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Midás, az írók írója – Ambrus Zoltán
Ambrus Zoltán (1861–1932) író, kritikus, műfordító születésének 150. évfordulóján
Ignotus szavaival gondolok irodalmi panteonunk kiválóságára, a XIX. századi nyugateurópai modernség magyarországi szellemi vezérére. Persze az „írók írója” nem
feltétlenül parnasszusi váromány, hiszen joggal jön a kérdés, hogy tudniillik akkor
nem a közönség írója is egyben? És lássuk be, van ebben is igazság jócskán, hiszen
recepciótörténetileg Ambrus elsősorban publicistaként él az irodalomtörténeti (köz)
tudatban, de ekként már életében is a minőség garanciája volt, még akkor is, ha Trianon
után már csak a Pesti Napló heti tárcájába írt ismeretterjesztő cikkeket. Anno Kiss József
azonnal A Hétben akarta látni, Bródy Sándor és Gárdonyi Géza a Jövendőben, Gyulai
Pál a konzervatív Budapesti Szemlében, Ignotus pedig értelemszerűen a Nyugatban. Így
lett aztán Ambrusból vezér helyett irodalmi tekintély… a Parnasszus másik oldaláról
nézve. És író, dramaturg, színházigazgató, esztéta, kritikus, a Klasszikus Regénytár
szerkesztője (Voinovich Géza mellett), akinek könyvei, novellái generációkra hatottak,
de megjelenésük idején nem kavarták fel a már akkoriban sem apolitikus irodalmi
kánont. És Ambrus lévén valóban apolitikus, önmagát taszította művészmagányba, aki
mellett idővel a kor holmi tisztelettudó közönnyel sétált el… És az utókor hálátlansága?
Ambrustól ha valami, akkor a Midás király regénye maradt fenn, valamint Flaubert,
Maupassant és Anatole France fordításai. Levelezése már ismert(ebb) Fallenbüchl
Zoltán jóvoltából, az igazi Ambrus-arcot azonban máig lepel takarja. Úgy látszik,
ez a különcök és kiválók, egyszerűbben a polihisztorok utósorsa: Ambrus mindig
fölötte állt kora műveltségének, ízlése, írói attitűdje úgyszólván előkelőbb volt, mint
amilyennek „elvárható” lett volna. Schöpflin tovább ment Ignotusnál, „tudós íróról”
beszél, amikor éppen a Nyugat hasábjain boncolgatja az Ambrus-jelenséget 1932ben, talán egy kicsit későn: „Ambrus nem tartozott semmiféle embercsoporthoz, fölötte
állt mindegyiknek. Írásában tiszta művészi szándék vezette. Egy optimista levegőjű korban
pesszimista lelkiállapottal jött, a millennium körüli cigányzenés, toastos Magyarországban a
melankólia hangján szólott.” Nos, ez sokat elárul Ambrus hajdani fogadtatásáról, de nem
elsősorban róla szól, hanem a korifeusok birodalmáról… a bűntudat hangján!
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Holdfényben is
A vándor holdfényben fürdeti
meg arcát, mert igazán siet.
Körülötte csend.
Csak az éjszaka bont sötét szárnyakat,
s alszanak: bogarak, madarak.

A vándor siet. Távoli tornyok
hívják, némát konduló harangok.
Dúdolva lépeget, nem fél, hogy
eltéved. Útját a fák strázsálják,
szélfogó akácok vigyázzák.

Mert messze még a hajnal,
a rózsát, s a világot ébresztő, –
s a cél is messze van még.
A város, foghíjas terekkel,
panel-rengetegeivel, sivalkodó
kilincseivel, villanykerítéseivel.
Messze még a cél, így sietve lép:
az európai gyalogúton.

...jaj!
Leszel-e bennem újra
csorduló méz?
Hogy hordjam
a jelent
a kúthoz,
hogy higgyem a mélyben
a magast – jaj! adj nekem újra
újat még kĳelentést, hogy szavaid
égessenek üvegkeményre – jaj!
vigyáz rajtam
a lángod,
hogy a jel
el ne törjön,
és
ne
söpörjön a
holnap a cserepes
hulladékra
…
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Pethő László

Végtelen vágtató szellem
L. Simon Lászlónak a
Szamost látva Kolozsvárott
És szőke még mindig –
rozsdásan a tajtékzó
létben – folyik elfolyik
sorsod – kavicsban éled
szürke égben látod már
viszont arcát az eltelt
elkenődött kezdetnek végnek: kettő között párhuzamos
összetört kagyló – találka
hisz ebből a sejtelemből
kilátszik a feldarabolt éj
szétterülő zarándokló lélek
talán majd napnyugtával
csillagúton kiderülhet: itt
minden megfoghatóban ott
van a halhatatlan végzet
mely tovább visz innen
oda hol már látszik a
vágatlan sötétben hogy
a befejezés kezdet is egyben
végtelen vágtató szellem.
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A mindenség tágulása
– XXXVII. Fúga –
Mettől meddig terjedhet
egy ház árnyéka bent –
és bennebb a múlt tárgyi
szemtükörnyi szemétdombján
vagy csak az épületek
belső léleknyi tájain
át juthatsz az őrhely
meglátásáig – a végső
épületváz csillaghalmazáig
látható: itt mentem eddig
és addig a templomig –
hol keresztvíz alá kerülve megmaradt a
látható ködben a vég
kezdete s a kezdődő végzet
így lassan a felhők fölé
kerülnek a Sétatér fái
a Szentegyház utcai könyvesbolt s hallatszik azon
a hullámhosszon Beethoven

EZ ITT A MINDENSÉG
TÁGULÁSA
S az eltűnt Tündérkert kavicsos útja melletti kocsma
az eső az asztal sarka –
hol soraidat róttad néha
és itt a Bakony fái közt
felrémlik hogy Krisztus
lábát fogtad akkor ott
a be nem vésett sorokkal
csak a dallam hallszik
s alszik a kaszás öreg ott
a szengyeli dombok alatt
néha felsóhajt benned
a vágyakozás: ott – akkor
kellett volna megállítani
a filmet azon a ponton
mikor Isten lábát fogva
tájon túl volt az exponálás...

Csillagösvényen
Mire megérkezett a kiszmócsing
elűzték a faluban a gólyákat –

következményre – hol van a
zöldülő időben a feltámadás?

Uram láthatod ezt a zavarodottságott – ezt az álszent

Feltámadása léleknek észnek
hihető magatehetetlenségnek

fogadkozást hogy mi majd
megteremtjük a dübörgő lany-

hogy mindig a más – a másik
mászott vissza a gödörbe – s

hulást – kibékülést – záptojást?
De ne erre tekints Uram csak a

a trombitás pedig csak magában menetel csillagösvényen?
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Paulusz Richárd

A radarcsillagászat mestere –
visszaemlékezése tükrében
(Bay Zoltán Az élet erősebb című könyvéről)
Bay Zoltán (1900–1992) háromszor tartott székfoglalót a Magyar Tudományos
Akadémián. 1938-ban levelező taggá választásakor a nagypontosságú elektronszámlálóként használható elektronsokszorozóról, 1946-ban, akadémiai rendes tagsága alkalmából a Holdat elérő radarkísérletéről, míg 1981-ben tiszteleti tagsága elnyerésekor az
általa kidolgozott, s néhány évvel korábban elfogadott idő és fénysebesség alapú
nemzetközi méterszabványról beszélt. Szülőfalujában, a ma Gyula részét képező Gyulaváriban, ahol apja volt a református lelkész, még gyermekként azt kérdezte a templomtorony mögött vándorló Hold láttán, hogy a templomtoronyból megérinthetné-e
azt. A vágy a szűkös körülmények között véghezvitt 1946-os kísérlet során teljesült,
amikor a háború alatt általa kigondolt légvédelmi radar továbbfejlesztésével máig
használt jelismétlő-jelösszegező elv mentén haladva az elsők közt fogta a Hold felszínéről visszaverődő radarjeleket, melynek révén őt tartják a radarcsillagászat egyik
létrehozójának (az Amerikai Egyesült Államokban ugyanezen a területen John H.
DeWitt működött). Ez az eredmény amellett, hogy szaklapban publikálásra került, a
korabeli Magyarország lelkületére is jó hatást gyakorolt. A debreceni református kollégium, (talán a komolyzenei jártasság), a budapesti Eötvös Collégium, a berlini tanulmányokat lehetővé tevő Collegium Hungaricum és a kitartó munka újabb gyümölcsöt hozott.
A gyermeki kérdést emléktábla örökíti meg, alkalmazott kutatásokkal foglalkozó
intézethálózat és több iskola viseli nevét, magyar nyelven is elérhető könyv (Francis S.
Wagner tollából). A Fizikai Szemlében számos írás (többek között Marx Györgytől)
foglalkozik életművével, de úgy gondolom, mégsem elegen ismerjük Bay Zoltán viszszaemlékezését: Az élet erősebb című könyvét. Ebben a műben a kiváló fizikus életének,
hazája történetének hét évére tekint vissza. „A Tungsram dunai uszodájának felső
teraszán” kezdődik a történet, 1941 júniusában, a Szovjetunió elleni hadba lépéssel, és
feleségének a zöldhatáron való átjutásával zárul, azon az 1948-as májusi napon, amikor azért lépett ki a gyárkapun, hogy a személyét közvetlenül is fenyegető Rákosirendszer elől amerikai emigrációjába induljon. Saját tudományos eredményeiről szűkszavúan nyilatkozik, gyári műszaki fejlesztéseit, szabadalmait nem taglalja. A több
mint kétszázötven oldalon két életellenes diktatúra uralmáról, az ember kiszolgáltatottságáról, a békebeli munka óhajtásáról és a háború utáni újjáépítés megtört lendületéről olvashatunk.
Az igazságtalan trianoni béke revízióját helyeselte, a szovjet háború hírét csapásként élte meg. 1944 júliusában, a Sztójay-kormány alatt, a deportálások során a Tungsramból elhurcolt négyszáz zsidó származású dolgozó közül tizenhárom mérnököt Bay
Zoltánnak – igazgatótársa, Jankovich Dénes segítségével – sikerült megvédelmeznie.
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Novemberben ismét meg kellett, és újra sikerült őket megmenteni. Az októberben
berendezkedő nyilas rendszerre jellemző adalék, hogy Csilléry András kormánybiztos
műegyetemi tanárok előtt a távollévő Szent-Györgyi Albertet a szovjetek oldalán elkövetett szegedi kegyetlenkedésekkel vádolta meg. Bay bekapcsolódott az ellenállási
mozgalomba, és így nem tudhatta, hogy műegyetemi előadásai során a hallgatóságban ülő két egyenruhás katona hallgató-e (azok voltak, indexükbe előzetes aláírást
kértek, mert behívót kaptak), vagy az ő letartóztatását készítik elő. Mikor ő került
sorra, igazgatótársa a németeknek addig késleltetett 100 kg wolframdrót átadása révén szabadította őt ki a nyilasok fogságából. Túl kellett élnie Budapest ostromát is.
Mint írja, a csak az újpesti központban hatezer embert foglalkoztató Tungsramot,
Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb izzó- és rádiócsőgyárát az amerikai bombák elkerülték. A vereség felé közelítő németeket megvesztegették, hogy a gyárat ne
robbantsák fel. Az ostrom alatt sok alkalmazott költözött be a gyárba családjával
együtt, akikből őrséget szerveztek a nyilas visszavonulás idejére. Kis idő elteltével
már örültek volna, ha a szovjet hadsereg bevonulásával csak a karórák elrablása kezdődött volna meg. A „zabrál” szó jelentésének megismertetésén túl azonban tömegesen hurcolták el az utcáról a civileket fogolytáborokba. Megemlékezik Bay Zoltán
arról is, hogy a Vörös Hadsereg által elkövetett tömeges megerőszakolások elől menekülőkkel együtt néhány nap alatt ezerre, majd kétezerre nőtt a gyárban élő emberek
száma. Az üzemeket elöntő árvízkor a mérnökök el voltak tiltva a víz elleni küzdelemtől. Az oroszoknak ugyanis sürgősebbek voltak azok a kimutatások, amelyekkel a
háborús jóvátétel ürügyén végrehajtott, de abba bele nem számított gyárleszerelést
készítették elő. A gépek elszállításának kérdésében az úgynevezett munkásállam képviselői munkásküldöttséget sem kívántak fogadni. Süket fülekre talált Bay javaslata,
miszerint a jelentős veszteséggel járó leszerelés helyett ők a gépek legyártandó új másolatait küldenék ki a Szovjetunióba. „Lévai igazgató sokat vitatkozott velük, – idézi
fel az eseményeket – a mérnök gondosságával sehogy sem volt összeegyeztethető ez
az elsietett munka. Azonkívül a felelősség is rajtunk volt a gépekért, annak ellenére,
hogy nem volt intézkedési jogunk. Ez is hozzátartozik az orosz rendszerhez. Nem
tudtuk, féljünk, bosszankodjunk vagy nevessünk, amikor végül is fedett vagon sem
volt elegendő, és a gépek csomagolás nélkül kerültek be a nyitott vagonokba, s így
indultak el a több ezer kilométeres útra.” Olyan körülmények között, amikor az amerikai dzsip a szovjet kapuőrségen sem jutott túl, Bay szót emelt amiatt, hogy „a szakmunkások saját műszerei, melyekkel ők régi szokás szerint szívesebben dolgoznak”, a
Szovjetunióba irányított vagonokba kerültek. „Elmentek–mondtam én –, és most
kezdhetjük elölről”, tudva, hogy „a mi vagyonunk nem a gépekben van, hanem az
embereinkben”. Az újjáépítésre úgy emlékezik vissza, hogy a „magyar munkás, a
magyar élni akarás csodákat művelt ezekben a napokban.” 1945. július 6-án az újraindított lámpagyártás első tíz lámpájából küldtek a kormánynak, a mérnökegyesületnek
és a vasmunkások szövetségének, üveglapra helyezve, melyen a következő felirat is
szerepelt: „AZ ÉLET ERŐSEBB”.
Számos közismert, vagy ma már csak egy-egy szakterület művelői által ismert
személy tűnik fel a visszaemlékezésben. Így Aschner Lipót, a gyár vezérigazgatója, aki
előnyös szerződéssel, kötetlen munkakörrel hívta Bay Zoltánt a kutatólaborba és szer5
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vezett neki alapítványi tanszéket a Műegyetemen az atomfizika oktatására, és aki a
háború alatt, kihasználva a sztrájk lehetetlenségét, bérstopot gyakorolt. A szerző
Szent-Györgyi Albertről végig melegen ír, Szent-Györgyi beszámolt neki arról, hogy a
szovjeteknél közbenjárt a civilekért és a hadifoglyokért. A tudományos élet egyik
megszervezőjeként felkérte Bayt, hogy legyen a Köznevelési Tanács tagja. Kérésére, a
kibontakozás reményében Bay a magyar–szovjet társaságban vezető szerepet vállalt
(rövidesen a szintén vezető szerepet vállaló Zilahy Lajos íróval együtt mindhárman
emigránsokká váltak). Bay akadémiai osztályelnök lett, bár ezt nem írja. A tudományszakok akkori megbecsültségéről is árulkodik, amit Nobel-díjas barátja 1945-ben
mond: „A fizikusokra szükségük van. Én el merek menni Moszkvába, mert a biológus
kutyának se kell.” A szerző jó szívvel emlékezik az Amerikából a tudományos kapcsolatfelvétel szándékával érkező Brunauer István vegyészre. Rajk László már a földosztás és a felelősségre vonások során, félórás helyett háromórás beszédben ostorozza a
reakciót, hasonlóan Rákosi Mátyáshoz, aki az újra meginduló termelés megtekintésekor csak a kommunista pártjelvényt keresi a munkaruhákon. Gerő Ernő kereskedelmi
miniszter, a hatalom képviselője, a Tungsramot bármilyen eszközzel meg akarja szerezni. Azt a hazugságot vágja a vállalat vezetőinek szemébe, hogy „veszteségre” dolgoznak, holott a kivitele révén annyira fontos céget a mesterséges valutaárfolyamok
sújtják. A hasonló esetben máskor bevált exportfelár említésekor pedig a gazdasági
rendőrséggel fenyegetőzik – holott korábban a kisgazdapárti miniszter is Bayéknak
adott igazat. Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács vezetője csempészettel vádolja őket, az
export fellendülését, a vállalat folyamatos modernizálását szolgáló előnyös, néhányezer dolláros amerikai szerződést pedig megtorpedózza. Pálffy György az amerikai
tömegek elégedetlenségéről győzködi az üzleti útról visszatérő Bayt. Amikor megvádolt munkatársa, Jankovich érdekében Pálffynál jár, így látja annak munkahelyét:
„Szigorú igazoltatásokon keresztül jutok be az irodájába. Nem is iroda, hanem hatalmas bálterem, a végében egy íróasztal, dús, halk járású szőnyeg, a terem egyik oldalában kis üvegasztal és néhány fotel. – Ez már egy kis Sztálin – gondolom.” Révai Józsefnek Somlai, a gyári kommunista pártszervezetének vezetője is megmondja, hogy a
munkások pártállástól függetlenül (a korban különösen fontos szempont) bíznak
Bayban. A visszaemlékezésben mások mellett hosszabb-rövidebb időre feltűnik Nagy
Jenő ezredes az ellenállási mozgalomból, Dallos György mérnök vagy Pintér János
szakszervezeti vezető, Ernst Jenő biofizikus, Fogarasi Béla filozófus, Alexits György
matematikus államtitkár is.
A korrajzban a szociáldemokrata mozgalom sorsát is nyomon követhetjük. A régóta szervezett szociáldemokraták a háború után lenézték a kommunista törpepárt
felülről kiküldött, nem gyárbeli vezetőjét (nyilaskeresztes és kommunista pártigazolványát egyszerre mutatta be Baynak, majd az elsőt hamisnak állította), majd a szocdem vezető leváltása után együttműködtek a másik párttal. „A szociáldemokraták
igen büszkék voltak, hogy övék az Iparügyi Minisztérium, később szállóige lett, hogy
az Iparügyi Minisztérium „vakvágány”, melynek az egyetlen váltóját Vas Zoltán kezeli.” „Valaki azt mondta a Magyar Szociáldemokrata Pártra, hogy az egy kitűnő zongora, csak sajnos nincs, aki játszani tudna rajta.” A közbizalmat élvező, a gyár újjáépítésében tevékeny helyi vezető, Nagy Pál, Rákosinak a szemébe mondta, hogy a gyári
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mérnökök többet tudtak, mint a leszerelést végző szovjet mérnökök, de ő sem tudta
elérni, hogy a Népszava lehozza az igazságot a gyárat ért alaptalan vádakról. Visszatekintve a kisgazdapárt elleni szalámipolitikára azonban úgy nyilatkozik, hogy a másik munkáspártot kellett támogatniuk, nem foghattak össze a polgári párttal. A kommunistákat nem sikerül kiszorítania a pártjából, őt zárják ki, még a munkahelyéről is.
(Vele Földesi Margit készített interjút az 1980-as években, e visszaemlékezés is kiemelte a mérnököknek a munkásokkal való példás együttműködését az újjáépítés idején.)
A gyárbeli egyesülési kongresszuson a sokáig az ő árnyékában meghúzódó, s most őt
pocskondiázó kommunista vezető, Somlai László ellen fordul a hangulat, ráadásul
egy régi szocdem munkás a kékcédulás választással dicsekvő Marosán Györgyöt csirkefogónak nevezi. A kommunista párt ebben az időben szünteti meg a sztrájkjogot,
mert „most már vége a forradalmi idők romantikájának, most már dolgozni kell”,
ellenben elhatalmasodik a feltételezett szabotázsakciók miatti üldözési mánia.
A diktatúrák kiépülésére visszagondolva, Bay felteszi a kérdést, hogyan tud fennmaradni, terjedni az, ami az emberi ész ellen való, az élet organikus erőivel szembenálló, erkölcstelen. Mint írja, az ilyen hatalmakat erkölcstelenségük, szervezettségük,
kiválasztási szempontjaik teszik olyannyira veszélyessé, hogy még egy kisebbség is
képes terrorizálni a többséget. Az emberi tudat manipulálásának mesterei (Bayt felháborítja a kegyetlenség kultusza, nem tartja sem egyedülinek, sem véletlennek, hogy a
háború alatt német képes újság a címlapon kérkedik egy harckocsi egész oldalas képével, miszerint ahol az megjelenik, ott az élet kihuny), ügyesen kihasználják, hogy az
ember hajlamos elhinni azt, amit szeretne, ami számára a könnyebbnek tűnő út. Súlyos problémát jelent a külhatalmi ellensúly hiánya. Egyik mérnökbarátján is látta,
hogy a kommunista pártba való belépés „irreverzibilis” folyamat, és nem jár együtt a
párt politikájának megjavításával, mint ahogy számos tudósismerőse is az egyeduralomra törő párt elvárásainak megfelelően viselkedik. Bay atomfizikusként a dialektikus materializmusról megállapítja, hogy annak természettudományos nézetei meghaladottak, dialektikus része nem materialista, a tan primitív, ráadásul szinte senki nem
ismeri, ahogy a gazdasági elméleteket sem. Végképp nem érti, hogy maga a diktatúra
miért lenne kötelező. A gyáróriás vezetőjeként annak államosításának ellenzője, a
földosztás szükségszerűségével egyetért. Felrója a kiépülő szovjet mintájú rendszernek, hogy a haszonból nem részesíti azok létrehozóit. A nyugati társutasokat bírálja,
mert lényegi hasonlóságot látnak erősen különböző rendszerekben. Könyve több évtizeddel későbbi előszavában megjegyzi, hogy választott hazájában „az amerikai társadalom sokat változott olyan irányokban is, melyekkel nem értettem egyet” (az angol
nyelvű kiadás előszavában pedig szót emel a Tungsram-gyárért). E gondolata kapcsán
az is eszünkbe juthat, hogy azonos nevet viselő rendszerek is különbözhetnek belül:
részrendszereikben vagy alapjaikban, másrészt, hogy a rossz legvégső oka mélyebben
található, a bűn köztünk van, ahogy a jó is.
Az 1950–1951-ben írott, szaktörténész és érdeklődő számára egyaránt érdekfeszítő
visszaemlékezés csak 1990-ben jelent meg, mivel szerzőjét otthonmaradt bátyjával
zsarolta a diktatúra. A könyv értékéből mindez semmit nem von le.
(Debrecen–Budapest, Csokonai–Püski, 1990. [angol fordítás: Margaret Blakey Hajdu. Püski, 1991]).
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Barcsa Dániel

