemlik a figyelmet, például a halasi népnyelvrol és kutatásáról szólók, vagy a szép
emlékbeszéd Szilády Áronról.

Befejezésként személyes, de'azon túl is mutató kapcsolatunkról szeretnék szólni.
Az 1950-esévek elején ismertem meg SütOJózsefet. Sohasem hivalkodó, inkább szeré-
nyen leplezett nagy tudása már els6 találkozásainkkor is tiszteletet, kedves egyénisége
szeretetet keltett bennem. Kapcsolatunk elmélyült, amikor Kecskemétre költözésük
után gyakrabban találkozhattunk. Mikor megbíztak a tervezett (azóta sem megvaló-
sult) Katona kritikai kiadás szerkesztésével, ot kértem fel a talán legtöbb problémával
járó rész, a Katona verseit, tanulmányait, történeti m(íveit és egyéb írásait tartalmazó
negyedik kötet elkészítésére. Vállalta, nagy lendülettel s a tole megszokott alapossággal
fogott a munkához. Egészségének tartós romlása miatt befejezni, sajnos, nem tudta.
Elkészült jegyzeteit rám bízta, ezek fölhasználásával készÍtettem Katona verseinek
1991-i kiadását. Mint ebben is, a talán egyszer mégiscsak elkészülo kritikai kiadás ne-
gyedik kötetében is ott áll majd Süto József neve. (Kiskunhalas,1995. Halasi Téka 16.)

&nw-. $dtMt$

A könyv megjelenéseut:m két h6nappal. 1995.dec. 24-énSüto J6zsef meghalt.
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TüskésTiborésa "jelenkor"
Nemrég két könyvecske is megjelent, amely az immár hatvanhat éves kiváló pécsi

irodalomtörténész és kritikus, Tüskés Tibor folyóirat-szerkeszteSi,fcSszerkeszteSiévei.
nek történetével foglalkozik, illeteSlegjó néhány ponton dokumentálja azt. Az ldórost4
(1994) laza emIéktükrének apró történetei, anekdotái, levél- és cikk-közleményei in-
kább adalékok, építeSkövek egy rendszeres, átgondolt és szisztematikusan megírt
"szabályos" memoárhoz, amely végül is a tavalyi könyvhéten kerülhetett az olvasókkezébe. .

Az efYik l~cSbb szakmai - és morális - tanulság, élmény ezeket a most már iro-
dalomtörteneti (es persze helytörténet!) jelentcSségdszövegeket olvasva az a feltdncS
szerkeszteSi koncepcióbeli koherencia, amely véges-végig nyomon követhetcS az el-
beszélcSrészekben éppúgy, mint a dokwnentumokban. A szó és a cselekvés összhangja,
az egykori szerkesztcSiakarat következetes érvényesítése. Tüskés Tibornak ma semmit
sem kell viss~vonnia vagy akárcsak módosítania több mint három évtized múltán, táv-
latából sem. (Es ezt bizony nem mindegyik szakmabéli pályatársa mondhatja el magá-
ról.) A másik - szintén meggycSz6- "élménytanulság" az, hpgy azok a folyóirat-szer-
keszteSialapelvek, amelyeket a hatvanas évek elején megfogalmazott, napjainkban .sem
vesztették érvényüket, ma is Ieorszm1ek~"Milyen lapot szeretnék szerkeszteni?" tette
föl a kérdést a folyóirat 5. éves születésnapján a f6szerkeszteSTüskés. .A Jelenkor arra
vállalkozott, hogy vidéken, egy dunántúli nagyvárosban csináljon irodalmat, olyant,
amelyet az országos irodalom részeként figyelnek és számon tartanak. Küzdünk min-
denféle provincializmus ellen, akár körünkben: értékeink túlbecsülésében, akár másutt:
valóságos értékeink lebecsülésében mutatkozik meg." Ez világos és határozott beszéd,
ráadásul - tehát már a hatvanas évek elején -Tüskés világosan utal arra is, hogy igenis
létezik fcSvárosiprovincializmus is. (Ez a meglátása is sokszorosan bebizonyosodott és
manapság is érvényes.) .Az a törekvésünk - folytatta szerkeszteSiars poeticáját -, hogy
szellemi mdhellyé tegyük a lapot, hogy magasabb szintre emeljük a vidéket; egyrészt
azáltal, hogy megbecsülünk minden értéket, amelyet ez a város, ez a táj adott a magyar
irodalomnak, másrészt azáltal, hogy tetteinket a legtágabb lebeteSségekhez,az egyete-
mes magyar irodalom érdekeihez mérjük." Ennekazértékcentrikus és mindenféle érté-
ket tiszte16 szellemi alapállásnak sem korszerdbb, sem méltányosabb, sem "öko-
nomikusabb" formájú kidolgozásával aligha érdemes bajlódni. Ugyanis ez a szerkesztcSi
szemlélet éppen a maga egyszenhégében és természetességében teljes és egyetemes.

