
HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek

Bp. Mikor MÀtyÀs a jeget t´rn¢.

Uram! K´sz´n´m az adatot. De minthogy az a kÂdex legjobb esetben a XVI. szÀzad
v¢g¢rûl valÂ, nekem az ànagyon fiatalÊ, mert csak a Balassa elûtti hagyomÀnyok k´z´tt
turkÀlok. Az is a legk´nnyebb fajtÀja a turkÀlÀsnak, mert ott kev¢s van. Ezt az IstvÀnffy-
kÂdexet, Ãgy lÀtom, sem Erd¢lyi PÀl, sem SzabÂ T. Attila jegyz¢ke nem emlÁti. Ismer-
tetni kellene. Legfeljebb Zsolt, volt koll¢gÀm tudhat rÂla, mert az szenved¢lyesen ku-
tatott az eff¢l¢k utÀn. Az id¢zet k¡l´nben (àKincsn¢l nagyobb kincs nincsÊ): igaz. KÀr,
hogy kev¢s embernek jut ilyen.

K´sz´net! K¢zcsÂk! ºdv!
(Kellet¢n¢l) ¡dûsb H. J.

(Mint versszerzû mester megprÂbÀlhatnÀ rekonstruÀlni azt a virÀg¢neket, melynek
Melius csak az elej¢t id¢zi, Ágy: àP¢ter f¢rjemÊ. Itt megmutathatja elm¢j¢nek ¢les voltÀt
az lel¢sben! De olyan legyen Àm, hogy hideglel¢st kapott l¢gyen tûle valamelyik XVI.
szÀzadi pr¢dikÀtor!)

Febr. 24. 
ºdv! Lenti

Erd¢lyi PÀl ä (1864ä1936) irodalomt´rt¢n¢sz, Erd¢lyi JÀnos fia. ä SzabÂ T. Attila ä (1906ä1987)
nyelv¢sz, etnogrÀfus, kolozsvÀri egyetemi tanÀr. ä Zsolt ä Alszeghy Zsolt.

Csengery KristÂf
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TanÀrember a varjÃ. Fekete
kabÀtja f¢nyes, makulÀtlan.
SzigorÃ szemmel k´rbepillant:
felv¢telt k¢szÁt ä csoportk¢pet a
rÀbÁzottakrÂl ä, s biccentv¢n azonnal
elfoglalja hely¢t (hisz jÂ tanÀr)
szÁv¡nkben is. TantÀrgyai: kem¢nys¢g,
tür¢s, tÃl¢l¢s. Most felzeng a himnusz,
az ûszi esû. Hallgatjuk, vigyÀzzban,
ahogy illik: a fÀk, a hÀzak,
s mi, tanulÂk. A varjÃ m¢g a nyÀron
r¢szt vett egy fontos konferenciÀn
(valahol kinn, a bÃzaf´ldeken,
vagy a k´rnyezû erdûk egyik¢ben,
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mÀig nem tudjuk), s koll¢gÀival
kidolgozta, pontrÂl pontra haladva,
az idei tantervet.
kidolgozta, pontrÂl Reggel ism¢t
csÁpûsre fordult. D¢lutÀn a sÀpadt
nap arcÀn s´t¢t felhû: visszat¢rt a
tanÀri kar.

H. H.

Hogy hol vagyok, nem sejtem. Valami
teremben, vagy inkÀbb egy meghatÀrozatlan,
nyÀlkÀs ¢s f¡st´s anyag burkÀban, de
nem is ez a l¢nyeg: b¢nult, tehetetlen
k¢sleked¢s nyomaszt, mint az effajta
Àlmokban mindig. A RÀdiÂba kell mennem,
egy zeneszerzûrûl k¢szÁtek müsort,
f¢l Âra mÃlva felv¢tel, futnak a percek.
A sz´vegbûl egy sor sincs k¢szen,
¢rthetetlen, mi¢rt a dermedts¢g,
nem forog a nyelvem, nem mozdul a kezem.
A szerzû neve fogalom szÀmomra, soha
nem hallottam, a k¢t t¢ny egyszerre
¢rv¢nyes, egymÀsra f¢nyk¢pezve,
t´k¢letes evidenciÀval vilÀgÁt. MondanÀm az
¢let¢t (¢lete nyitott k´nyv elûttem), a szerzû
nem l¢tezik, mindk¢t ÀllÁtÀs igaz. Müveit
ismerem bet¢ve, hallom a zen¢j¢t, zen¢je nem
l¢tezik, ez term¢szetes, mi¢rt nem siker¡l hÀt
besz¢lnem rÂla? A neve ´rd´gien dobol
a szÀjpadlÀsomon, egy papÁrrÂl prÂbÀlok
felolvasni n¢hÀny mondatot egy nûnek,
aki a barÀtnûm, a halott ¢desanyÀm ¢s a
testv¢rem vÀltakozva, de nem j´n ki
hang a torkomon, mÀr a szÀmat
sem tudom kinyitni, az ujjaimat sem
tudom megmozdÁtani, az ÂrÀra
pillantok, el´nt a k¢ts¢gbees¢s, megint
elk¢stem, megint megbuktam, megint k¢ptelen
voltam elv¢gezni a feladatomat. Harald
Harfagar, Harald Harfagar, Harald Harfagar.
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