Népek szőttese
Reflexiók
Székely András Bertalan Közép-európai szőttes című könyvéről
Szövet… − gondolod. És semmi. Lehunyod a szemed, megerőlteted magad, s ha mást nem is,
de végre látod az egymást keresztező szálakat. Ám egyetlen jelzőt se tudsz kapcsolni e szóhoz,
szín is csak később jut eszedbe róla: a szürke. Pedig nyilván létezik − hisz láttál már ilyet − színes
szövedék.
Szőttes. E szó hallatán meglódul benned a világ. Minták, színek kavarognak lelki szemed
előtt, s a jelzők egymást ütve tódulnak eléd: kalotaszegi, mezőföldi, sóvidéki, torontáli, és fogarasi
román. Szőttes – mondod −, és illatokat is érzel, ízeket, hisz felbukkan emlékeid múltjából nagyapád „háziszőttes” – azaz otthon főzött – pálinkája, hallod az összekoccanó poharak csengését,
érzed a család, a közösség összetartozását és melegét… A szőttes szó hallatán megtelik az ember
szíve örömmel és derűvel.
Isten jó kedvében ült az osztováta elé, hozott fonalat a dús füvű steppékről, a lenszőke
Germániából, a szláv erdőségekből, a Kárpátok alatt megbúvó Kumániából és Havaselvéről, de a
távoli Szentföldről, a Kaukázusból, és a mesés Indiából is, és elkezdte szőni fütyörészve KözépEurópa szőttesét. Század századra hullt, egy egész évezred telt e munkával, s az Úr nem fáradt
belé. „És látá Isten, hogy minden mit teremte vala, imé igen jó”.
Ám ami Istennek jó, az az embernek nem. A szabad akarattal és végtelen hübrisszel eltelt emberi faj vandál kézzel esett Közép-Európának, Isten legszebb alkotásának. Innen is, onnan is
kihúzott egy-egy szálat az anyagból, s a fölöslegesnek ítélt fonalakat eldobta, elégette. A szőttes
fölfeslett, megromlott, s ami az egykori színkavalkádból megmaradt, arra most az vár, hogy
beáztassák valami olajos-ragacsos, egyszínű festékbe. És a legszomorúbb az, hogy sokak várakozása ellenére ettől az ember nem lett boldogabb, de az Úr − ezt tapasztalhattuk e földön lakók
mind – a kedvét veszítve elfordította tőlünk az orcáját.
Milyen volt az egykori Közép-Európa szőttes? Hogyan készült? Hogyan mocskolta be, tette
tönkre a butaság, közöny, rosszindulat és erőszak? Mi az, ami megmaradt a valaha volt kárpitból, s mi az, ami végleg elveszett? Megállítható-e, visszafordítható-e a pusztulás? Mit érdemes
megőrizni, és mit kell megújítani hagyományainkból? Mit tegyen a közösséget, a tradíciókat
védő ember, amikor elfogult-elvakult jogtiprónak, eszmei terroristának bélyegzik? Ezekre a kérdésekre a választ ma köztünk egy valaki biztosan tudja: Székely András Bertalan, kinek most
jelent meg a tizedik kötete Közép-európai szőttes címen.
Székely András Bertalan kisebbségkutató. Érdeklődési-kutatási területe a határokon kívül rekedt magyar, s a csonka hazán belüli nem magyar ajkú kisebbségek. Számára nincs kétfajta minőség, kétféle mérce, szemlélet: szívének egyaránt kedves minden nyelvi, etnikai közösség múltja, jelene, és különösen jövője. Vallja, hogy képtelenség úgy kiállni a határon túli nemzettársainkért, ha ugyanakkor semmibe vesszük a hazai kisebbségek érdekeit és jogait.
Székely nem a mai kor tipikus „jogvédője”. Őt nem az foglalkoztatja, hogy mondjuk egy saját
neméhez vonzódó férfitársunk különösségét mennyire tolerálja a társadalmi környezete, hanem
a „másság” kultusza helyett inkább a „sajátosság méltóságát” óvja és hirdeti. Nem az egyén
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szeszélyeinek szabad kiélését tartja prioritásnak, hanem a többségi társadalomba ágyazott kisebb
közösségek önszerveződési, és kulturális jogainak teljes mértékű érvényre jutását, juttatását.
Vallja, hogy a „legkisebb” kisebbségnek is jár az önazonosság félelem nélküli megvallásának, és
megőrzésének szabad lehetősége. Szenvedélyesen emel szót „a fizikai és/vagy kulturális genocídiumok, az etnikai tisztogatás bármilyen formája ellen”, melyek ugyancsak jellemezték a középeurópai térség huszadik századi valóságát.
Szerzőnk elődei közé számíthatjuk − a Kárpát-medencében élő közösségek iránti elkötelezettsége okán − Teleki Pál egykori tudós munkatársait, de Székely példaképei közé tartoznak a Magyarország felfedezése című, nagy hatású könyvsorozat népi írói is. Velük együtt állítja, hogy az írás
nem öncél, hanem szolgálat, az egész közösség javára végzett hivatás. S ami még összeköti Székelyt az elődökkel, az a szociográfia sajátossága: a tudományos igazság feltárása és kimondása
párosul a szépirodalmi igényű szövegteremtéssel. Székely András Bertalan írásait olvasni öröm,
stílusától távol áll minden nagyképű tudományoskodás.
A Közép-európai szőttes kötetébe a szerző utóbbi időben írt munkáit, cikkeit, beszédeit válogatta
be. A válogatás és beosztás mikéntjéről és indokairól így ír Székely: „A kötet négy fő részből áll.
Az első a Közélet és identitás, a második a Kisebbség és művészet címet viseli − az előbbi a nemzetiségi kérdés és az önazonosság átfogóbb összefüggéseire irányuló vizsgálódásaimat köti csokorba,
az utóbbi a kisebbségek kifejezetten kulturális értékeire kívánja a figyelmet ráirányítani. A harmadik, A hely szelleme című pedig a lakóhelyemmel, Isaszeggel, tágabban a Gödöllő környékével
összefüggő írásokat tartalmazza. Ez utóbbit indokolja, hogy a vidék lakossága egyfelől − a magyar többség mellett − szlovák, cigány, német kisebbségieket is magába foglal, másrészt számosan választották lakóhelyül e tájat a szülőföldjüktől különböző okokból eltávozott határainkon
túli − erdélyi, felvidéki, délvidéki − nemzettársaink. Az ide válogatott szövegek egyben hű tükrei
a városért, helyben és a térségben végzett közéleti tevékenységemnek is. Végül a zárófejezetbe az
eddigi munkásságom visszhangját jól jellemző két recenziót és egy televíziós interjú szövegét
válogattam.”
Történelemtanári hivatásom és Erdély iránti érdeklődésem miatt az első rész két írása áll hozzám a legközelebb. Az első a Kisebbségek és kisebbségügy Magyarországon − a honfoglalástól a szabadságharcig című előadás, ami a Románok, magyarok egymás mellett és együtt Európában néven rendezett 2008-as budapesti szimpozionon hangzott el, a második a Polgárháború után megbékélés:
magyar–román kézszorítás százhatvan esztendővel ezelőtt című ünnepi beszéd, mely a belvárosi Kossuth-szobor előtt hangzott el ugyancsak 2008-ban, a magyar fővárosban élő románok Kossuth–
Balcescu megemlékezésén. E két írást én a tizenegyedik osztályosoknak szánt összes történelem
tankönyvbe ajánlanám legalább függelékként.
Ki kezébe veszi e megjelenésében is tetszetős, tartalmában is gazdag könyvet, az pótolhatatlan
információkhoz jut egy olyan országban, ahol még a távoli Amerikáról is többet tudunk, mint
közvetlen szomszédainkról, vagy éppen önmagunkról. Jó borról szokták mondani: itatja magát.
Székely András Bertalan legújabb könyvéről is csak annyit mondhatunk: olvastatja magát. Köszönet az olvasmányélményért a szerzőn kívül a kiadónak, a Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesületnek, s a megjelenést támogató Isaszeg Város Önkormányzatának, az Alapítvány a
Közjóért szerveződésnek, s a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai
Egyesületének.
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Oláh András

elrontott ragozás
azt hittem magammá ismertelek
de ártatlan tréfa voltál csak
abbahagytalak…
jönnek a ritmustalan napok
egyszerű prozódiai kérdés maradsz
elrontott metrum felcserélt ragozás
befésüllek a titoktalan éjszakába
ahol kiüresedett postaládáknak
meséled el hiányomat
s már semmi dolgom sincs veled

júdás
talán vastagabb lesz rajtad majd a föld
ha a legyőzött tér irgalomra lel
s mindig lesz másik olvasat: odvas tölgy
vagy a zsákmányát leső madár a jel
megöli hősét a szánalom: avítt
legendákban játszol másodhegedűst
freskófestők kutatják majd titkaid
és szétszóródik mind a harminc ezüst
ki rontotta meg az életed (…ennyit érsz
csupán…) pókháló remeg szobád falán
– nem válaszolsz: torkodra dermed a félsz
szélmalomharc: vére vérezi a szád
csapdát állított az Úr – eltűnt a holt –
s a keresztfán bizonytalan csend honolt

[ki válaszol]
ki válaszol ha hallgatok
ki ért meg jobban a többinél
véled is csak magam vagyok
bajunkról bágyadt múlt ítél
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szívemben elpusztult a hős
minden álmom bizonytalan
a szó mérge régi ismerős
– beléhaltak már annyian
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Ványai Fehér József