Egy másik, úgyszintén program adó cikkében Tüskés Tibor azt is leszögezi
(-leszögezte), hogy a provincializmus ellen "úgy lehet sikeresen küzdeni, hogy meg-
szüntetjük a vidék bezártságát, a köldöknéz6 siránkozást. Nézzünk körül a magunk
házatáján [...]. Az egészségesirodalmi közéletet, az irodalmi élet feltételeit; eszközeit
nekünk kell megvalósítanunk".

Pécs városa irodalmi és folyóirat-tradíciója vonatkozásában szerencsés terep volt
és maradt, hiszen 1941 óta -kisebb megszakításokkal-létezett már önálló irodalmi fo-
lyóirata. E16ször a Sorsunk (Várkonyi Nándor). majd az "elscS"Dunántúl (Katkó Ist-
ván). végül a Szántó Tibor-féle Dunántúl. melyben már feltdntek az induló jelenkor ki-
válóíróiközülisjó néhányan. .

"Nem akartam szerkeszteS lenni" -ezzel a vallomással kezdi a szerkeszt5i emlé.
keit összegzcS,formába öntcS,A Jelenkor indulása (1958-1964)tÍmá, a tavalyi könyvhé-
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ten megjelent memoárját Tüskés Tibor. Szemben a poétákkal - akik tudvalevoleg nem
lesznek, hanem születnek -, úgy látszik, a szerkesztok nem elhivatottak, hanem inkább
vállalók, nem teremnek, hanem teremtodnek. Tüskés is hivatkozik néhány klasszikus,
nagy elodjére: Osvát Ernore, Várkonyi Nándorra, Babitsra, Illyésre, akik nem külde-
tésként, nem "önmegvalósításként", hanem szolgálatként fogták fel és élték meg szer-
kesztoi munkásságukat.

O maga is a szolgálószerkesztok sorából való, amit mi sem bizonyít ékesebben,
mint az a különös, már-már sorsszeru életrajzi tény, hogy a Jelenkor élérol történo el-
csapatása után több, mint három évtizeddel, ismét folyóiratot szerkeszt: ezúttal a ka-
posvári Somogy címli - egyre érdekesebbé, egyre karakteresebbé váló - kulturális folyó-
iratot.

No, de ne szaladjunk ennyire elore az idoben, maradjunk csak az ötvenes évek
közepe-vége történéseinél.

Tüskés Tibor fiatal irodalomtanárként Pécsett telepszik le, s mivel nem bennszü-
lött, módszeresen igyekszik mielobb megismerkedni a város múltjával, kultúrájával,
szellemi életével, irodalmi hagyományaival. Jellegzetes momentumként regisztrálhat-
juk például azt a gesztusát, hogy gimnáziumi tanítványaival együtt gylíjtik össze Babits
Mihály pécsi diákoskodásának még föllelheto emlékeit, dokumentumait, vagy azt,
hogy megírja a pécsi irodalom kistükrét, s azt is, hogy számos, pécsi vonatkozású írás-
sal, sot könyvekkel gazdagítja - most már o maga - a szeretett város szellemi életét.
Kronológiailag persze ezek a mlivek már követik a Jelenkor hosi, a Tüskés által fémjel-
zett, "jegyzett" idoszakát, ám a ~rekvés, a mentalitás, az irodalomtörténeti és helytör-
téneti kutató egész magatartása és ebbol fakadó cselekvési programja tagadhatatlanul
egy irányba mutat: ama bizonyos "genius loci", a hely szellemének a mliködtetése, táp-
lálása és persze gazdagítása,színesítése irányába.