Lopakodó
A szeghalmi Bogár László esete a szocialista rendőrséggel
A köztudatban az terjedt el, hogy a magyar nép passzív ellenállásba menekülve tűrte 1956
után a szocializmust és a szovjet megszállást, legfeljebb Pesten mozgolódott a nyolcvanas években a szamizdatos társaság, szervezkedtek a lakitelkiek. Ez általában igaz is, viszont mindmáig
akadnak felderítetlen történetek, amelyek ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Mint például a
szeghalmi Bogár Lászlóé, aki a nyolcvanas évek közepén illegális március 15-ei ünnepségeket
szervezett a Sárréten, az MHSZ faláról letépte a vörös zászlót, szitanyomással megjelentette és
terjesztette saját írásait, tiltott irodalmat forgalmazott. Keményen megfizetett érte, ugyanis a
kádári rendőrség bíróságra adta és lecsukatta. Bogár László a rendszerváltás után sem csapódott sehova, nem akar nemzeti hős lenni, pedig kapacitálnák rá. Viszont nem bánt meg semmit,
diktatúrában ma is megtenné, amit akkor.
– A nyolcvanas évek közepén jártunk, a szeghalmi postánál dolgoztam – emlékezik
Bogár László. – Március 15-én pár barátommal az MHSZ előtt a magyar zászló mellől
leszedtük a vöröset, utóbbit aztán el is égettük. Kiderült, letartóztattak, három hónapot töltöttem előzetesben. Izgatás miatt nyolc hónap börtönt kaptam, amiből fél évet
húztam le. Ha jól számolom, az annyi, mint három hónap előzetesben, három pedig a
Kozma utcai Gyűjtőben – igen, stimmel. Nem a köztörvényesek közé dugtak, hanem
az úgynevezett politikaiakhoz. Az előzetes volt a keményebb, az utolsó három hónap
viszonylag könnyen telt el. Előzetesben a higiéniai igénytelenség fölülmúlt minden
elképzelhetőt, pedig akkoriban lépten-nyomon az emberi jogokat emlegették. Én nem
féltem különösebben, bár a rendőrök már Szeghalmon jól elvertek. Mégis, amikor a
kihallgatás során az egyik őrnagy azt kérdezte tőlem, hogy mikor találkoztam utoljára
Bakunyinnal, és hogyan tartom vele a kapcsolatot, mi tagadás, kissé inamba szállt a
bátorságom. Az egész onnan jöhetett, hogy a könyveim között megtalálták Bakunyin
egyik művét, mire vérszemet kaptak. Pedig hivatalos kiadvány volt az, nem szamizdat, mégis indulatba jöttek tőle. Arra gondoltam, hogy ha ilyen emberek ítélnek el
engem, mint például ez az őrnagy, sok jóra nem számíthatok... Ahogy szabadultam,
még a megyéből is elköltöztem. Azzal fenyegetőztek, hogy kitiltanak, amit én komolyan vettem. Lehet, hogy kissé elhamarkodtam a lépést, ugyanis pecsétes papirost
sohasem küldtek a "száműzetésemről". Aztán mégis visszatértem, megint Szeghalmon
éltem. Túlságosan nem sikerült átformálniuk odabent, ugyanis egy másik március 15én magán-megemlékezést tartottam. Megint összebalhéztam a rendőrökkel, bár ezúttal kesztyűs kézzel bántak velem. Kiadtam a novelláskötetemet, magam csináltam az
elejétől a végéig az egészet, a szitanyomást, a terjesztést, mindent. Házkutatást tartottak nálam, elvitték a kinyomtatott írásaimat, s megbüntettek hatezer forint sajtórendészeti vétségre. Mivel akkor éppen nem dolgoztam, úgy egyeztem meg a hatósággal,
hogy elhelyezkedem, s majd részletekben levonják tőlem a pénzt. Egy kútfúró céghez
kerültem, jártuk az országot, sok helyen megfordultam. Elkerültem Szeghalomról, de
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pár év elteltével mégis úgy döntöttünk édesanyámmal, hogy visszaköltözünk. A rokoni kapcsolatok befolyásoltak bennünket, és az, hogy mi idetartozóknak érezzük
magunkat. Hiába, itt van a régi barátok zöme.
– Célzott az elkobzott novelláskötetre. Hogyan került kapcsolatba az irodalommal?
Netalán valamiféle önkifejezési formaként használta a művészetet a döglődő kádárista langyos víz elleni tiltakozásul?– kérdeztem.
– A gimnáziumban kezdtem el verseket írni, nem utolsó sorban egy volt barátom és
osztálytársam, Molnár Lajos hatására. Tőle kaptam ösztönzést, első írásaimat pedig a
gimnáziumi újság közölte. A Békés Megyei Népújságban 1979-ben jelent meg az első
versem. Szeghalmon irodalmi érdeklődésű csoport szerveződött, melynek tagja lettem. Nyaranta táborokat rendeztünk, ahová költőket és írókat hívtunk meg. Így ismerkedtem össze Nagy Gáspárral, Endrődi Szabó Ernővel, Krasznahorkai Gézával.
Origó néven kis kiadványa is megjelent az irodalmi körnek, amit aztán főleg politikai
okokból elsikkasztottak. Abbamaradt az egész, jómagam pedig bemasíroztam a Varsói Szerződés magyar hadseregébe. Katonaidőmet töltöttem éppen, amikor hallom,
hogy a Tiszatáj, az Új Aurora, s a Békés Megyei Népújság által hirdetett novellapályázatot megnyertem. Leszerelésem után a békéscsabai Jókai Színháznál dolgoztam egy
darabig, utána az Új Aurora szerkesztőségébe kerültem postázónak. Az Auroránál
jelentettek meg novellákat tőlem, ám a kényesebbeket kihagyták. Amelyikről úgy
vélték, hogy politikai tartalmat hordoz, attól óvakodtak – ilyen időket éltünk. A főszerkesztő meg is szüntette az állásomat, mégpedig sorozatos késéseimre és politikai
beállítottságomra való hivatkozással. Ezt követte a zászlóégetés, eltávozásom Szeghalomról. Azóta, mióta Lopakodó címen, saját technikával sokszorosítva megjelentettem
írásaimat, nem publikáltam sehol. Egyébként irodalommal foglalkozom még, ám csupán a saját kedvtelésemre. Vannak új verseim és novellavázlataim, melyeket egyszer
talán még kibontok.
– Hogyan ment annak idején, az úgynevezett szocializmus alkonyán a tiltott irodalom elkobzása? Az idősebbek közül biztosan emlékeznek rá, viszont ne feledjük, hogy azóta egy generáció nőtt fel, a rendszerváltás után születetteké, akiknek – hála Istennek – nincs élményük
erről.
– Én osztogattam a Lopakodót, erre a hatóság emberei felfigyeltek. Eljöttek értem a
munkahelyemre, házkutatást tartottak nálunk, minden általuk gyanúsnak vélt dolgot
lefoglaltak. Feltúrták az egész lakást, rátették a kezüket az írásaimra és a szitanyomómra. Az olajos pecóban szamizdatot tartottam, amit én Debrecenből kaptam, oda
pedig Demszky Gábor szállította Pestről. Mérgemben azt mondtam a rendőrnek, hogy
itt a kamra kulcsa, most már úgyis mindegy. Valami rejtélyes oknál fogva nem mentek
oda, így a stóc anyag, amit még nem osztottam szét, sértetlenül megúszta.
– Sebes György, Fehér Lajos, Maróthy László városában nem lehetett könnyű illegális március 15-i ünnepséget szervezni a nyolcvanas években, hiszen itt a járási székhely hivatalai
nagyobb ideológiai rendet igyekeztek tartani a fejekben, mint egy Isten háta mögötti faluban a
körzeti megbízott és a párttitkár vagy a nagyváros titkosrendőrei és ügynökei. A kádárizmusban ezek a járási-megyei centrumok voltak a marxizmus-leninizmus mentsvárai.
– Éppen a tejüzemben alkalmaztak pasztőrösként, amikor elhatároztam, hogy méltó módon emlékezem meg március 15-ről. Beszéltem vagy harminc emberrel, s azon a
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héten szabaddá tettem magamat. Mégis berendeltek dolgozni, s a nyomaték kedvéért
két nyomozó is megjelent nálam Békéscsabáról. Ők figyelmeztettek, hogy ne csináljam, ne akarjak magamnak rosszat. Azt feleltem, hogy mivel már többeknek megígértem a megemlékezést, nem mondhatok le róla. Úgy is lett. Elszavaltam Szilágyi Domokos Bartók Amerikában című versét, s gitáron eljátszottam és elénekeltem Bródy
Jánostól a Ha én rózsa volnék című dalt. A Petőfi-szoborra piros-fehér-zöld színben
pompázó szegfűcsokrot tettünk. Annyi rafinériát vittem a dologba, hogy előzetesen
elhíreszteltem: a rendőrség előtt, a Kossuth téren lesz az ünnepség, de végül másik
helyszínt választottunk. A rendőrök lekéstek a randevúról... Végül csak tucatnyi megemlékező tette tiszteletét a Petőfi-szobornál, akik annyi retorziót szenvedtek el, hogy
felírták adataikat, komolyabb megtorlás nem történt. Aztán az egész társaság bement
a rocker-kocsmába bort inni, ahová szintén utánunk jöttek a rendfenntartók. Egy pesti
hölgytől azt kérdezgették, hogy mit keres itt, meddig marad, s egyáltalán.
– Fiatalsága a kommunista-ellenesség jegyében zajlott, aminek megitta a levét. Rendszerváltáskor nem gondolt arra, hogy minimum erkölcsi rehabilitációt kérjen, akár a nyilvánosságon
keresztül?
– Akkor sem szégyelltem, most sem érzek lelkifurdalást azért, amit tettem. Valahogy úgy van ez, hogy amikor erősebb a prés, az ember jobban ellenáll, s a művészetben is értékesebb és érdekesebb produkciók születnek. Nem? Mikor új szelek kezdtek
fújdogálni, ismerőseim, közeli hozzátartozóim közül többen agitáltak, hogy folyamodjam kártérítésért, erkölcsi rehabilitációért. Nekem ilyesmi eszembe sem jutott... Én
nem azért tettem, amit tettem, hogy most tartsam a markomat. A diktatúrában még
volt egyfajta romantikája az ellenállásnak, ami a változásokkal együtt elmúlt.
– Félreértés ne essék, én nem akarok semmit sem belemagyarázni a világról vallott felfogásába! De kizártnak tartom, hogy nem érzett örömöt akkor, amikor megváltozott a rendszer, amely
ellen harcolt. Vagy nem így van?
– Személyes felszabadulásnak éreztem, amikor megbukott az, ami kilencven előtt
volt itt. De én ezzel együtt sem vagyok az a tülekedős fajta, sokkal inkább a magányos
farkasok közé tartozom. Meglehet, ha valamelyik politikai szervezethez csapódtam
volna, akár csak szimpatizánsként, talán afféle nemzeti hőst igyekeznek belőlem faragni, de az ilyesmi engem nem érdekel. Fellázadtam a régi rendszer ellen, amit csak
kevesen mertek nyíltan megtenni – ennyi a történet, s nem több. A debreceni kapcsolatok révén sok lakitelkivel összeismerkedtem, de a pártcsinálás nem igazán érintett
meg. A változások után találkoztam olyanokkal, akiket a szocializmusban egyszer
igazoltatott a rendőr, s utána már ellenállóknak hitték magukat. Sohasem tudtam
megérteni, hogy egyes alkotók miért nyergeltek át a politikára? Szerintem a művész
legyen független, kicsit kívülálló, s ne pártember.
– Hogyan alakult a sorsa a "száműzetés" után? Az előbb már pedzegette, hogy magától is
menni akart a szülőföldjéről, de szorgalmazták is.
– Azért én mégiscsak amolyan visszajáró típus lennék. Kiszabadulásom után másfél évet még hellyel-közzel itthon töltöttem. Már akkor sokan megállítottak az utcán,
mások mellett például gimnáziumi tanáraim, hogy igazam volt. A hatóság ugyan
elítélt, de a civil életben egyetlen rossz szót sem kaptam. Az emberek nem vetettek
meg azért, mert a szocializmus idején politikai okokból rövid időre kivontak a forga13
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lomból. Úgy fogtam föl az egészet, hogy akik zaklattak, azoktól amúgy sem várhatok
mást... A kútfúróktól sem engedtek el külföldre dolgozni, pedig a szocialista Csehszlovákiában kicsit jobban kereshettem volna. A zászlóügy miatt megtagadták az útlevél-kérelmemet. A cégnél még a nagyobb főnökök is elképedtek, hogy a szentesi
rendőrkapitányság miért csinálta ezt velem. Nem túlzok, de a vállalatnál az eset után
azok is elkezdtek érdeklődni felőlem, akik addig keresztülnéztek rajtam, a betanított
munkáson. A nagyfőnök például elkérte az írásaimat, mert jobban meg akart ismerni... Bennem az tartotta a lelket, hogy jöttek ezek a pozitív visszajelzések. Talán úgy
voltak vele a nekem gratulálók, hogy én meg mertem tenni azt, amit ők nem? Sokat
gondolkoztam ezen.
– Azt azonban mégis kijelenthetjük, hogy egy tehetséges, irodalmi ambíciókat dédelgető fiatalember pályáját akasztotta meg a kádári diktatúra.
– Ha okosabb vagy számítóbb vagyok, valószínűleg megmaradhattam volna a művészet közelében. Az Új Auroránál majdnem megjelentették a kötetemet, de én nem
fogadtam el az elvtelen kompromisszumokat. Ugyanis csak a langyosabb írásokat
gondolták beszerkeszteni, a szókimondókat kihagyták. Akkor még nem gondoltam,
hogy pár éven belül rendszerváltás lesz, mert ha tudom, nem is próbálkozom irodalmi
érvényesüléssel. Egyébként tervbe vettem, hogy immáron legálisan is megjelentetem a
Lopakodót. Csak abban nem vagyok biztos, hogy érdekel ez még valakit egyáltalán?
– Egészen biztos. Ha arra gondolok, hogy 1989–90 óta kevés irodalmi jellegű mű látott napvilágot, amely a letűnt rendszerről lerántotta a leplet, akkor csak egyértelmű igen lehet a válasz.
– Egyébként én ezzel a mai világgal sem vagyok megelégedve, nem ilyennek képzeltem a demokráciát. Akkora a szellemi lezüllés, hogy nehéz azt szavakban kifejezni.
A művészet prostituálódott. A fennálló politikai rendszerek sem tetszenek nekem, se a
bal, se a jobb. A világ arra neveli az embereket, hogy törtessenek. Az igaz, hogy több a
lehetőség az érvényesülésre, mint a fiatalságom idején, viszont ma csak úgy lehet feljebb jutni, ha másokat letiprunk, kizsákmányolunk.
– Magam sem kívánok a fennálló kurzusról dicshimnuszokat zengeni, viszont ma legalább
senki sem akarja politikai okból becsukni Bogár Lászlót.
– Isten megőrizzen a diktatúra visszatérésétől, viszont a kulturális és a közélet langyos vize engem nem nyugtat meg. Vagy elhamarkodottan ítélkeznék? Az igazság az,
hogy én már nem olvasom az ÉS-t, folyóiratokat sem vásárolok, csak ritkán. Kikoptam
az úgynevezett irodalmi életből... Én másfél évtizeddel ezelőtt csóróként mentem el
innen, és ugyanúgy jöttem vissza. Albérletben lakom, virágkertészetnél dolgozom.
Legnagyobb célom az, hogy egy saját házat összehozzak... Nem bánok semmit, talán
csak azt, hogy annak idején az ügyvédem tanácsára azt feleltem a bíró kérdésére: bűnösnek érzem magam. Ugyanis nem érzem magam bűnösnek.
Utóirat: Bogár László ki nem adott novelláskötetét, a Lopakodót egy kulturális célú
civil szervezet, a Körösi Műhely Alapítvány a szeghalmi önkormányzat támogatásával megjelentette. Az ünnepélyes bemutató a városi könyvtárban volt, ahol televíziós
felvétel is készült. A hitéért a szocializmusban fogságba küldött férfi mégsem találta
meg a helyét a Körös-Sárréten, az utóbbi időben Gyulán él.
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Ádám Tamás

Találkozás
Halott galambokat láttam
amint ballagtam át
a Vérmező
ligetszerű gerezdjén
a galambok körül
vér sehol
a közeli vagon-étteremben
tálalnak ilyen szelíd
madarakat meghitt
találkozások idején

a pályaudvar lépcsőjén
újságpapírt hajtogatott
a kéretlen huzat
elszöktek a rólad szóló hírek
végül mégis rád leltem
lazán felém intettél
összezavarodtak a vonatok
visszafelé nem leltük
a halott galambokat

Tündérhegyi lap
Visszaöklendezett étel
szaga szivárgott
az átlátszóra sárgult
egymáson heverő falevelek alól
szépen-boldogan soványodtak
a megválthatatlan őszben
a szanatórium melletti
anorexiás platánok
a kijelölt sírósarok
falain hol gyengébben
hol erősebben csikorogtak
a hajdan szép ívű körmök
bokáig érő sós vízbe
hullott a lepattogó
fekete lakk

félig belül félig kívül
voltál nyugtatott a nyugtató
olykor mosolygósabbnak
láttad a rozsdás vaskaput
lapot küldtél(:) jönnél
csak addig maradsz
Tündérhegyen, míg
a fák derekából méz csöpög
de nem csöpög(!)
itthon közben
citromvirágunkra
rátelepedett valami tetű
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Szeretkező kezek
Csokis nagyujj
ijedt kicsi
csokis mutató
és még kettő
remegve várakozó
ugyanennyien
jönnek felhevülten
összekulcsolódnak
megkezdődnek
a sikamlós imák

utójátéknak
olvadó csokiba
mártott aszalt alma
hallom ahogy
roppan fogad alatt
roppannak az ujjak is
a csokis nagyujj
az ijedt kicsi
meg a többi
folytatja az imát

Vízumkényszer
Amikor nem hiányzik a csend(;)
fügétől illatos csarnokban
mélyzöld bőröndökben
mélyzöld zselés vibrátorok
zizegnek fogkrémek mellett
ez a reptéri búcsúzások ideje
gördülő sós cseppekkel
zizegésekkel integető matricákkal
tűcipők koppanásaival
előttünk hajnali betonsivatag
hóra áll az idő nem tudom
meddig szól a vízumod
kiméred rám mi kimérhető
hogy könnyebb legyen
hogy ne érezzem az ízed
kiszellőztetem a csarnokot
annyit hozz legalább
mint amennyit elvittél a télen
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Aknay Tibor

A galamb szárnyverése
Az öregasszony már-már elbóbiskolt, amikor a szerelvény hirtelen lassulni kezdett. A
fékek felől fémes, csikorgó-nyikorgó hang érkezett a fülkébe, majd mintha valaki az alvilágban sóhajtott volna. A vonat megállt. Az alváshoz készülő összerezzent. Ahogy kinyitotta szemét, meglátta a szemközt ülő fiatal nőt, aki feltehetően az ő félálombeli szendergésének perceiben foglalhatta el helyét. A néni lesimította szoknyáját, az ölében tartott
fonott kosárból egy barna papírzacskót vett elő.
– Kér egy kis szilvát? Magam szedtem, nincs permetezve.
– Köszönöm szépen.
A fiatal nő kivett egy szemet a zacskóból. Lassan a szájához emelte, de nem harapott
beléje, hanem darázs vagy méh módjára kezdte kiszívni a gyümölcs édességét. Az öregasszony egy darabig nézte, szólni nem szólt. Azaz, mintegy válaszul, ő is belenyúlt a zacskóba. Kivette a maga szilváját, kettéharapta, majd a magot a maradék gyümölcsből a fogával kiszedve, szájához emelt kezébe ejtette. A két nő egymásra nézett. Az öreg a fiatalra,
a fiatal az öregre. A néni erősen benne volt a korban, az útitárs legfeljebb húszéves lehetett.
– Mondja, kedveském, maga mindent így eszik?
A kérdésben volt valami ősi, őszinte kíváncsiság, valami elemi, ösztönös érdeklődés,
mint amikor a kisgyermek a pillangó röptét figyeli.
– Az attól függ. Ha valami nagyon a szám íze szerint való. Nagyon finom volt a szilva,
olyan jó édes.
Az öregasszony egészen közel hajolt a fiatalhoz. Ha valaki nézi őket, akár nagymama
és unokája viszonyt is vélhetett volna, de a javasasszony és kiszemelt áldozata párosítás is
megállta volna a helyét.
– Kedveském, maga már férjnél van?
A megismételt „kedveském” egyáltalán nem volt tolakodó. A fiatal nő a néni arcán
minden ráncot külön látott mosolyogni. Volt benne valami a mesebeli, három kívánságot
teljesítő lényekből.
– Nem, dehogyis! Még tanulok. Egyetemre járok.
– Az jó, nagyon jó. De akkor ki tartja majd el a gyerekét?
– De nekem nincs is gyerekem. Honnan veszi ezt a néni?
– Én azt megérzem. Kedveském, igaz, éppen csak elkezdődött a maga ideje, de áldott
állapotban van.
– Úgy érti, terhes vagyok?
A lány úgy érezte, varázskörbe került. Ki ez az öregasszony? És főleg, honnan tudja,
honnan tudhatja, hogy már egy hete késik, ami pedig pontosan szokott érkezni?
– Pontosan úgy. De ne féljen, magából jó anya lesz. Milyen a fiú, rendes? Szereti magát?
A lány némán nézett maga elé. Úgy tett, mintha a fülke padlózatát figyelné, de az idő
múlásával együtt homályosult a látása. Némán sírt, előbb csak magának, majd átszakadt a
gát és egész testét rázta a zokogás. Az öregasszony nézte a fiatal teremtést, már-már hajlott feléje, hogy átölelje, de az utolsó pillanatban visszakozott, mintha érezte volna: ezt a
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hegyet nem neki kell elhordania. Lassan abbamaradt a sírás. A lány ránézett útitársára.
Tekintetében egyszerre volt jelen megsebzett lélek fájdalma és a bizonytalantól való félelem.
– Nem is tudom, hogyan történhetett. A névnapomat ünnepeltük. Egy olyan bulin, ha
tetszik tudni, mi az.
A néni bólintott.
– Sokat ittam. A csoporttársamnál voltunk. A csaj egyedül lakott 120 négyzetméteren.
Egy hadseregnek is elég lett volna a hely. Mindenki benne volt a dologban.
– Miféle dologban?
– Hogy is mondjam, szóval…
– Csak ahogyan történt, kedveském, csak ahogyan történt.
– Szóval lefeküdtünk egymással.
– Csak úgy, minden előzmény nélkül?
– Dehogyis. Előbb sorsoltunk.
Az öregasszony előtt egy pillanatra megállt az élet forgása. Úgy nézett a lányra, mint
aki kísértetet lát.
– Ezt nem egészen értem. Mit sorsoltak ki? Valami nyereményt?
– Hogy melyik lány melyik fiúval. Először üveget pörgettünk.
– Szentisten! És maga is?
A lány lehajtotta a fejét, és mintha csak magának mondta volna:
– Igen. Én is. Most kurvának tart, ugye?
A néni most előre hajolt és megérintette a lány kezét. Amaz először idegenkedve húzódott arrébb, aztán megadóan közelebb az öregasszonyhoz, akinek a szemében volt valami, amit talán az irgalom és a szeretet együttesen ültet el az emberben.
– Kedveském, magának nem ítéletre, hanem megértésre van szüksége. Mikor beszélgetett valakivel őszintén az életéről, a vágyairól, a félelmeiről?
A lány hallgatott. Lassan fölemelte a fejét. Az öregasszony látta a lány arcát. Látta, s
ahogy múltak a másodpercek, mint a hívóban a fotográfia jött elő az a másik arc, sok-sok
évtizeddel előbbi önmagáé. Fekszik a hóban, kezével fedetlen mellét próbálja takarni.
Sikoltana, de hangja nincs, sebzett madár a havon, érzi, folyik a vére, érzi a mocskot, a
gyalázatot.
***
– Először is, törölje le a könnyeit. Ha benyit valaki, még azt fogja hinni, veszekedtünk
vagy bántottam magát. Kér még szilvát?
– Mintha nagymamámat hallanám. Fújd ki az orrod, nézz a szemembe, ülj egyenesen!
– Tegyük fel, erre az utazásnyi időre én vagyok a nagymamája. Mit kérdezne először
tőlem?
– Az imént, amint rám tetszett nézni, az olyan furcsa volt. Csak egy pillanatig, de mintha valaki mást láttam volna a néni helyett. Kérhetek valamit?
– Csak bátran.
– Tessék engem tegezni!
– Ha így szeretnéd, akkor Rózsika néni vagyok.
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– Eszter. Balla Eszter.
– Szóval Eszti. Az egyik nővéremet hívták így, ő volt az első a sorban. Én hatodiknak
születtem.
– Olyan sokan voltak? Nekem egy öcsém van, illetve féltestvérem, apu előző házasságából, de nem lakunk együtt, az anyjával él.
A lány úgy-ahogy rendbe szedte magát.
– Akkor kérdezhetek?
– Hát persze.
– Mire tetszett, mire gondolt Rózsika néni az előbb? Valami nagyon rosszra, ugye?
– Igen, kedves. Valami nagyon-nagyon rosszra. Ugyanakkor valami nagyon-nagyon
jóra is.
– Elmondaná, ha megkérem, ha szépen kérem?
Az öregasszony maga elé meredt. Tárulkozzon ki egy ismeretlennek, aki valószínűleg
meg sem értené az ő történetét? Mit mondjon neki? Hogy átgázolt rajta a történelem?
Hogy ő nem vett részt semmiféle sorsjátékban és annyi esélye sem volt, mint egy figurának a céllövöldében? Azt is tudta viszont, egyszer meg kell osztania élete titkát valakivel,
mert vannak dolgok, amikre kötelességünk emlékezni.
***
Január volt, vasárnap reggel. A dombok közt megülő köd apró cseppjei úgy csillogtak
a napsütésben, mintha a Jóisten odafentről aranyat szitált volna a hóra. Nagyapa a ház
sarkánál hasogatta a gyújtósnak valót, a konyhában nagymama föltette a nagyfazekat a
sparheltre, hogy mire az unokája megjön a miséről, éppen jó legyen a húsleves.
– Elkészültél már, te lány? Hadd nézzelek!
A lány – Rózsika – kijött a tisztaszobából, megállt nagyanyja előtt.
– Fordulj meg!
Az öregasszony akkurátusan vizsgálódott. Kezével igazított a szoknya ráncain, kissé
meg is emelte és rázott rajta egyet, mint amikor a nagypárnán igazít az ember, hogy könynyű, szinte habos legyen.
– Egészen jó. Ülj ide a székre, befonom a hajad. Milyen szalagot kérsz?
– Pirosat.
Amint végeztek a hajfonással, Rózsika vette a prémes bekecset, a fejét, vállát borító
kendőt, és kezében az imakönyvvel az ajtóhoz lépett.
– Kezicsókolom, majd sietek haza.
– Ajánlom is. Félóra a templomig, óra a mise, félóra vissza. Két óra múlva itthon legyél,
különben ne kerülj a színem elé.
– Úgy lesz, nagymama.
Azzal a lány kilépett az ajtón. A benti félhomály után az erős napsütéstől és a vakítóan
fehér hótól hunyorogni kezdett, még a könnye is kicsordult. Kendője sarkával letörölte,
majd jó nagyot szippantva a csípős januárból, elindult a jegenyesor irányába.
Alig távolodott el a tanyától, távoli, de egyre közeledő morajra lett figyelmes. A hanghoz kép is tartozott: a láthatártól éppen elmozdulóban indult valami, egyenesen feléje,

19

PoLíSz
egyre újabb és újabb göröngyöket harapva ki a behavazott szántásból. Rózsika egy szemhunyásnyi időre megdermedt, majd inaszakadtából elkezdett futni vissza, a tanya felé.
Nagyanyja éppen a mosogatóvizet öntötte ki a hóra, amikor a lány – levegőt alig kapva
– beesett az udvarra.
– Jönnek nagymama, jönnek!
– Kik jönnek, Te?
– Az öregasszony kérdezett ugyan, de maga is sejtette, tudta a választ.
– Hát a ruszki, az orosz. Mindjárt itt lesznek. Már láttam a tankot.
– Jaj, Szűz Mária, Szent József, most mit tegyek?! Hallja, János, itt van az orosz, most
mondta Rózsika.
Az öreg kiegyenesedett.
– Ha itt vannak, hát mi is itt vagyunk. A gyerek menjen le a verembe és hallgasson. Levegőt se vegyen, moccanni se moccanjon. Minket talán nem bántanak, két öreget. Az
öregasszony előkapta a rózsafűzért: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Miatyánk, ki
vagy a mennyekben…
A kis ház ablakai úgy remegtek, mintha óriás rázta volna őket. A petróleumlámpa
lángja hirtelen föllobbant majd kialudt. A T34-es nagy dohogva, csörömpölve befordult a
tanyaudvarra és megállt, ágyújának csöve éppen a homlokzatot díszítő napkoronggal
nézett farkasszemet. A motor hirtelen elhallgatott, a tank teteje kinyílt. Először egy vattakabátos mászott elő, majd még ketten követték. Egyikőjük vállapja megcsillant a délelőtti
napsütésben.
– Oficér – mutatott magára, mintha nem lett volna elég egyértelmű a helyzet.
– Ti bátyuska? – fordult az ajtófélfát támasztó öreghez, akiből előbuggyantak a negyedszázados szavak, amikor a Bajkál vidékén múlatta muszájból az időt.
– Ja u vász, v plenu, vo pervoj vojnye…
Az orosz megállt a beszédben, de csak azért, hogy nagyobb lendülettel folytassa. Hol
halkabban, hol fölemelve a hangját, néha még gesztikulált is. A végén jobbját a torkához
emelve egyértelműsítette a várható következményeket.
– Mit mond, mit mond?
Nagymama maga volt az eleven aggodalom.
– Azt, hogy három napos szabad rablást engedélyeztek nekik, de ha önként odaadjuk,
amire szükségük van, nem bántanak minket.
– Jaj, Istenem, mi lesz velünk?
Az öregasszonnyal forogni kezdett a világ. Ijedtében belekapott a kútkávába és szorította egyre, amíg vissza nem tért arcába az élet színe. A három orosz meg elkezdte: elébb
Julist, a tehenet vezették ki az istállóból, majd Manci, az öreg koca került sorra, végül a
kamrában megtalálták a tavalyi szilvapálinkát. Ittak, énekeltek, majd ismét ittak. A két
öreg nézte a három idegent, akik közül ez egyik mindig rájuk tartotta fegyverét.
Az egyik katona odakiáltott az öregnek:
– Bárizsnya jeszty? Nu gyévuska, gyevojka. Mí molodíje, nam nuzsno.
Nagymama ránézett nagyapára és szeméből olvasta ki a szavak jelentését. Az öreg tagadólag rázta a fejét, de az asszony rémülete kiült arcára és ez elég volt tisztnek. Intett a
két közlegénynek, akik egy kotorékeb buzgalmával kezdtek kutatni. Először bent a házban, majd a ház körül. Amikor a veremhez értek, az öregasszony megszorította az ura
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kezét. Szólni nem mert, nézni se nagyon. A két katona lement és egy pillanat múlva már
rángatták, vonszolták elő Rózsikát, aki kapaszkodott volna az ajtófába, de erejét legyűrte a
félelem, csak imakönyvét szorította magához, minta attól várná a segítséget. A tiszt arca
felragyogott, megveregette katonái vállát.
– Molodcí, molodcí.
A két katona állt, mint a cövek. A két öreget két dobtáras csöve késztette hallgatásra. A
tiszt vállon ragadta a lányt, egy mozdulattal lekapta róla a kendőt. Rózsika egybefont,
piros szalagos copfja himbálózni kezdett a feltámadó szélben. A lány úgy látszott, megadta magát sorsának. Hagyta, hogy az orosz letépje róla a bekecset. Ott állt az udvar közepén
patyolat ingében és arcának színe is majdcsak olyan volt, mint a hó körülötte. A nap már
délre járt, az eresz aljába csimpaszkodó jégcsapok némelyike olvadni kezdett, mintha őt
siratná. A tanyában és a határban egyre fájóbbá érett a csend. A tiszt kitépte a lány kezéből
az imakönyvet, ledobta a hóra. Sikoltva hasadt a patyolat ingváll, s az orosz Rózsikát
rongybabaként dobta le a hóra. A rémület okozta sokk függönye egy pillanatra felhasadt.
– Nagyapa, segíts!
Mint vércse által földre vágott galamb utolsó szárnyverése szállt a lány hangja, az unokája hangja az öreghez, aki érezte, tudta, nem hibázhat. Nincs második alkalom. Saját
életével már nem számolt. Egy mozdulat az istálló sarkához, szinte fel sem fogható, és
csak a repülő acél ívét lehetett látni, aztán a tiszt koponyáját, ahogy beléáll a szekerce. A
két katona egy sóhajnyi időre kővé dermedt, majd felugattak a dobtárasok. Az öreg, akinek árnyéka az előbb még eltakarta a napot, most maga is véres árnyékká lett. A lány
elvesztette az eszméletét.
***
Mire magához tért, csönd volt. Pontosan olyan, mint a behavazott öreg temetőkben,
ahová már a szél is csak kalaplevéve köszön be és nincs már senki, aki olvasni tudná a régi
fejfák rovásait. Rózsika feküdt a hóban, egyedül a januári ég alatt. Szörnyen fázott. Megpróbált felkászálódni. Nagyapja pár lépésre tőle, élettelen teste vértől piros hóban, csontos,
öreg kezével nyúl feléje, minta most is védelmezné. Nagyanyja az istállóban, félig ülő,
félig fekvő helyzetben, maga elé mered és motyog:
– Mi lesz velünk, szentséges Szűzanyám, mi lesz velünk?
Rózsika ráborult.
– Nagymama, segíts! Nagyapa kint a hóban, nem tudom, mit csináljak.
Az öregasszony csak nézte, nézte az unokáját, akinek a melle még mindig födetlen és
lassan ráébredt a valóságra.
– Édes, kicsi bogaram, mit műveltek veled ezek a gyalázatosak?
Azzal ölébe vette a lányt, ott az istálló szalmáján és dúdolt, dünnyögött neki, az meg
nemsokára elszenderedett nagyanyja kendője alatt. Az öregasszony kiment az urához,
ráborult és egyenként csókolta végig a golyó-ütötte sebeket.
Másnap eltemették az öreget.
***
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A fülkében csönd lett. Az öregasszony elhallgatott. A lány sem szólt, igaz, nem is tudott volna mit. Csak nézte, nézte útitársát, aki mintha szoborrá merevült volna, aztán
mégis csak közelebb hajolt hozzá és óvatosan, bátortalanul átölelte. A másik ránézett és
csak ennyit mondott:
– Látod, Esztikém, mindenkinek van egy története.
Egy darabig úgy ültek, egymást ölelve. A kalauz benyitott, de valamit megérezhetett a
helyzetből, mert a lehető legcsöndesebben csukta vissza a fülke ajtaját.
– Rózsika néni most bánja, hogy elmondta?
– Egyszer mindent el kell mondani, kislányom. Egyszer minden batyut le kell rakni az
út szélére.
– Ez azt jelenti, hogy először nekem?
– Azt.
– Hatvan évig hallgatott, Rózsika néni?
– Ameddig kellett, ameddig muszáj volt.
A lány magába nézett. Tudna-e ő valamiről, bármiről két emberöltőn át egy szót sem
szólni? Tudná-e eltemetni a fájdalmát, a kínjait, a titkait így elrejteni? Van-e olyan mély
verem a világon?
– Meg sem kérdeztem, hová tetszik utazni?
– A fiamhoz. Most van a születésnapja.
Az útitárs elgondolkodott.
– Az nem lehet, vagy mégis? Képes volt megszülni?
Az öregasszony olvasott a lány arcáról.
– Esztikém, bizonyos dolgok, nem a mi mércénk szerint valók. Akkoriban nagyon zavaros idők jártak. Ott a tanyán meg nemigen volt segítségünk. Ketten maradtunk nagyanyámmal, férfi nélkül. Mire kitavaszodott, úgy maradtam. Nem volt mit tenni.
– És a fia, akihez megy… az tudja?
– Nem. És nem is fogja soha megtudni. Az apja elesett a háborúban, ennyit tud.
– Akkor nekem miért tetszett elmondani?
– Kislányom, veled egyszer találkozom az életben, se előtte, se utána. Leszállunk a vonatról és megyünk, ki erre, ki arra. Ismeretlennek könnyebben megnyílik az ember. De
veled mi lesz?
– Még gondolkozom, Rózsika néni, még van egy kis időm.
A vonat lassított, az öregasszony szedelőzködni kezdett. A lány segített leszedni a bőröndöt a felső polcról.
– Rózsika néni!
– Tessék, Esztikém.
– Mivel foglalkozik a fia? Mit csinál?
– Plébános.
– Úgy érti, pap?
– Hát persze. Tudod, milyen jó ez nekem? Van, aki segít leimádkozni azt a falat, amit
gyűlöletből építettem. Még bőven van tennivalónk.
– Rózsika néni, talán csak nem bocsájtott meg annak a…
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– Mondd ki nyugodtan: annak a gazembernek, aki akkora gyalázatban hagyott? Magam sem tudom. De már nem haragszom. A fiam kárpótol mindenért. No, Isten áldjon
Esztikém, mindjárt megérkezünk.
– Rózsika néni, egy utolsó kérés…
– Mondd hamar!
– Megölelhetem?
Az öregasszony és a lány szótlanul állt egymással szemben. Mindkettő karja egyszerre
tárult a másik felé, hogy együtt záródjék erős, eleven kapocsba. A vonat befutott az állomásra, az öregasszony leszállt. A lány követte tekintetével és még látta, hogy egy magas,
kucsmás férfi egyszer csak átöleli és magasba emeli, mint valami pelyhet és úgy érezte,
egészen hozzá ér el a két ember öröme. A szerelvény elindult, és ő egyedül maradt a fülkében.
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Somlay Gizella