Vagy talán mégsem?Vagy nem egészen?Vagy talán nem csak errefelé?
Persze, hogy nem csak, hiszen ha csak a hely ilyen-olyan "szellemeit'"élesztgette

volna Tüskés - no meg, ha a pirt tagja lett volna - bizonyára a laRtól mehetett volna
nyugdíjba, ha o is úgy akarja. O azonban nem egészen így akarta. O a magyar szellemi
élet egészében gondolkodott már akkor, az ötvenes évek végén is: közölte Illyést, Né-
meth Lászlót, Kassák Lajost, Weöres Sándort, Kodolányi Jánost, Pilinszky Jánost,
Mándy Ivánt. E névsorból is látható: a Tüskés sze~kesztetteJelenkor nem ismert sem-
miféle más közlési szempontot, mint a minoségét. Es eme bizonyos névsor persze foly-
tatható; de a yégeredmény ugyanaz! Nézzük csak: Mészöly Miklós és Berda József,
Sinka István és Tamkó Sirató Károly, Takáts Gyula és Rába György, Jékely Zoltán és
Simonyi Imre, Tornai József és Konrád György, Tatay Sándor és Hernádi Gyula, Ta-
kács Imre és Mezei András, és sorolhatnánk a neveket még napestig. Kis túlzással talán
azt is mondhatnánk: Tüskés örömmel - de nem minden szorongás nélkül persze - kö-
zölt mindenkit, aki csak számított az akkor élo legnagyobbak s a tehetséges fiatalok
között. A forradalom után börtönbol szabadult írótárs~at is ideszámítva. (Amely
tény már nemcsak a szerkeszto minoségérzékét, de a civil kurázsi meglétét is eszünkbe
juttathatja.)

Újabb színfolt a Tüskés Tibor 'szerkesztette Jelenkor szellemi palettáján a képzo-
mlivészet és általában a mlivészetek különbözo ágainak folyamatos jelenléte. "Mindez -
írja Tüskés - hangsúlyos módon, a lap irodalmi arculatát kiegészÍto és gazdagÍtó for-
mában volt jelen a folyóiratban. A mai olvasó talán csodálkozik is azon, hogy milyen
sokat és kiemelten foglalkozott a Jelenkor zenei kérdésekkel, filmbemutatókkal, a mli-
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vészen élét általános és helyi lWdéseivel. De ebben a tág érdeldcSdésbennem a provin-
cia nagyképdsége, sokat akarása, a mindenbe belekontárkod6 kíváncsiság mutatkozott
meg, hanem a vidék bátolÚga, talán a központnál is nagyobb elcSnye,merészsége, kez.
deményezcSkedve.". .

Alljuók is meg itt egy szóra. Tüskés Tibor a "vidék bátorságá".ról, "a központnál
is nagyobb elcSnyé"-rcSlszól, ami talán kulcs is lehet az CS1959 és 1964 közötti, úgy-
mond vidéki, irodalmi és muvészet~ folyóirat fcSszerkesZtcSimuködéséhez is. Nehéz
persze ma már - különösenaz ifjabbnemzedékeknek- vissuvedtcSdni több mint há.
rom évtizeddel korábbra, a tudjuk hogyan, mi m6don konszolidált kora-kádári idcSszak.
szellemi aurájába, s wJószen1en a bcSrünkön, idegeinkben és a döntéseinket talán leg.
alább motiváló zsigereinkben fölidézve megérezni, hogy mit is jelentett akkoriban pél-
dául a munkáscSr,a munkahelyi besúgó, az i~ló jelentés, egyáltalán.a párt, és annak
helyi megtestesftcSje,a megyei pártbizottság. És most nem is elscSsorbana Tüskés által
elmesélt félelmesen igaz anekdota jut az eszembe, amikor is a Jelenkor alapításakor el~
ként kiszemelt f6szerkesztcSféleember egy szerkesztcSségiülésen elcShúztaés a szer-
kesztcStársaknagy döbbenetér~ az asztalra helyeZterevolverét; hanem általában a légkör
maga érdekel, a hatvanas évek eleji Magyarországon. S ha Tüskés Tibor vitathatatlanul
jelentcSs, scSt- ne féljünk a nagy szavaktól - korsZakos jelenttWgú szerkeszt6i munkás-
ságát értékeljük, a szorosan vett szakmai szempontokon túl föltétlenül szóba kell hoz-
nunk eZt a rendkívül sok apró nüanszból összetev6d6 - Isten tudja persze, mennyire
tudatos és mennyiben spontán - taktikai, politikai értelemben lavlfozó irányítóképes-
séget és folyamatos gyakorlatot, amely lehetcSvétette, hogy a vidék, talán egy kiCsit
lomhább, talán kevésbé szigorú, talán kevésbé éber pártel1encSrúsének reális súlyát he-
lyesen érzékelje, és fölismerje a folyóirat el6tt álló reális szellemi lehetcSségeket.