És azután…
(Részletek)
Tiszaföldvári naplóm1 utószavában utaltam arra, hogy egyszer talán folytatni fogom történetemet. Nos – sokak biztatására –, megpróbálom beváltani az ígéretet. Bizonyos fokig nehezebb a dolgom, hiszen jó ideig nem vezettem naplót, így ez a kötet
már nem naplószerű, s valóban csak az emlékezetemre hagyatkozhatok, de azért
megpróbálom legalább kronologikus sorrendbe szedni a további történéseket, magam
is kíváncsi vagyok, mi fog belőle kisülni. Valószínűleg tükörcserepekként fog összeállni az egész, s ha nem is lesz belőle új könyv, de családom és a magam számára mégiscsak valamiféle számvetés készül az életemről. Óhatatlanul kimaradnak majd fontos események, kevésbé fontosak pedig bekerülnek, hiszen az emlékezet sokszor nagyon is szelektív, az enyém meg ugyebár... ne szépítsem a dolgot, öreg vagyok!
Amint elhatároztam, hogy nekikezdek, máris a helyzettel ellentétes „ifjonti lelkesedés” fogott el, számítógép elé ültem, s átlépve saját Rubiconomon – a kitelepítésen –
egy sóhaj keretében nekifogtam, s csak annyit mondtam: „Alea iacta est!”
A naplóm úgy fejeződött be, hogy egy borongós októberi napon, felszálltunk a vonatra és elindultunk hazafelé. Az ablakon kibámulva egyre kisebbé vált a tiszaföldvári
templom tornya, s én elbőgtem magam, mert fájt elválni attól a falutól, amely két és fél
évig az otthonom volt. Ekkor 1953-at írtunk.
Az első napok nem alakultak valami biztatóan, sem lakásunk, sem munkánk nem
volt. Budapestre nem költözhettünk vissza, így sok keresés után Borosjenőn, egy
nyúlólban leltük meg következő otthonunkat, ami egy fokkal rosszabb volt, mint a
tiszaföldvári szobánk. A padló földpadló volt, még csak nem is tapasztott, minek következtében tavaszodván kihajtott a búza az ágy alatt. Megfordult az agyunkban,
hogy hagyjuk kifejlődni a növényeket – mondván, legalább a kenyerünk biztosítva
lesz –, de aztán úgy döntöttünk, felesleges, hiszen ez a cseppnyi terület még egy fél
veknit sem tudott volna biztosítani. Szobánk iciri-piciri volt, épp csak a fekhelyeink,
egy szekrény, egy asztal és egy sparhelt fért el benne, no meg egy szék, de ez nem
okozott gondot, hiszen Földváron sem volt több bútorunk. A gondok akkor kezdődtek, illetve folytatódtak, amikor beállt az igazán rossz idő. A szigetelés nélküli „kristálypalotánkban” csillogott a falakon a dér, s esténként, ha nyugovóra tértünk, az
ágyneműnk mint valami kellemetlen priznic nyirkosan bugyolálta körül a testünket.
Reggelre testünk melege megszárította, de éppen, mikor kezdtük volna élvezni a pihenést, fel kellett kelnünk, hogy induljunk munkát keresni. Ezen a télen mindhárman
beszereztük életre szóló reumánkat, ki-ki gusztusa szerint, nekem a térdem lett a kiválasztott, Nacsának a válla, Györgyinek már nem emlékszem, mije. Egy fillér pénzünk
sem volt, édesanyám még saját jogú tanárnői nyugdíját sem kapta vissza, sürgősen

Tiszaföldvári napló 1951–53, Kráter, 2009. A jelen írás részlet a tervezett kötetből (És azután… Egy kitelepítés
utótörténete), mely a napló folytatása.
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nekiláttunk, hogy valamiféle munkát találjunk magunknak. Hát ez sem volt egyszerű!
A vállalatok, nem mertek – vagy nem akartak – bennünket alkalmazni, hirdették a
felvételt, de mire odakerültünk, csodálatos módon éppen betöltötték az üres helyeket.
Az „udvariasabbak” kicsit sajnálkoztak, hogy pont most vettek fel valakit, s lelkesen
megígérték, hogy talán később, talán máskor, majd értesíteni fognak, az ideológiailag
fejlettebbek és „érzelmileg elkötelezettebbek” viszont megelégedtek egy lakonikus
rövidségű „nincs felvétel”-lel, s ránk bízták, hogy megfejtsük magunknak, miért nincs.
Senki nem mondta ki az igazságot, egyszerűbb volt nemet mondani!
Először Nacsa tudott elhelyezkedni a Csengery utcai elfekvő kórházban, mint takarítónő, de az ápolónők rápasszolták az ágytálak kihordását és elmosását is. Történelem–földrajz szakos diplomájával mosolyogva és méltósággal hordta a fent említett
edényeket, s eközben „főnöke” – ha jól emlékszem, Erzsi nővérnek hívták – értetlenül
csodálkozva, kissé rosszindulatúan tapasztalta Csehszombathy főorvos demokráciára
való hajlamát, aki ragaszkodott hozzá, hogy délutáni kávéja elfogyasztásához behívja
a takarítónőt egy kis beszélgetésre. Az éjszakai portás és kazánfűtő-beteghordozó is
hasonló deklasszált elem volt, de csak egyikük nevére emlékszem: Márffynak hívták,
és rendőrezredes volt. Hát bizony, ezekben az években voltak furcsaságok, egy magunkfajtának „karrierépítésre” a takarítói, segédmunkási, éjjeliőri és éjszakai portási
állás nyújtott teret. Édesanyám – s erre nagyon büszke vagyok – mindezt derűsen,
mosolyogva csinálta, a betegek egyenesen imádták, s még a féltékeny és rosszindulatú
főnővér sem tudott kifogást találni a munkájában. Talán még meg is szerette volna, ha
nincs az a rejtélyes megmagyarázhatatlan délutáni kávézás a főorvos úrral!
Györgyi nővérem a Vegyipari Készletező Vállalatnál kapott munkát – alacsonyabb
fizetésért, mint a munkatársnői – mint gépírónő. Én a Budapesti Városi Tanács Kristályos Mészkő és Gipszkő Feldolgozó Vállalatánál dolgoztam lámpaernyő olajozó munkásként. A munkám egészségtelen volt, de szerencsére – a többiekkel ellentétben –
nem voltam hajlamos az ekcémára. Míg én szorgalmasan olajoztam a lámpaernyőket,
a vállalat vezetősége megszállottan vetette bele magát az átszervezésekbe. Innen oda,
onnan ide, szinte senki nem maradt a helyén, bútorok és emberek cserélgették a helyüket szüntelen körforgásban, mintha egy össznépi társasjáték zajlott volna ismeretlen játékszabályokkal. Az eredmény természetesen káosz lett, amit csak újabb átszervezéssel lehetett orvosolni. Soha nem lehetett tudni, kire mikor kerül a sor, de egyben
biztos lehetett, hogy ő sem ússza meg. Egy ilyen alkalommal áthelyeztek a vállalat
másik részlegéhez, a kövesekhez meósnak. Eddig a lámpaernyőket olajoztam, most a
hozzávaló lámpatesteket kellett meóznom félkész állapotban, ugyanis túl sok volt a
selejt a késztermékeknél. A vezetőség elhatározta, hogy beállít egy félkész termék
meóst, s rám esett a választásuk. Beiskoláztak egy meós tanfolyamra (1954. március
18–július 16.), amit jeles eredménnyel el is végeztem, sőt még jutalomkönyvet is kaptam, a Vegyesipari Tröszt jutalom stemplijével az első oldalon! Bocskaitól – Rákócziig
volt a címe, mai napig őrzöm a könyvespolcomon. Azt gondolhatná a nyájas olvasó,
hogy ezzel a lépéssel megindultam a felemelkedés útján, de ez nagy tévedés! Újdonsült végzettségem nem hozott jobb helyzetbe, fizetésem ugyanannyi maradt, csak
eddig az ekcéma fenyegetett, most a szilikózis. Egész nap bent dolgoztam a kőporban,
minden nap metamorfózison mentem keresztül. Barnán kezdtem a napot, és talpig
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fehéren fejeztem be. A kőpor rárakodott mindenemre – gondolom a tüdőmre is. Az
egyik kolleganőmet hamarosan elküldték betegállományba: a diagnózis szilikózis
volt. A munka sem ment valami könnyen, sokszor visszasírtam a lámpaernyő olajozást, ugyanis ott csak a magam munkájáért voltam felelős, itt viszont a másokéért is.
Az első hetekben sokat bőgtem, mert mikor visszaadtam egy-egy hibás darabot,
meglett férfiak keresetlen szavakkal küldtek el melegebb éghajlatra. Mentem is volna
készséggel, de nem tehettem, mert szükség volt a keresetemre otthon. A munkásokat
is meg lehetett érteni, hiszen normára dolgoztak, darabra fizették őket, és nem volt
mindegy, mennyit vonnak le a keresetükből, így nem csoda, ha minden el nem fogadott darab után rajtam csattant az ostor. Egy fiatal csitri – még csak nem is szakember
– döntötte el, jól dolgoznak-e az elvtársak. Nem volt elég szerencsétleneknek, hogy
naponta szigorították a normát, de még én is hepciáskodtam. Utáltam a mesterségemet! Persze nem volt választásom, tettem, amit kellett, időnként egy-egy erőteljesebb
hangnál elbőgtem magam. Mikor látták, mennyire szívemre veszem viselkedésüket,
megsajnáltak, felülkerekedett bennük a lovagiasság, és mindig akadt egy, aki megvédett. Akinek visszaadtam a hibás darabot, az szidott, a másik védett. Aztán a másik
szidott, és az egyik védett. Ilyenkor én szerényen visszavonultam, intézzék el egymás
közt. Szép lassan hozzáedződtem az őszinte szavakhoz és a melegebb éghajlathoz. A
végén elértem, hogy már nem ordítoztak, egy bosszús morgás után szó nélkül visszavették, amit visszadobtam, és kijavították. Belátták, hogy nekem ez a dolgom és nem
gonoszságból tolok ki velük. Én viszont beláttam, hogy ordítozásuk nem is annyira
nekem szól, mint inkább saját nyomorúságuknak. Egy nagyszájú nővel – Steidl Zsuzsával – nem nagyon boldogultam, az ő rikácsolását a többiek csillapították le. Eleinte
naponta változtak a háborús frontok, de soha nem maradtam egyedül a harcmezőn.
Később egyre sokasodtak a „békés korszakok”. Megtanultuk egymás munkáját becsülni, s felfedeztem, hogy a nyers és őszinte szavak mögött érző emberek vannak,
akik ugyanolyan hétköznapi gondokkal, bajokkal küszködnek, mint amiből nekem is
bőven jutott. Az egyik lámpaszerelő leánnyal jól összebarátkoztam, hasonló korú volt,
mint én. Eszternek nagyon jó humora volt, rengeteget nevettünk, hülyéskedtünk.
Hamarosan a meózásomnak meglett az eredménye. A hasznavehetetlen selejt megszűnt, és a II. osztályú áru is a felére csökkent. Ezek szerint jól dolgoztam, ezt a munkások is elismerték, sőt a vállalat vezetősége is, bár elismerő szavakat nem igen hallottam a szájukból. […]
Csonka családunk együttes keresete nem volt sok, de szerencsére a nyúlólért házigazdánk, a trafikos Putz néni csak minimális bért számolt fel, afféle „nyúl-lakbért”.
Kitelepített társaink hasonlóképpen laktak és hasonló elhelyezkedési gondjaik voltak.
Urbán Józsi Dunaharasztin lakott egy üveggyapottal szigetelt fabódéban és szünet
nélkül vakarózott. Hirtelenjében már nem emlékszem a többiek foglalkozására, általában hasonló rendű-rangú munkákat végeztek, és Budapest környékéről jártak be dolgozni. Zoltán Józsiék Ürömön, Kisidayék Budajenőn, Gyusziék Zalaegerszegen,
Simonyiék Martonvásáron, Seregdyék Balatonalmádiban, Szeleczky Sziliék Pécelen,
Szilassyék Nyíregyházán laktak, a többiekre nem emlékszem. Mint ahogy a naplómban olyan jól ráéreztem, valóban szétszóródtunk, s az évek folyamán szem elől tévesztettük egymást, de azért az akkori fiatalság egy része továbbra is összejárt […] Urbán
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Józsival továbbra is sokat találkoztam, szorgalmasan jártunk uszodába, nem annyira
sportszeretetből, sokkal inkább, tisztálkodási célból, hiszen egyikünk „lakásában” sem
volt fürdőszoba, csak lavór.
A mosás is problémás volt, hiszen csak a szobában, egy kis lavórban tudtunk mosni, s ahhoz is a kútból kellett húzni a vizet. Mikor kitavaszodott, az „egyszerűség kedvéért” lejártam mosni a pár percnyire folyó Aranypatakhoz. Sokkal jobb megoldásnak
tartottam, mint szerencsétlenkedni egy lavórral. Büszke voltam korszakalkotó ötletemre, bár ez nem is igazán az én ötletem volt, sokkal inkább Petőfi Sándoré. Mosás
közben stílszerűen dúdolgattam a János vitéz dalbetétjét, „a kisleányka a ruháját, fehér ruháját mossa, mossa”. Az öblítés is roppant praktikus volt, csak bele kellett lógatnom a ruhát a gyors sodrású vízbe, s az áramlat máris kimosta belőle a szappant.
[…]
Józsival munka után néha moziba mentünk, sétáltunk nagyokat és beszélgettünk,
sokat, nagyon sokat beszélgettünk. Józsi folytatta a tanításomat s bennem egyre inkább megerősödött a szándék, hogy valamilyen módon továbbtanuljak. Már hallottam
a Dolgozók Gimnáziumáról, s elhatároztam, hogy beiratkozom az 54/55-ös tanévre.
Nem kellett hozzá más, csak munkahelyi javaslat. Ha elvégzem és leérettségizem,
talán megnyílik előttem a lehetőség, hogy továbblépjek – tervezgettem naiv módon a
jövőmet. Még tanulmányi szabadság is jár a továbbtanulónak! Lehet, hogy az elkövetkezendő évek kemény évek lesznek, de sebaj, én nem szoktam visszariadni a nehézségektől!
(Válogatta és szerkesztette KAZ)

Wass Albert-emlékmű
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXVII. rész

Katona Szabó István

Báró Atzél Ede és Wass Albert
Életem, mely átívelte a huszadik századot, úgy hozta, hogy közvetlenül és személyesen,
vagy közös ismerősökkel áttételesen, összehozott olyan emberekkel, akiknek szerepük volt a
magyarság történelmében, a politika, tudomány, irodalom és kultúra, egyházi élet olyan
területein, ahol nemzeti sorsunk lényeges momentumai dőltek el.
Közülük két olyan személyről írom meg itt emlékeimet, akiknek sorsa egy ideig összefonódott, majd különváltan is, éppen magyarságukért való kiállásuk miatt, tragédiával végződött.
Először Wass Albert gróf létezéséről szereztem tudomást, mint sokat olvasó és
irodalomkedvelő diák. Olyan környezetbe kerültem a marosvásárhelyi református
kollégiumban, ahol irodalomtanárom, Molter Károly ismert író volt, aki behozta a
diákok köztudatába nemcsak a Nyugat, az Erdélyi Helikon íróit és a Kemény Zsigmond Társaság tagjait, akik maguk is ott szerepeltek a kollégium dísztermében,
hanem mindenkit, akiről maga is írt. Nem stréberségből, hanem őszinte érdeklődésből olvastuk el nem mindig hízelgő kritikáit: ha nem is értettünk egyet Tamásit
„Szabóinasnak” (Szabó Dezsőt utánzó) tituláló értékelésével, de elolvastuk cikkeit és
vitáztunk róluk, persze csak magunk között. Wass Albert első könyvét akkor még
nem olvastam, még nem volt annyira közismert, mint Nyírő, vagy Tamási, a Helikon
közösségébe is csak 1936-ban került be, Szenczei Lászlóval együtt. Pedig ekkor már
megkapta a Baumgarten-díjat, ami irodalmi rangot jelentett s éppen Illyés Gyulával
egyidejűleg. De Erdélyben ezt nem értékelték s mindig éreztem valami megmagyarázhatatlan elfogultságot, legalábbis tartózkodást Wass Alberttel szemben, aminek
később kikövetkeztethető lett a magyarázata. Pontosabb okát jóval később, Bözödi
Györgytől tudtam meg. A Helikon csoport 1936-ban vette fel tagjai közé, ekkor vett
részt először a Kemény János-szervezte marosvécsi találkozón és azután minden
évben, 1944-el bezáróan. Könyveit kiadta az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi
Helikonban olvashatóak voltak novellái. Az Erdélyi Elbeszélők című antológiában, már
a jelentősebb erdélyi írók között szerepelt, 1941-ben s fel kellett figyelni Molter értékelésére:
„Természetérzéke, tájmegidéző képessége – írta a bevezetőben Molter – csodálatos. Művei szélesen hömpölygő, robbanó erejű, nagyvonalú alkotások. A fiatal erdélyi prózaírók közül kiválik egyéni hangjával, látásmódjával, izgalmas történetei úgy
áradnak belénk, mint egy forró vérhullám.”
Mégis nem volt olyan központi szerepelője az akkori irodalmi életnek, mint az
előtte járó nemzedék: Tamási, Nyírő, Kacsó Sándor, Nagy István és még sokan mások. Mert nem volt besorolható egyetlen politikai vonulatba sem. Részt vett ugyan a
Marosvásárhelyi Találkozón 1937-ben és fel is szólalt. De hamar rádöbbent, hogy
ennek a találkozónak, mely az erdélyi magyar fiatal alkotók és szellemi vezetők
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egységét kívánta megalapozni, valójában mi a célja és az igazi háttere: a burkolt ún.
népfront politika, a „baloldal” kizárólagos vezetését akarta becsempészni az egész
erdélyi magyar közéletbe. Hiába próbálta Tamási naiv jóindulatával a magyar egységpolitikát, mint a kisebbségi ellenállás és megmaradás, önvédelem örök történelmi igényét kimunkálni, hiába zárkóztak el a Magyarországon akkor már nyíltan
fellépő szélsőséges, nacionalista erőktől, a baloldal szélsőségesei (a kommunisták)
megtévesztő jelszavakkal a maguk irányvonalát erőltették, a magyar nemzeti érdekek feladásával, a román baloldalnak tett engedményekkel és a magyar nemzeti
önfeladás útját akarták kimunkálni. Beszédes ennek a Találkozónak névsora: Balogh
Edgár, Bányai László, Kurkó Gyárfás, Vincze János, Demeter János, Méliusz József
mind megjelennek a színen, Kacsó Sándorral együtt és még jó néhányan az 1945
utáni Magyar Népi Szövetség főképviselői közül. De ott vannak a későbbi áldozatok, a kommunizmus üldözöttei, akik Hitler-ellenes ellenállók voltak ugyan, de hamisan megvádolva, „háborús bűnös” címen kerültek az elítéltek közé ártatlanul,
csak mert nem azonosultak a „baloldallal”: báró Atzél Ede, gróf Wass Albert, gróf
Teleki Ádám, Bözödi György, Venczel József, Demeter Béla és még sokan mások.
Ez az a tágabb történelmi háttér, amelyet ismernünk szükséges, hogy megértsük
ennek a két jeles személynek sorsát.
1944 nyarán, a legidősebb fiát készítettem fel a felvételire, báró Atzél Ede felesége, gróf Bethlen Beáta asszony, Bethlen Béla, Erdély kormánybiztosának közeli rokona, szó esvén az erdélyi írókról, ismerősei között, Bánffy Miklós gróf, Kemény
János báró említése mellett, gróf Wass Albertre hívta fel figyelmemet és kezembe
adta a Farkasverem egy példányát, melyet hírből ismertem ugyan, de még nem olvastam. Nem tudtam semmit családi kapcsolatairól, arra gondoltam, természetes, hogy
egy erdélyi grófnő azokat olvassa és ismeri, akik arról a társadalmi osztályról írnak,
amelyikhez ő is tartozik. Beáta asszony jellemére rávilágít az az eset, melyen én is
jelen voltam. 1944 őszén, a román kiugrás után, amikor Dél-Erdélyben a román hatóságok összefogdosták az erdélyi értelmiséget, papokat és gyűjtőtáborokba hurcolták, a magyar hatóságok válaszképpen is hasonló akcióba kezdtek. Az árokaljai román pap felesége kétségbeesve jött a grófnőhöz, hogy elvitték a férjét. Beáta
asszony, Béla fia és az én társaságomban, a gyűjtőtáborba hajtatott és a tábor vezetőjével elintézte, hogy az árokaljai román papot azonnal engedjék szabadon. Este már
ott volt a pap hálálkodó felesége. A táborokat néhány nap múlva Észak-Erdélyben –
Bethlen Béla kormánybiztos rendeletére – feloszlatták, de Dél-Erdélyben a románok
folytatták az elhurcolásokat és Földvárról, Tirgu Jiu-ból és más táborokból csak fél
év múlva engedték ki az embereket, akik addigra ezrével pusztultak el.
Évtizedek múltán egyik fia, Feri, jó barátom lett, egyszer átadott nekem egy szöveget, Wass Albert írását, melynek a következő sokatmondó címe volt:
„Most testvér-bátyámról szólok… Tíz éves voltam – írta gróf Wass Albert – és ő
tizenegy, amikor a sors összehozott bennünket. Anyja, apám nővére, Marika néni,
mint önkéntes ápolónő teljesített szolgálatot az orosz fronton, míg, ha jól emlékszem
1916-ban, sebesült honvédeket mentett ki a golyózáporból, s hősi halált halt ő maga
is. Apja, Báró Atzél Elemér, a budapesti Park Club alapítójának fia, akkor már állandó kórházi kezelés alatt volt, s rövidesen ő is elhunyt. Árvái, Édi és a négy évvel
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idősebb Lydia, nagyszüleink gondozása alá kerültek. Mivel Nagyapánk, gróf Wass
Béla, akkoriban Szolnok-Doboka vármegye főispánja volt, gyermekügyelésre nem
sok ideje jutott, Lydiát, akit Diának nevezett a család, a budapesti Baár-Madas leánynevelő intézetben helyezték el, míg Édi a budapesti Ferenc Józsefnevelőintézetbe került. A háború összeomlása és hazánk földarabolása után Rákhel
néni, apám idősebb nővére, gróf Horváth-Toldy Rudolfné vette át Diát, míg Édi
hozzánk került, Vasas-Szentgotthárdra. Így kerültünk össze, Édi meg Én.
A barátkozás nehezen indult el, mivel mi ketten két nagyon is különböző világban éltünk. De mindketten magányos lelkek voltunk. Én visszahúzódó, ő rámenős
természetű. Ellentétek, akik rendre hozzánőttek egymáshoz és kiegészítették egymást. Ahogy közös barátunk, Reményik Sándor fejezte ki egyik versében: „én végigálmodtam az ő álmait, s ő végigélte az én életem.” Édi tanított meg verekedni s
én tanítottam őt meg a mesék szépségére. Pár év alatt úgy összenőttünk, mintha vértestvérek lettünk volna.
Együttélésünk azonban csak aránylag rövid ideig tartott. Néhány esztendő mindössze. Mikor nagyszüleink átköltöztek Mező-Záhra, ahol nagyapám másik birtoka
volt, Édit magukkal vitték. Akkor éreztem magam először valóban egyedül. Számomra ő képviselte az erőt és bátorságot. Félelmet nem ismerő természetét mindenki csodálta. Rövidesen együtt jártunk a kolozsvári református kollégiumba, ő azonban Rákhel néninél lakott, a Deák Ferencz utcában, én meg fent a Majális utcában
éltem, mostohaanyám nagybátyjánál. Így aztán útjaink lassan szétváltak. Őt Németországba küldték egyetemre, engem Debrecenbe. Csak vakációk idején találkozhattunk. Ő Bársony nevű lovát készítette elő a zsuki versenyekre, én meg Cica nevű
lovamat szelídítettem, míg hívásomra úgy jött, mint egy jó kutya. Egy láthatatlan
szál mindvégig összekötött valamiképpen. Míg gróf Bethlen Beátát, aki eredetileg az
én jegyesem volt, feleségül nem vette. Ez kissé megrontotta köztünk a barátságot
néhány esztendőre.
Nagyapánk halála után a záhi birtok felét ő örökölte, másik felét én, s mivel ő
Záhon élt, a hajdani gazdatiszti épületben, az én részemet is ő bérelte. Vadászni
azonban továbbra is együtt jártunk, amikor csak lehetett. De én akkor már íróember
voltam, kit elfoglalt a magam élete, őbelőle pedig Erdély egyik legjobb közgazdásza
lett, vezető politikusa, ha szabad ezt a szót „politikus” kimondanom, mert ő már
nem neheztelhet érte. De egyenes, bátor magatartására, aktív magyarságára találóbb
szót nem lelek.
Nemzetéért élő, nemzetéért küzdő bátor politikus volt hajdani testvérbátyám,
Atzél Ede. Egyike azoknak a ritka embereknek, akik történelmet csinálnak. Áldja
meg emlékét a magyarok istene.”
Wass Albertet Atzél Ede sorsa tovább is érdekelte, mert dr. Unghváry Sándor, teológiai tanár (USA), közös ismerősünk, akivel később díszdoktorrá avatásakor a
Ráday utcai Református Egyetemen találkoztam, egyik Atzél Edéről szóló visszaemlékezésében írta: „Wass Alberttel való levelezésem során Ő úgy tudta, hogy Ede
orosz fogságba esett és mikor román sereg-egységgel találkoztak, azok felismerték
és kivégezték. Igazi tragikus élet, melyről drámát lehetne írni.”
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Azt nem tudom pontosan, hogy Wass Albert mikor ismerte meg Bözödi Györgyöt, aki már 1935-ben szociográfiai és történelmi leírást közölt a Erdélyi Helikonban
a székely szombatosokról, mely Erdély-szerte nagy feltűnést keltett. „Székely bánja”
című úttörő történelmi és szociográfiai felméréséért 1939-ben Baumgarten-díjban
részesült. Bözödi azonban soha nem lett a marosvécsi helikonisták tagja. Ő is részt
vett a Vásárhelyi Találkozón, rendszeresen közölt a Hitelben, de a baloldali írók
hiába próbálták magukhoz kötni, ez nem sikerült. Visszaidézve a régi eseményeket,
egy alkalommal arról beszélt, hogy Wass Albert vendége volt Szentgotthárdon és a
román csendőr leigazoltatta. Akkor mondta Wass Albert neki, hogy ez nem újdonság, minden vendégét számon tartják, mintha rendőri megfigyelés alatt állna. Végig
kapcsolatban voltak, Wass Albert bekapcsolódott a Termés csoportba is, melyet a
magyarországi népi írókkal szoros kapcsolatban álló írócsoport: Asztalos István,
Kiss Jenő, Szabédi László, Bözödi György alapított, szerkesztett.
Wass Albert nevével 1946-ban találkoztam újra, amikor legnagyobb megdöbbenésemre, mint „háborús bűnöst” távollétében halálra ítélték. Ez nem volt ritkaság
akkoriban és nem sokkal azután, azt is olvastam, hogy báró Atzél Edét, „az erdélyi
fasiszták monstreperében ” 20 évi nehéz börtönre ítélték. Ez már a 12. csoport pere
volt a kolozsvári népbíróságon, melynek ún. népügyésze Bányai László az 1937-es
Vásárhelyi Találkozó egyik szervezője, résztvevője volt (egyébként irodalomtanár,
de akkor a Magyar Népi Szövetség országos alelnöke). Az ő „magyar szaktudását”
használták fel tehát, hogy az egykori Marosvásárhelyi Találkozó résztvevői közül kit
kell „fasisztaként” elítélni. Külön figyelmet fordított a földbirtokosokra, akiknek
vagyonát ezen a címen el lehetett kobozni. Ekkor indult támadás Bözödi György
ellen is, akit nyilvános író szervezeti gyűlésen nemcsak elítélően bíráltak, de példamutató büntetését is követelték. Én, mint a Móricz Kollégium vezetője nemcsak
melléje álltam, de kiadtuk novellás kötetét, „Rebi néni feltámadása” címmel, s elhatároztuk, hogy letartóztatása elől elbújtatjuk. Sajnos nem sikerült, mert az utcán fogták
el, éppen lakása kapuja előtt.
Már akkor feltűnt, hogy ez a nagy tisztogatás éppen azok ellen irányul, akik az
1937-es Marosvásárhelyi Találkozó idején határozott kritikával és kételyekkel viszonyultak az akkor még álcázott kommunista vezetők álláspontjával szemben. Aki
nem hagyta el az országot, mint Albrecht Dezső, Vita Sándor, Tamási Áron, vagy
nem állt be szolgaian a „népi demokráciát” építő MNSZ, vagyis a burkolt kommunista vezetésű szervezet soraiba, az számolhatott az üldözéssel, letartóztatással.
Egyébként a Vásárhelyi Találkozó egyik „szellemi vezére”, Méliusz József, aki 1945ben művészeti vezérfelügyelői rangot kapott, cikkében magyarországi írók felelősségre vonását és letartóztatását követelte: Szabó Lőrinctől, Németh Lászlótól, Illyés
Gyuláig bezáróan, és minden jeles írót, aki tehetségesebb volt nála.
A Wass Albert elleni vádak olyan kiagyaltak és nevetségesek voltak, hogy senki
sem hitte el, aki ismerte őt, írásait és a helyzetét is. Mert otthon sem lehetett, amikor
az állítólagos retorzió történt és semmi katonai funkciója nem volt akkor, amikor az
állítólagos gyilkos parancsot ő adta ki. Nevének említése azonban tabu volt évtizedekig, könyveit betiltották, kivették könyvtárakból és bezúzták akárcsak Nyírő József műveit.
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Arról sem esett szó, hogy báró Atzél Ede volt a szovjet–magyar fegyverszüneti szerződés egyik előkészítője. Megjárta Moszkvát a békedelegáció előkészítőjeként, élete kockáztatásával jutott át a fronton társaival, majd a magyar nemzeti
ellenállás egyik elismert hőse lett, aki nem biztos helyről, a szovjet hadsereg
oltalma alatt biztatott másokat az ellenállásra, hanem aktívan harcolt, robbantott
az ország kifosztásának megakadályozására és a német és szálasista vezetés nyílt
parancsba adta ki, hogy elfogása esetén azonnal, a helyszínen főbelövendő.
1944-ben még nem volt ismert, de valószínűleg a szovjet felső hadvezetés nem
kívánta, hogy magyar felszabadító erők is működjenek és a moszkovita kommunistáknak sem kellettek hazai erők, ők akarták kijátszani magukat „felszabadítóként”, biztos fedezékből, a szovjet hadsereg bevonulása után. Már ki volt dolgozva „az utolsó csatlós”, a „magyar fasiszta nép” megbélyegző jelszava, melyet
a „baloldal” itthon és külföldön tudatosan terjesztett Magyarország és a magyar
nép ellen. Atzél Edét a Magyar Nemzeti Felszabadító Bizottság küldte Gödöllőre
1944. december 3-án a szovjet főparancsnokságra, hogy megtárgyalja, hol nyissák meg a frontokat az ellenállók, a szovjet hadsereg bevonulására Budapestre.
Hasonló feladattal ment tárgyalni Kovács Imre a Nemzeti Függetlenségi Front
főtitkára. Őt is elfogták az oroszok és berakták egy fogolymenetbe, de Kovács
Imrének sikerült megszöknie. Atzél Edét talán jobban őrizték, és végül – amint
az eddigi adatokból kiderült – átadták a kommunista vezetésű magyar államvédelmi szerveknek, akik kiszolgáltatták a román hatóságoknak. További sorsa,
halála helye és sírja máig ismeretlen.
Wass Albert figyelme az emigrációban percig sem lankadt Erdély és az ott élő
magyarok sorsa iránt. Megnyilatkozásait az Amerika Hangja, a Szabad Európa Rádió adta hírül a világnak időnként. Ezt néha, a mesterséges zavarások ellenére,
lehetett hallani. Továbbadni persze csak nagyon bizalmas ismerősnek lehetett,
mert leskelődő szemekre és fülelésekre kellett számítani mindenütt. Így iktatták
ki teljesen az erdélyi irodalmi múltból, csak gyalázkodóan lehetett említeni, mint
„háborús bűnöst”. A román kommunista hatóságok kiadását követelték és próbálták hazatoloncoltatni, még antiszemita vádat is koholtak ellene, de az amerikai hatóságok nem látták bizonyítottnak a román vádakat és elutasították kiadatását. Ha Magyarországon marad, Atzél Ede vagy Demeter Béla sorsára jut,
akiket Rákosiék gátlástalanul szolgáltattak ki román elvtársaiknak. Börtönben
verik agyon őt is, mint annyi jeles magyart, püspököket, más egyházi vezetőket.
Ő azonban élete végig harcosa maradt az erdélyi magyarság ügyének, a függetlenségért, a megmaradásért folytatott harc jelképe lett, mint Nyírő József,
akinek halála után írta ezeket az igaz és emlékezetes sorokat: „A magyar sors
erdélyi igáját konokabb büszkeséggel senki sem viselte a román megszállás éveiben, mint Nyírő József. Székely fajtájának minden dacos ereje ott feszült a nyakában, amikor meghirdette a magyar szó jussát Erdély gyepűjén. Égő lánggal
hirdette, hogy nincs megalkuvás. Ősi bajkiáltók hangján belekürtölte a világba:
gerinctelen széplelkek, humanista álmodozók számára nincs hely a szíjas,
szivály erdélyi földön! Az igazság csak egy, a juss oszthatatlan, Erdély magyar,
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és virtus dolga csak, hogy megértse a világ, amit értenie kell: ne bántsd a magyart!” Cleveland, 1954.
(Részlet a szerző Emberek, sorsok címen tervezett készülő kötetéből)
Irodalom:
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„Nem egynapi állatok vagyunk”
(Kortárs skandináv költők I.)
Knut Ødegård
(Norvégia)
1945-ben született a norvégiai Molde városában. Teológiát és filozófiát hallgatott az Oslói és a
Cambridge-i Egyetemen. Összesen tizenhárom verseskötete látott napvilágot, de írt regényeket is,
színdarabot, esszéket. Sokat fordít, többek közt jónéhány magyar költő (például Illyés Gyula) is az ő
fordításában szólalt meg norvég nyelven. És egyben ő a legtöbbet fordított kortárs norvég költő.
1962 és 2009 között Norvégia vezető újságjának, az Aftenposten-nek az irodalomkritikusa. Szinte
felsorolni is nehéz a számos kulturális posztot, amit életében betöltött, az oslói Noregs Boklag kiadóvállalat vezérigazgatói tisztétől kezdve a Norvégiai Nemzetközi Irodalmi Fesztivál elnökségéig.
Díjakban és kitüntetésekben sem szűkölködik. A számos szakmai elismerésen túl Norvégia királya
1997-ben lovaggá ütötte. Izland elnöke pedig a legnevesebb izlandi kitüntetés, a Sólyom Rend főlovagjává tette meg irodalmi szolgálataiért. Külszolgálatban is dolgozott. 1995-től ’97-ig a Szlovák
Köztársaságban volt tiszteletbeli konzul, 1997-től mind a mai napig a Makedón Köztársaságban.