Utólag úgy látszik, hogy Tüskés Tibor egyik mércSmódszere,kísérlete, az esetle-
ges idcSlegesvisszavonulást is magába foglátó lehet6sége, a hatalom ideológiai (és talán
politikaQ turcSképességének"meglakmuszpapirozása" aJelenkorban indított számos vita
volt. MircSlis?, mikrcSlis? Például a "látomasos" költészetrcSl,és ugyambben a számban
"a szocialista realizmus fcSbbesztétikai problémáiról" (nem kell folyóirat-szerkesztcSi
rutin ahhoz, hogy fölismerjük: Tüskés f6szerkesztcSúr jó taktikus is volt) -; továbbá
a "modernizmus".ról, majd a .szülcSföldés irodalom", a "vidéki" irodalom problema-
tikáir61, a "modern" költészetr61 és így tovább.

Ezek a viták persze számos szerkeszt6i "elhajlást" is napvilágra hoztak, kézzel
foghatóvá tettek: kiderült, hogy Tüskés Tibor úgymond urbánus is, népi is, egziszten-
cialista is, liberális is -, egyáltalán: gondolkod6 és a dolgokra reflektáló értelmiségi.
Ezek a "vallások" külön-külön is fcSbunnek számítottak a hatvanas évek elején (és még
késcSbb is persze); így aztán - ha amonnan nézzük -Tüskés Tibor méltán rászolgált le-
váltására, bcSségesenmegszolgálta eltávolítását aJelenleoréléreSl.Ez az eltá'UOl{tJS(milyen
finom és ráadásul találó kifejezés is) láthatólag újabb, szinte hibátlanul végrehajtott ki-
vitelezése volt az idcSnkéntnapirendre kerülcSpolitikai:vagy inkább "ideológiai" tiszto-
gatásoknak! Évtizedenként lettafábbegyszer (de volt úgy, hogy többször is) rendszere-
sen sor került effélére:.a hata10mnak szüksége volt mind a bels6 egység demonstrálá.
sára, mind pedig a meghcSköltetés, a megfélemlítettség légkörének megteremtésére.
Hogy mennyire ily m6don muködött ez a gépezet, azt szemléletesen bizonyítja az ak-
kori "népi"-nek mondott, elkönyvelt Alföld fcSszerkesztcSje,Mocsár Gábor ellen indí-
tott támadássorozat is. fWaztán mind az "urbánus" Jelenkor, mind a "népi" Alföld
megkapta a magáét. Ráadásul minden pártideológiai offenzíva a rendszer lényegébcSl
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következett, vagyis intern4Cionalistajelenségként mdködött. Hiszen valamivel kés6bb,
a nyolcvanas évek elején nemcsak itthon, de - péld&u1 -Pozsonyban, Kolozsváron és
Újvidéken is lejátswdtak, azaz megismédodtek egészen hasonló (sot még durvább) je-
lenségek és események.

A Tüskés Tibor jegyezte jeknkor elleni vádak egyfelol a maguk primitÍvségük-
ben, másfelolpersze- tényszerdségüketnézve- nagyon is igaz mivoltukban úgyszin-
tén visszaköszöntek térben és idoben a hatvanastól a nyolcvanas évek közepé,-végéig
itt, Kelet-Közép-Európában. Nálunk az akkori két budapesti párt(irányításu)-újság,
a Népszabadság.valamint az Élet ésIrodalomvonult föl a je/mkoT ellen (miközben a pécsi
megyei pártbizottságon is befdtenek a lapnak a Pestrol jött elVtársak). Megállapítják
Tüskésék eszmei eltévelyedését, s az általuk közölt mdvek között szemeigetve kiállít-
ják a súlyosan elmarasztaló bizonyítványt. Néhány minosítés az egyébként szép hosz-
szúra nyúló Mnlajtstromból: "egzisztencialista eszmék és életérzések"; "helytelen, kis-

polgári, olyko~ elle~~, káro~ !lézetek) "é~eselle~tétben [.). a ,~~-l~n}n~-
mussal, a marxiSta esztetika eddigi eredmenyeIVel,partunk polttikaJaval, elmelett állas-
foglalásaival"; "a marxizmus polgári revíziójára tesz klsérletet, burzsoá ideológiát hir-
det"; "rosszindulatú és hazug"; "zavaros és ellentmondó", "a múlt század avas polgári
esztétikáját idézte fel"; ..hirdette [u.] az irracionalízmus jogát"; - és így tovább. Még.
hozzá mindez félelmet kelto (és másokat is gyakran és alaposan megleckéztetó) nagy
nevdkritikusok és ideológusok döfködó tollábóL

A foszerkeszto Tüskés Tibor menesztése azonban nemhogy elvette, de egyenesen
megsokszorozta a szenvedo alany alkotó erejét: számos könyve tanúskodik errol.
"Harminc év alatt rengeteg rossz én, rengeteg szépséget láttam, rengeteg emberi jóval
találkoztam" - fejezi be emlékezéseinek sorát. .Hogy mi marad meg a jövo számára
aJelenkormúltjából? Nem tudom. Nekem azt a szigetet jelenti, ahol egykor a jó remény
és a fiatalság fái nyíltak. Hörderlin Hüperionjának szavai élnek bennem: .Hová mene-
külhetnék önmagam elól, ha ifjúságom kedves napjai nem volnának? Mint az Akherón
partján nyugtát nem lelo lélek, úgy térek vissza életem elhagyott vidékeire.. "(MagvetO,
1994; ÚjForrás,1995.)

.~. .9J~

Süto józsef: Századok lelke
A válogatott irodalmi és helytonéneti tanulmányokat tanalmazó kötet a kilenc-

venéves szerzo elso könyve. Szerénysége visszatartotta attól, hogy önálló kötet kiad&-
sára gondoljon, hosszas rábeszélésre küldte az IrodaIomtönéneti Közlemények szer-
kesztóségébe is az ott aZután örömmel fogadott, szívesen közölt tanulmányait. A kez-
deményez6k, az Irodalomtönéneti Társaság Bács-Kiskun megyei tagozata, a Halasi
Téka szerkesztobizottsága meg a kecskeméti Katona József Társaság születésnapi kö-
szönt6nek szánták ezt a könyvet, jelentosége azonban korántsem merül ki a tisztelet-
adásban. Számos tanulmánya, attlelyekról megjelenésükkor nemigen vettek tudomást,
e kötet révén számíthat nagyobb figyelemre, tüntethet el fehér foltokat, szüntethet
meg téves ítéleteket. Lássunk erre, a teljességigénye nélkül, két péld&t!
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Tíz írásFülepLajosról
TÜSKÉS TIBOR TANULMÁNYGYUJTEMÉNYE

Ezt a könyvet visszafelé kell olvasni. Elsonek az utols6, itt eloször megjeleno
írást, Tüskés Tibor vallomását kilenc korábbi tanulmányának tárgyár61, Fülep Lajos-
r61. Ennek ismeretében kezdhetjük olvasni a többi tanulmányt a nehéz természetu, kü-
lönös tud6s életének zengóvárkonyi, pécsi, budai szakaszair61, küzdelmeiról, nézetei-
ról. S ugyanakkora tisztelettel tekintünk Tüskés Tiborra, mint Fülep Lajosra, amiért
a zsémbes öregúrt61 kapott oktalan támadásra utélbb ezzel a tíz írással, ezzel a tanul-
mánykötettel felel. Igaz, akkor, 1966-banó is ingelülten, dühösen, sem tekintélyt, sem
kort nem tisztelve válaszolt. Dicséretére sz61az is, hogy -bár tehetné, hisz a Jelenkor
nem közölte, így ki tud ma már r6la? -sem Fülep érthetetlen vádjait, $em a maga ke-
mény válaszát nem hallgatja el.