Látomásokról és hangokról
A lányom skizofrén. Olyasmiket
lát és hall, amik nem léteznek, mondja egy fehér doktor,
aki kémiai anyagokkal kezeli.
A lányom nagyon pszichotikus most, annyira félek, Apu, mondja, azt látja,
hogy embereket mészárolnak és a holttesteket elégetik,
és a füst ezüstszürkén száll az ég felé, a hamut meg földek
trágyázására használják: fehérrépák nőnek ott,
a földeken, fehér holdfényben, mondja.
Látja, hogy mérget adnak be a nyomorékoknak, aztán
megnyúzzák a halottakat, a bőrüket kikészítik, és beküldik
a varrógépes asszonyoknak, akik lámpaernyőt csinálnak belőlük.
Olyan sárgán fénylenek, mondja.
Rám néz itt, az I. számú kórteremben, és azt mondja,
egy hatalmas vágóhídon élünk, e mögött a fal mögött nyomorékokat mészárolnak.
Odakint rengeteg erdő,
és a hanga alatt koponyák ezrei.
A lányomnak genetikai hibája van.
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Vannak mezők, ahol holttestek rohadnak, csak nyomd bele az ásód
a földbe, Apu, mondja.
Ez nem létezik. Csak ő látja egyedül, annyira
pszichotikus. Hallja, hogy valaki villamosszékeket
tol össze odakint, nem mer leülni, csak áll.
Rám néz.
Nem hallod?, mondja.
*
Ma nem akar beszélni velem telefonon.
Csak rezzenetlen pillantást küld
a telefonkábelen át.
Gondolom, ez a kábel a tenger alatt fut,
az óceánfenék alatt.
Magam előtt látom Mettét, oly vékonyka kislány volt akkor: megnyalta
a fagyott vaskerítést, a nyelvéből egy darab
odaragadt, mikor elrántotta a száját.
Ez a szem lágyan és rezzenetlenül néz az óceánfenék alatti
kábelen át.
*
Olyan csinos vagy, Apu, mondja,
lehetett volna belőled modell, te meg Jézus
együtt lehettetek volna csaposok.
Én viszont csak egy nehéz kaki vagyok.
Isten most mindjárt meghúzza a zsinórt,
és lehúz a vécén a pokolba.
De régen olyan könnyű voltam. Láttad,
hogy képes vagyok egyenesen a levegőbe emelkedni, Apu.
Valaki levágta a szárnyaimat, most pedig
a lábaimat is le akarják fűrészelni.
Az elnök veszi el mindenkinek a lábát.
De előbb kényszerít, hogy átússzak egy jeges folyón
egy holttesttel a hátamon,
aztán a távoli parton azokra az aknákra lépek,
amiket ő helyezett el mindenütt a homokban.
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Nem akarom kinyitni a csapokat a fürdőszobában. Az elnök
beszél a csapjaimból.
Félek, Apu.
*
Hájpacni vagyok, mondja most a lányom a telefonba.
Mért nem vagyok modell?
Az elnök koporsót készített nekem, nincs hely
benne a lábaimnak és a kezeimnek.
Ott dolgozik a koporsóin, mi pedig
véráldozatok vagyunk. Minden benne van a tévében.
Nem nézel tévét, Apu? A Híreket?
Most már nem merek tévézni, mert akkor őt látom,
az elnököt, a koporsóival.
*
Még mindig külföldön vagyok: a lányomat
csak telefonon érhetem el. Az elnökről beszél
ma is. Ő mondja,
hogy hájpacni vagyok, Apu, a fürdőszobám
csapjaiból beszél, nem hallod?
Most azt mondja, hogy végül is
nem küld ki oda, hogy lemészároljon.
Most azt mondja, hogy meggondolta magát,
és hogy el fog vetetni, mert rosszul
sikerültem, mert nyomorék
magzat vagyok.
Magzatként fognak megfőzni egy nagy fazékban itt, az I. számú kórteremben,
és por lesz belőlem, gyógyszer azoknak,
akiknek megengedték, hogy éljenek. Nagy fehér tabletták.
*
Miért van itt a király? A tükrömön keresztül jött,
és azt mondja, ő a király, és a ruháimat hozza.
Miért hoz mindig szoknyákat nekem az Üdvhadsereg
nevű használtruha boltból? Miért nem adja őket inkább Mette-Maritnak?
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A király nem tudja inkább Mette-Maritot vinni
az elnökhöz használt ruhákban és megkérni az elnököt, hogy ne
gyötörjön tovább?
Mindig elcseni a sminkemet.
Nem tudod megkérni a királyt, hogy állítsa le, Apu?
A király az mégiscsak király, nem? Megkérni, hogy menjen az elnökhöz,
és állítsa le? Engem nemsokára megfőznek, torzlény vagyok
az elnök fazekaiban.
Nincs még elég pénze az elnöknek? Még több magzatot
kell eladnia gyógyszernek? Vigye inkább a sminkemet.
*
A lányom egy másik országban, van telefon, egy hang
és egy pillantás a hang mögött. A kábel
az óceánfenék alatt tele gyötrelemmel
közöttünk.
Messiaent játszom, hogy kerüljem a fájdalmat, lefirkantottam
a telefonkönyvbe: „A Lélek szele”, „A zene az igazság
hiányán át vezet Istenhez”, „Az angyal szól: Halljátok
a zenét a láthatatlanból!”
Vihar közeleg odakint, a tenger erősen
háborog, a sziget fölött sötétség. Minden hajó
a kikötőben, az égen itt most nincs egy repülő sem.
*
Apu, suttogja ma a telefonba, hallok
minden hangot a világon, érzékelek minden zajt.
Valaki hallgatózik bennem, Apu, a bennem levő lélegzet,
a szél azt akarja, hogy repüljek.
Feltekerem Messiaent a leghangosabbra, kinyitom
az ablakokat, odakint sok madár, és most írok a királynak:
„Őfelségének, V. Harald Királynak,
Királyi Palota, Oslo, Norvégia
Felség!
A lányom abban a tévhitben szenved, hogy
értéktelen. Attól fél, hogy ő egy magzat,
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akit genetikai hibák miatt fognak elvetetni.
Az anyja, mikor annyi idős volt, mint ő, a legsúlyosabb
pszichózisba süllyedt, az elme fekete, iszapos tavába.
De szereti az emberi lényeket meg az állatokat is.
Remélem, Felséged is furcsállaná,
ha megtagadnánk tőle a madarakat,
a szelet meg a napot csak azért, mert súlyos
pszichózisban szenved.
Amikor boldog, neki van a legcsilingelőbb nevetése,
amit csak ismerek, mintha imát hallanék a porban,
van bennünk egy kapu, amit a lányom föltár,
Felség.
Értékesítési igazgató lévén az optikus szakmában,
eléggé realista vagyok, és tudom, hogy Felségednek nincs hatalma
megszüntetni a szenvedésünket, de a lányom kérte, hogy szóljak az ügyről a királynak,
és ki tudja?
Tiszteletteljes üdvözlettel:
Jens J., értékesítési igazgató”

Élő víznek dicsérete
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Ez az egész
Thorgerdurnak
Mikor megöregszünk, kedvesem,
És eljönnek értünk a varjak,
(kár, kár, és egy szárnycsapással már föl is kapnak)
Hol lesz akkor a szerelmünk?
Hol lesz akkor ez a száj, amely most a
törött kávéfőzőről beszél, az autórozsdáról, a kardiológusnál
tett látogatásról, egy kiesett tömésről, a telefonszámláról
vagy (romantikusan) az arany holdról
meg a virágzó berkenyefáról – amely kimagyarázza az összes
kegyes hazugságot, a csalásokat, és mindent, amit képtelen elmondani a sosemvolt
gyerekünkről, és amely a te száddal csókban olvad össze?
Vagy ez a szem, amely éjjel-nappal a számítógép zöld képernyőjét
bámulja, és amely téged néz, amikor estefelé levetkőzöl:
szégyenlősen leoltod a lámpát, és megállsz mint egy sziluett – érett mellek,
combok – a kobaltkék Izlandi-tengernek az ablakon beszivárgó fényében?
Vagy ezek a kezek, amelyek egyre csak írnak, amelyek
helyükre teszik a hólapátokat és cirógatják
a karodat, lábadat, amíg perzselni nem kezd irántam a vágyad,
olyan erővel, mint a gátakba szakadó víz, és robbanok,
és beléd zúdulok, bele az itt, Reykjavíkban kioperált
méhedbe?
Mindez, amit szerelemnek hívunk –
hol lesz ez, amikor eljönnek a varjak?
Mert nem együtt visznek el bennünket. Először
csak egyikünk hever majd kint a hómocskos földön
a tenger partján (a tavalyi sárga fűben, az összetapodott tavaszi hóban),
amikor a fekete varjak eljönnek, s csipegetni kezdik a szájat,
a szemet, a kezeket és a nemi szerveket.
Aki akkor kettőnk közül az ablak mögött marad, kedvesem,
aki reggelente fölébred, és tesz mindent,
amit megszoktunk – behozza a levélszekrényből
a reggeli újságot, kinyitja a csapokat,
és nézi magát a tükörben: akkor kettőnk közül ő lát
többet is, mint a saját arcát? A másik arc átragyog
majd ekkor a tükörbéli arcon, ahogy elhagyott házak
állnak s ragyognak a tenger mellett?
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Anya
Béke legyen nyolcvankilenc éves anyámmal a szanatóriumban:
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram: könyörülj
Anyámon, tébolyult agyában még pislákol valami.
Gyerekkoromban, ó, Istenem, hányszor zengett nyáron az ég,
és borult sötétségbe Molde városa, és hányszor
cikázott villám a fehér szellőrózsákkal teli mezők fölött,
és zuhogott az eső. Megcsúsztam.
Viperák minden feketeáfonya-bokrok övezte
ösvényen, Uram. De senki nem említette
a szegénységet, bár a tű Anyám
hatalmas Singer varrógépében csak úgy pattogott,
ahogy röpült föl és le menny és föld között,
s befoltozta a nadrágjaim térdén a lyukakat,
a nővéreim szoknyáin és ruháin pedig igazított.
Mert gyerekkoromban nem volt olyan rossz a helyzet:
Anyám házában volt elég szelet kenyér meg szörp, s akadt kéz
végtelen kedvességgel megcirógatni hajam,
mielőtt villámlásban, csillag- vagy holdfénynél, vagy esőben
elaludtam az esti ima után: Lecsukódik már a szemem…
Emlékszel?, kérdezem Anyát.
Ötvenkettő – azon a télen aztán volt hó! Két méteres, legalább.
Egészen az iskoláig kísértél, mert olyan kicsi voltam,
hogy csak a kék kötött sapkám emelkedett ki a hóból. De
a kezed szorosan tartott a januári hófúvásokban, pedig már
a hasadban volt a nemsokára születendő húgom.
De nem emlékszik. Fekszik a fehér paplan alatt,
akárha hófúvásban,
és a keze a párna alatt kotorászik
valami után, amit elfelejtett.
Nem emlékszik. Néz rám, ahogy ülök az ágya mellett,
a szanatóriumban, árny
suhan át az arcán. Akár egy nagy
madár szárnya által vetett árnyék.
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Nem meztelen, nem felöltözött. Nem beteg,
és nincs jól. Csak fekszik
a fehér paplan alatt, a hófúvásban. A kezed
is olyan most, mint egy madár. Elrepültél már? El
ettől az egésztől? Ez a test,
amit a paplan alatt érzel, a tiéd? Bepelenkázva, gumipokróccal
a lepedő alatt.
Megkérdezed, hogy Anya az istállóból
jött-e frissen fejt tejjel.
Nem bírom rászánni magam a válaszra. Nagymama
’52 óta fekszik a Molde-i temetőben a pázsit és a kereszt alatt.
Hoztam néhány fehér szellőrózsát, amit neked szedtem, mondom.
Aztán másodszor is átsuhan arcán egy árny,
egy nagy szárny mozog mellette.
Azt mondja: hazaviszem őket Anyának
és Apának. Hamarosan sötét lesz, és haza kell mennem.
Kedves ember vagy, add át üdvözletemet
a szüleidnek.
A paplan alatt matat,
és egy idegen testet
érez ott, dagadt bőrt és
húst. Tolószékek gurulnak
és tálcákat tolnak
a szeme előtt, amely a nyitott
ajtót fürkészi. Haza akar menni
Anyához és Apához meg a kis húgokhoz és a nagy bátyokhoz
a cseresznyefás sugárút
és a zöld fenyősövény menti fehér házba, fel
a domboldalon, a hegyek
és a nagyon kék fjord mögé: nem emlékszik,
hogy már mind rég meghaltak. Nem emlékszik,
hogy most már nagylány, hogy ’43-ban ment férjhez, az
ember egyenruhát viselt, a háborút
elfelejtette. Nem emlékszik, hogy ez a test
három gyereknek adott életet, ’44-ben, ’45-ben és ’52-ben, hogy a férje
’45-ben szerelt le, és irodai dolgozó lett,
sok hobbija volt, minden reggel
elment, és csak vacsorára jött haza. Étellel
és pirulákkal teli tálca gördül most az ágyához, mindet leöblíti.
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Hagyjuk most aludni, mondja egy fiatal lány, steril
fehérben, az ápolónő.
A kezembe veszem Anya kezét.
Te voltál, aki átvezettél a havas teleken.
Most ezen a hófúváson én nem tudlak átvezetni.
Nem látjuk többé egymást, valami
vibrál köztünk, valami képernyő-féle, rajta
elmosódott képek, érthetetlen szavak, amiket egy
rosszul beállított állomás közvetít. És te már
elindultál a nagy útra – repülsz.
A cseresznyés sugárút és a zöld sövény menti
fehér ház fölött, a hegyek és a nagyon kék
fjord fölött
eltűnsz lassan.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus
Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.
Amen.

Mementó
(Rétság)
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Pia Tafdrup
(Dánia)
Pia Tafdrup (1952) még csak három kötetet adott ki, amikor egy neves kritikus máris az új
nemzedék legjelentékenyebb költőjének nevezte. Tafdrup nemzedéke az 1980-as évek úgynevezett „vad” generációja. Akárcsak a ’80-asok többi költője, Pia Tafdrup is a hagyományokra
építő, tudós alkotó, főként R. M. Rilke, P. Celan és F. Hölderlin szimbolikus jellegű költészetéből merít ösztönzést.