Fülep Lajos (1885-1970)fUoz6fus,esztéta, m\ívészettörténész, református lelkész,
egyetemi tanár, akadémiai levelezo tag nem annyira saját muveivel, mint inkább hatá-
sával írta be nevét a magyar muvelódéstörténetb~~.Egyik tudományágában sem volt
termékeny szakír6, életében mindössze e~ könyve~(Magyarmuvészet, 1923)jelent meg.
Halála után látott napvilágot írásainak es leveleinek több gyujteménye, születésének
centenáriumára pedig emlékkönyv, majd a munk:ísságát bemutat6 pécsi tudományos
ülésszak eloadásait tartalmaz6 gyujteményes kötet. Fodor András a napl6jának kiadott
részeit tartalmaz6 két kötetének címébe is beemeltc~(EzeresteFülepLajossal,1986).Sok-
oldalú életmuvének monografikus földolgozására még senki nem vállalkozott. E gyuj-
temény alapján erre legtöbb joga - és kötelessége- Tüskés Tibornak van.

1964. augusztus lJ-a jelentos nap volt életében. E napon kellett otthagynia az
1958 6ta szerkesztett Jelenkort, se napon járt Fülep Lajos, Fodor András és Hernádi
Gyula társaságában Zengovárkonyban. Errol a Fodor András napl6jában is részletesen
megörökített látogatásr61 írta hangulatos beszámol6ját, amely kihíVta ellene Fülep ért-
hetetlen dühét. Lényegtelen apr6ságokba kötött bele, hogy indulatának val6di okát
leplezze. Tüskés most joggal magyarázza ezt azzal, hogy Fülepet jellemzése sértette:
"Fülep Lajos neve alatt a könyvtári katal6gusok néhány cédulát oriznek, de ha maga
keveset törodött is a különféle helyeken megjelent tanulmányainak, cikkeinek kötetbe
gyujtésével, annál inkább közremuködött és hatott alkotásainak megszületésében. Sze-
repe a katalizátoré, amely, anélkül, hogy maga változna, átalakulást, folyamatot indít
el. Fülep Lajos hatása sokirányú és mély, s éppen :;1legjelentosebb alkot6kat érintette.
Míg magányos sétáit r6ja a budai hegyen, vagy tanítványokkal beszél, vitatkozik - de
mindenképp a saját életmuve építéséból vesz el napokat, éveket -, addig könyvespolc-
nyira gyulnek a neki ajánlott írások, egyesmuvek és egész kötetek."
. Most sincs oka Fülep jelentoségét, szerepét másképpen .látni. "Talán nem minden
ok nélkül Fülepben elsosorban a nagy ösztönzot, a kezdeményezot, az útegyengetot,
a kivál6 ,.katalizátort« és nem a nagy gondolkod6t, a nagy rendszeralkot6t, az önáll6
esztétikai és muvéSzetfiloz6fiaiopuszok megalkotóját láttam. (A ,.nagy mu« egyébként
nem iskerült soha teto alámuhelyében.)"Másuttmégígykerekítiki -a j61eltaláltka.



66 tiszatáj

talizátort mint kulcsszót ismételgetve -Fülep jellemzését: "Fülep az élcSszó, a prelegá-
Ms, a peripatetikus oktatás embere volt, a határidcSket nem ismerte, idcSérzékelése,
komponáló képessége nem úgy muködött, mint a legtöbb szellemi embernek, ezért
nem tudott fölkérésre, megbízasra dolgozni, s m~elent tanulmányai (szóbeli elcSadásai

is) terjedelmes és részleteW bevezetésbcSlés ~ors, siet6s befejezésbeSIállnak. Fülep ka-
talizátor természetu szellem: önmaga nem változik, nem alakul át, nem tör önáll6 tel-
jesítményre, nem vágyik a közlésre, a megjelenésre, a jelenlétre, hanem folyamatokat
indít el, új fölismeréseket vált ki, alkotásra inspirál. Gyújt, de maga nem ég."

A természete sem lehetett könnyu. Bizonyára nem véletlen, hogy mindkét felesé-
gétcSlelvált. Az elscSt61,Erd6s Renée-t61 két lánya született, de roluk csak egyszer,
orvoslánya, Veronika gyászjelentése kapcsán olvasunk. Tüskés jellemzése szerint kér-
lelhetetlen, szigorú, prófétai lélek volt. Túltengett benne az oktatói, tanítói, szókraté-
szi hajlam. Magát tévedhetetlen nek, az igazságbirtokósának hitte; Megföllebbezhetet-
len modorban fogalmazott; gondolatait kihegyezett formában vetette papírra; kedvelte
akatalógusszerú vagy inkább tételekben való fölsorolást: elcSször,másodszor, harmad-
szor... KötcSszavaa wgy-wgy. . .

:És mégis... Mi. a magyarázata föltúneShatásának a magyar muvészettörténetre,
irodalomra, esztétikai gondolkodásra? Miért viselték el keménységét önkéntes tanítvá-
nyai, sétatársai: Fodor András, Lator László, Beney zsuzsa; csanak Dóra, Fülöp Géza,
Hernádi Gyula s a többiek? Miért ragaszkodott hozzá Weöres Sándor, Németh Lajos?
Nyilván kaptak a budai SzókratészteSIolyan többletet, amelyért érdemes volt elvisel-
niük szúrósmodorát. .

Tüskés Tibor már 1987-ben közzétette, most újra közli Fülef"maga mentségét",
1929-ben espereséheZ írott terjedelmes leVelétaz okmányhamis'to, börtönt is ült re-
formátus tanító usútásának hatása alá kerüleSpresbitérium ellene benyújtott vádjainak
vÍsszaverésére. Érvelése és az egyházi bíróság Itélete kétséget kizárva Fülep igazát bizo-
nyítja, így a Tüskés címadásában sugallt párhuzam Tótfalusi Kis Miklós "map mentsé-
gével" jogos. Mégis érdemes lett volna Tüskésnek a tíz.húsz éve még éleSkortarsak meg-
faggatásával utánajárnia, vajon nem voltak-e meg "a várkonyi zendülésnek" - holmi
sajátos, "victimológiai" -okai a különc tiszteletes alkatában? Miért sikerült a szélhámos
Kajdi Lajosnak Fülep ellen fordítania a presbitérium zömét? Talán nem csupán a tudós
magasabbrend&ége miatt szinte termési.etesnek tartható irigység táplálta, hanem az
CSszúrós modora is kihívta maga ellen hívei egy részének elégedetlenségét?S az is érde-
kelt volna, vajon a följelenteSkveresége után még másfél évtizedig Várkonyban lelkész-
ked6 Fülepnek hogy sikerült dúlcSzniea zendüleSkkel?Azt tudjuk, hogy az új tanító-
val, egykori bajai diákjával, császár Jánossal súvé1yes jó viszonyt tartott; állandóan le-
veleztek 1964-ig, míg az 1956 miatt elbocsátott tanító Pécsre nem költözött. Tüskés
négy-öt családot többször is Fülep várkonyi jóakarói közt emleget, s6t az egyiknek,
Bognár Jánoséknak lányát Fülep tartotta keresztvíz alá. 1964-t61velük levelezett, teSlük
kért, kapott háztartása számára élelmet, feSkéntgyümölcsöt, s nekik viszonozta ajándé-
kaival. Utolsó várkonyi látogatásakor, amelyen Tüskés is résztvett, már. Várkony ne-
vezetességének, hazánk legnagyobb szelídgesztenyésének fölkeresése után csak kereszt-
komájához láto;atott el.

A kötet úasai ketteSkivételével 1977óta megjelentek; a császár Jánossal folytatott
levelezésrcSlszóló éppenséggel a Tiszatájban (1985). A zeng6várkonyi évek kapcsán
Tüskés részletesen tárgyalta Fülep pécsi magántanárságának eseményeit is. Számomra
külön érdekesség, hogy a PécsreSISzegedre került professzorok közt az engem is tanító
Halasy Nagy J6zsefnek (1885-1976) és a Tiszatáj indulásában is némi szerepet játszó
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Koltay-Kastner Jenonek (1892-1985) mennyit köszönhetett Fülep Lajos. Foként Ha-
lasy állhatatos támogatása jána ki a magántanári habilitációt, és Koltay javasolta, hogy
kétéves római kiküldetése alatt Fülep helyettesítse ot az olasz tanszéken. Bár Halasyt
kitlino eloadónak és jó stílusú tudománynépszenísítonek tartottam, a hallgatóság fö-
lött trónoló magatartása és a népi kollégiumi mozgalommal szemben kifejtett arisztok-
ratikus nézetei miatt kissé ellenszenvvel viseltettem iránta. Ma már kevesen tudják,
hogy az o cikke (parasztkollégium?SzegediKis Újság, 1946. aug. 1.) vetette föl eloször
a janicsárképzés vádját, s erre válaszul adta Tóth Béla regényének címét: Mi,janicsárok
(1969). Sajnos, Halasynak jórészt igaza lett: az egykori népi kollégisták egy része
(tisztelet a kivételnek) az elmúlt negyven év különféle idoszakaiban (ki 56-ig,ki azután)
karrierje érdekében megfeledkezett a népról, amely útjára indította. Halasy már akkor
megnott szememben, amikor megtudtam: neki köszönhetjük, hogy Weöres Sándor
megírta A versszületése(1939)címu muhelytanulmányát. A professzor nagyvonalúságát
bizonyítja, hogy ezt nemcsak elfogadta doktori értekezésként, hanem ó ösztönözte
megírására a költot. Mivel Füleppel egy évben született, fölteheto, hogy barátságuk
már egyetemi éveik alatt kialakult.

Tüskés Tibor külön tanulmányt szentelt Fülep nagyhatású könyvének, a Magyar
muvészetnek, amely még 1916-ban született, és eloször folytatásokban jelent meg
a Nyugatban. Nem kerülte el figyelmét a két változat közti különbség, így a Lechner
Ödönrol szóló lelkes, sót himnikus fejtegetésnek tomf.ítása sem. A Magyar muvészet
tudománytörténeti jelentoségét abban látja, hogy szerzoje elóször vállalkozott a muvé-
szeti jelenségek bölcseleti szempontú elemzésére, a magyar képzomuvészet elmúlt év-
századának filozófiai meghatározottságú megközelítésére. Bölcseleti alapja az objektív
idealizmus, szemlélete történeti, módszere dialektikus. Kulcskategóriája a muvészetek
közössége és folytonossága. Fülep szerint a muvészet nemzeti jellege és egyetemessége,

nemzetközis~e egy.mástkölcsönösen föltételezéSkét fogalom. U9Y,anígykorrelatÍv az
örök és a fejlodCS:állandóság nélkül nincs fej16dés,fejlCSdésnincs állandó nélkül; a mu.
vészetben mindig van valami örök és valami idohöz kötött. A nemzeti jelleg, úgy-
mond, önmagában nem esztétikai érték. A muvészet nemzeti jellegét az dönti el, hogy
mi sajátosat vitt az egyetemes érvényu muvészetbe, vagy pedig az egyetemes muvésze-
tet mint fejezte kia maga sajátos módján.

A kötet elsCSírása voltaképpen a befejezés,összegezéslehetne: születésének száza-
dik évfordulója alkalmából summázó összefoglalás - természetszeru ismétlésekkel -
Fülep Lajos életmuvérol.

Uyen mubCSIsajnálatosan hiányzik a névmutató. Ha lett volna, kibukott volna az
ellentmondás a szövegben Ernonek, a jegyzetben helyesen említett Barátos EndrérCSI,
akirol egyébként Weöres Sándor is nagyrabecsüléssel emlékezett meg még 1944-ben
a Magyar Csillagban. Érdemes lett volna a levelezésközlésekkötetbe illesztéskor pótló-
lag megírni, él-e még Császár János (1910-?) és Bognár Jánosné (1915-?). Apró elírás,
hogy 1931decemberében még Klebelsberg lett volna a kultuszminiszter: ilBethlen-kor-
mány lemondása, augusztus 19-e óta Ernszt Sándor volt. Fülep habilitációjának kése-
delmes jóváhagyásában talán a kormányváltozásnak is sZerepevolt.

A könyv semmitmondó, nem jellemzo címével (KedvesProfesszorúr) nem vagyok
kibékülve. Weöres Sándor Fülephez írt levelének sablonos megszólításából, a 125. lap-
ról került a címlapra. Helyén jobb lett volna az alcím: Irások FüleplajosTÓl.(pannónia
könyvek, Pécs, 1995.)
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