Anyám keze
Fürdök egy csepp nyugodt fényében,
és visszaemlékezem, hogy jöttem e világra:
egy ceruza a kezembe nyomva,
anyám hűs keze fogja az enyémet, mely meleg.
– És aztán együtt írtunk
ki és be a korallzátonyok között,
tengermélyi ábécét ívekből és csúcsokból:
spirális csigaházakból, tengeri csillag-pontokból,
gesztikuláló polipkarokból,
barlangboltozatokból és sziklaalakzatokból.
Vibráló betűket, amelyek megtalálták
az utat kifelé, a fehéren át.
Szavakat, mint a csapkodó és
magukat az iszapba ásó lepényhalak,
vagy mint a lebegő, százfonalú, és egyszerre
nyugodt mozgású tengeri rózsák.
Mondatokat – mint hatalmas halrajok –,
melyek uszonyokat növesztettek,
és emelkedtek föl-föl,
szárnyakat növesztettek és ütemesen szálltak,
lüktettek, mint a vérem, és vakon
csillagokat kalapáltak a szív éji egére,
aztán láttam, hogy anyám keze elengedte az enyémet,
hogy már régóta egyedül írok, a segítsége nélkül.
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Csak egy kés
Ittunk a mérgezett vízből,
és elért bennünket a járvány:
Úgy jössz be, mint egy idegen,
úgy beszélsz velem, mint egy ismeretlen,
az ablakok szélesre tárva a télre.
Akár egy hosszú éjjeli álom,
egy szárny súrolja majd a keretet,
ahogy az égből a legbelső, szinte
láthatatlan zugokba surran.
Engesztelhetetlenül hideg lesz,
de ver a pulzusom, túlélem,
mint hóba ágyazódott fagyrózsa.
Senki sem sebzett meg oly kegyetlenül, mint te,
de csak egy frissen élesített kés
vághat szét minket egymástól.
Megint esni fog, a lázas mélyben
izzítom a tested, ismerem
a legfinomabban megrajzolt erekig,
az arcod felém fordul,
ahogy a föld vitorlázik velünk.
Esni fog, és a homokot
kimossa a szemedből.
Nem az időskort átkozom,
hanem a vakságot,
mert a látók is vakként
mozognak.
Esni fog, és a simogatásomtól
mélyre szívod a levegőt, mint akkor is,
mikor gyöngédséggel szüntetted a súlyom
ott, ahol sosem fogunk találkozni,
és ezért el sem válunk.
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Mag
Augusztusi éj voltam, a bolygók jegének másik oldalán,
kéz voltam, amely markolt és szorított,
lavina voltam, égő, vérfekete fal,
metsző járat voltam anyám szívében,
ahol el kellett döntenie,
érdemes-e élni,
apám kéje voltam, a megbocsátás voltam,
a föld pulzusa, a legmélyebb erek,
én voltam a harmat a fűben egy nyirkos, hideg reggelen,
virág voltam és nektárillat,
voltam keserű, kalcedonvörös héjú alma
csöpögő, édeskés zamata
– mag voltam,
mely ringott a vízen, nem süllyedt,
és egy északra néző partra sodródott
az ötvenhatodik szélességi körön,
én voltam a Rejtett, amit megtalált egy fénysugár,
amit egy angyal szeme látott –
egy szem, mely elveszettnek hitte magát,
ahol a part sófehér volt, a homok könnyű, mint a hamu,
és a bükkerdő kényszerítette a meredek lejtőket,
hogy tükröződjenek a vízben
visszhang, visszhang után…
Dühöngő láz voltam a vérben,
Én voltam a szétpukkant hártya, a repülő madarak,
morajlás voltam a facsúcs-kupola alatti teremben,
búgás, mely súlytalanul befelé vezet,
oda, ahol az ösvények véget érnek,
és ahonnan nincs visszaút,
befelé, a Rejtett mágneses mezejére, be, a szívó sötétség zónájába,
ahonnan az ábécé összes betűje ered,
– ki a fénybe,
ki a csöndbe, hogy gyökeret verjen
a végtelen jelenben,
ahol az árnyékok laknak, és nem olvadnak be soha.
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Nem egynapi állatok vagyunk
A hold a sötétben őrt áll,
homorúan.
Szemed csukva –
mindenki látott valamit,
de nem ugyanazt.
Amit az arc elrejt,
az éj észreveszi,
és az ajtó nyitva áll.
Szemed csukva –
arcod közel az enyémhez.
Egy erő egyre növekszik
a születésünk pillanatától,
– és nem egynapi állatok vagyunk.
Agyunk nem úgy van alkotva,
hogy szárnyakat irányítson,
hanem hogy nyelveket építsen
és másképp navigáljon:
gondolkodni annyi, mint megpróbálni
új módon látni, sarkélesen
– ami azt is jelenti:
felfogni a határokat.
Szemed csukva –
tested egy ugrás előre
abba a sáfrányszín ragyogásba.
Az álom felfordította
agyad Rosetta-kövét;
rajta egy írás,
amit még nem fejtettünk meg…
Helyünk: az idő –
és úgy olvasunk,
mintha emlékezni próbálnánk arra,
ami még nem történt meg velünk.
Amit nem teszünk meg
nem bocsátják meg nekünk.
Az egyik kéz szorosan fog,
a másik véd,
a harmadik megáld.
Szemed csukva –
a lelket vonzza
az a végtelen tér,
amely a zene szüneteiből épül.
Kiáltásod
a számban.
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Jó éjszakát!
Apám hálóingben.
Mikor gyerek voltam,
csillagport
és holdfövenyt
hintett szemembe.
Mikor gyerek voltam,
gyerekként beszéltem,
gyerekként értettem,
gyerekként gondolkodtam.
Minden esti történetnek,
amit mesélt,
külön színe volt.
Apám úgy mesélte őket, hogy
még a vak is, sötétségbúra alatt,
képes lett volna
szivárványt látni.
Aludtam, és álmodtam
a lehetetlent,
távol a szorongó világtól.
Megfordulok,
apám felé,
látom a szemében
a csillagport és a holdfövenyt.
Most közeleg az éj –
a hosszú éj.
A morfium tejútjai
morajlanak
a testén át,
és nehéz a fény
a fájdalom szűntével.
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Eva Ström
(Svédország)
Eva Ström svéd költő, író, irodalomkritikus és orvos 1947-ben született Lidingöben. 1974 és ’88
között orvosként praktizált, azóta főállású író. Kritikusként főleg a Sydsvenska Dagbladet-be ír.
2010-ben megválasztották a Királyi Tudományos Akadémia tagjának. Eva Ström Karin Ström író,
újságíró és énekes édesanyja.

Árvizek
Az árvizek még nem értek el bennünket
nem mosták el az aszfaltutat, a mezőket nem árasztották el.
A viharos szelek nem értek el bennünket,
nem tépték ki gyökerestül a fákat, nem
zárták el az utakat, nem dobták le a vonatot a sínről.
Háromezer pályamunkás nem takarított el
ezeregyszáz fát. Egyetlen istállótetőt sem fújt le a szél Petersborough közelében,
egy repülő sem kényszerült
rémült utasokkal újabb leszállást megkísérelni. Nem volt sehol a negyven
éves Sharon Black, aki még mindig remegett
amikor azt mondta, hogy I honestly thought I was going to die. Az egész
valóság
Aberdeentől Doverig, Dublintól
a La Manche-csatornáig abban a felderítetlen
virtuális ürességben játszódott le, amelyet úgy hívnak: az agyad. És becsuktad
a szemed s így szóltál: Ahol te vagy, ott nincs a halál
ahol a halál van, ott nem vagy te. De a víz egyre emelkedett és a két
iskolásfiú az East Sussexbeli Robertsbridge-nél
tovább küszködött az árral, ahogy vezette a biciklijét
a kavarogva hulló levelek közt
aztán a folyam ismét áttörte a védőgátakat és elárasztotta a földet, amit
nem lehetett látni
mígnem Bewdley városában Stan Lewis kilépett üzletének lépcsőjére, hogy a nyugalom
tükrén hét úszó hattyút megetessen
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A belső fasor
Nekem van egy belső anyám aki a fakéregben ül
Belső anyám a belső fasorban
Nálam jobban senki nem ismeri
mert ő egy sziromlevél, rózsaszín
Ő a legfiatalabb bennem, ahol hárs nő hársból szívforma levelekkel és
világoszöld szárnnyal
Suttogom neki: Azt hittem, te vagy az és ő visszasuttog hogy
ez szép
Asztalomon kecskesajt, almák és őszirózsák, és van egy nagyon kék ajtó
amelyen egyikünknek át kell menni

Anya szerint egy emlék
Anya szerint ez egy emlék
és megkaphatom
Megkaphatom az emlékét
És a sajátoméhoz toldhatom, rojtos a szegélye
Nem valami szürke rongy, hanem selyem
és nem hagysz el, ugye, mondja anya
Vannak csodák, mondja, és én azt felelem, be fogom szegni a nyaksálat és
egész lesz belőle
Szappanos Gábor fordításai
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Matyikó Sebestyén József

Megkövülve a márciusi hóesésben
Amikor már a semmi táncol
tavaszt ragozva éjszakát szór
operett-bábu horizontja
mély-gödör, sodró csipkebokra
a papír, dermedt öröklét a rácson
égett-fatörzs szeme szempillámon
bárgyú füleket rajzol a kerítésre
a semmi bokrán a gondolat fénye.

Kecskézik a tó
Szememet írja körül
a víz néma jeleivel
időtlen madarak
világgá rajzolt
ékezete,
akár a fészekbéli
tojásba rejtett
néma
szárnycsapás
a széppé hazudott múlt:
amit csak folytatni lehet.

Az útvonal
Zsákokban a múlt
és kukákban a feledés.
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Oltár előtt
Valamikor, igen, akkor és ott
ministránsruhában a lelkes tanítvány
ismerkedve homályból érkező jelekkel
én is nagyon át vagyok fagyva
mint az út porában heverő kövek.

Odébb a fák
kiéheztetett falu és város
vakít egy falat kenyérre
ifjúságod kifosztva, menekülj
az élősdiek seregét éled
akár a padláson zsákba
rejtett osszarium: miért
halunk meg létünk itatóspapírjába zárva.

Kemsei István

Öregségem
Öregségem telve van gyűlölettel és elkeseredéssel. Nem innenonnan, tőle idegen eseményekből kiválogatva gyűlöli ezt vagy azt
a zúzos napfelkeltét, óvatlanul a zsibbadó lábára taposó derékfájást vagy akármi más politikát, ami az útjába, egyáltalán látókörébe kerül, hanem leginkább túlzásba vivően, sistergő-leplezetlenül.
Öregségem a megállás nélküli elkeseredéséből, merő hajdanifjonti, emlékező lázadástól indíttatva, a minap kiszerelte legjavamagából az összes vénemberes, megríkató, lehajtott fejű, nadrágba
piszkító elszontyolodást, és a haszontalanságok sutjába hajította.
Ez az oka, hogy reggelenként olyan frissen, magától értetődően
pattan föl velem az ágyból a gyűlölet, hogy tomboljon egész napon át ártalmazva. Este aztán dolga végezetten lenyugszik bennem a horgasztó keserűség.
A pihentetés kétségtelenül jót tesz a gyűlöletnek, bár előfordul,
hogy eközben sem hagyja nyugton öregségem jámborabb elkeseredését, szitokszavak merészebb jelzői között gyüszmékel, horkolni kezd, vagy másnapos.
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Ilyenkor kerül elő valahonnan a nagy, égi semmiből a távoli
kéz, és ad jelt a mértékletes csihadásra. Gyűlöletem és elkeseredésem mintha csak erre vártak volna, engedelmesen helyet foglalnak
a szívemben.
A kéz ekkor megsimogatja a doromboló gyűlöletet és az éhesen
miákoló elkeseredést.
Öregségem telve van soha ki nem elégíthető szeretettel.

Befuccsolt építkezés
[…] volt kezdetektől fogva bíztatón reménytelen. A toronyházak lehangoló szürkesége után kapkodó parányi telekre ingázva.
Föl-le pásztázva fénymorzsától fénymorzsáig, ahogy a vonuló árnyék a forgószélben megtöretett álmokat porról porra pengeti. Erre a száradó látványra, a befejezetlen házra nézhet le valaki,
mondjuk, a tízedik emeletről vagy a nevesincs Univerzumból, aki
belát egy kerete nélküli ablakon, és félálmában ügyetlen mozdulattal aláhamuz egy képzeletbeli szobát.
[…] hogy épp ebben a környezetben vesz telket, ide építkezik.
A lehetetlenebb közegben elülni egykor a teraszon a vasárnap
délutánban, mint a büdös bálványfa magja az éppen elegendő
porszemben, vagy annak rokonául haszontalan és talajtalan, kijelölve, hova nap se süt, szél se jár: a maga helyét a kényeskedő
egyetemben.
[…] volna össze? Tér kell a terebélyhez amúgy. Mindenhez térség és kedvező idő. Ehhez, mondjuk, hegygerinc naplementével és
nyári hajnal. Mellső láb, bódult szarvassal a patakban. Lefelé baktatva fájó bokával. Sívó homok, tóparttal. Kedv a léhult kedvezéshez. Helyzethez hely.
[…] csüggedten az Építőmester. Mihez is kezdene? Nem paszszol sehogy, méricskélheti továbbá. Se méret, se arány, se indulat.
Nincs olyan, hogy a Teremtés helyett dacos félmunka, csőrlábú,
herélt sas, farokkal szirénázó, összevissza kutya dívik. A környező
gazt kellene irtani amúgy, a falon felhúzódó, romlásra pályázó,
tökéletesedőbb repkényt kaszabolni növekvő indulattal, hogy átjussunk a tényszerűbe.
[…] itt meg. A fele régóta megvolt. Álomban hánykolódik a.
Tervben húzódik meg a terv halála. Ábrándozásban a szerű. Roppan a létezés gerendázata. Lerogy a megszakasztott térben. Aztán,
ha fogytán.
[…] miótátul fogva?
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Necz Dániel

Terroristák
Áss embert vagy virágot,
szálljon a füst, mint könnyű hattyúcsont,
szívd el öt éved, és szeresd anyád,
akár a pénzed, vagy járj patkányutakon,
kergesd el a partról a sok sirályt, védd a tüdőd,
a májad, minden kilónyi hájad, és bújj amögé,
aki helyetted kiált, könnyes anyukádnak
álmodj egy apukányit. Egyszer úgyis eljutsz
a törvény kapujáig.
A bolond nő megint énekelt. A rácsok között az ének úgy tekergett, akár egy óriáspolip
csápjai. Minden fülbe beférkőzött a tömeggyilkosétól az autó tolvajig. Furcsa volt, hogy egy
börtönben üljenek együtt a kisebb és a nagyobb bűnök elkövetői. Ez az ideiglenes kormány
utolsó napja volt. Hajnalban az összes foglyot kivégezik.
N. Josephet és L. Arlandot tegnap ítélték el. Ők voltak az egyetlenek a börtönben, akiknek a tényleges ítéletük a halálbüntetés volt.
Az őrök kártyáztak, ettek és ittak. Egy kövér politikai fogoly ordibált velük a rácsok mögül. A bolond nő éneke idegesítette, és a tény, hogy reggelre agyonlövik vagy felakasztják.
– Hol marad az utolsó vacsora, disznók? – ordibált.
– Zabáltál te már eleget az előző rendszerben – nevettek az őrök.
– Nos, Arland, mit gondolsz? Nem ez a legnagyobb szolidaritás? Hogy mindenki elkísér,
aki itt van? – kérdezte Joseph a barátját.
– Még legalább öt óránk van. Tudod, én hiszek abban, hogy mi afféle Villonok vagyunk.
A halál jól megijeszt minket, talán egy-két verset is írhatnánk, hogy mennyire élnénk még, és
a végén úgyis megmenekülünk.
– Legalább valamelyikőtök leszophatna, ha már elmegyek veletek a nagy útra! – ordított
át egy vékony hangú férfi. Az arcát nem látták, de sebhelyes arcú, szőke hajú fiúként jelent
meg mindkettőjüknek. Afféle Villon-típus volt. Ezt persze nem mondták el egymásnak.
Arland és Joseph egy kisvárosból származtak innen délre. Szegény családban születtek,
de mindkettőjükből hamar vagyonos üzletember lett. Egy gyors puccs és egy új kormány
azután elvette minden vagyonukat. Ezután csatlakoztak egy illegális mozgalomhoz.
Arland apja aknász volt a hadseregben. Aknákat keresett, és valahol két kontinenssel arrébb robbant darabokra. Arland még most is mosolyogva gondolt arra, hogy apja valamilyen kis atomnyi molekulája hazautazott hozzá a szélben.
Joseph anyja és apja is élt, ám mindketten némák voltak Joseph születése óta. Joseph ezért
kiskorától fogva gyakran beszélt tükörbe, hangosan hallgatta a zenét, és imádta a robbanószereket.
– Emlékszel a metróra? – kérdezte Joseph.
– Nem lehet elfelejteni – felelte mosolyogva Arland.
– Te most így visszagondolva nem sajnálod?
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– Mármint a robbantást vagy azt a harminchét embert? Nem ugyanaz.
– A harminchetet. A robbantás jó volt.
– Tudod, mit mondok, Arland? – kérdezte Joseph távolba révedő tekintettel. A rácsokon
túli asztalt nézte, ahol az őrök kártyáztak. A tétek helyén különböző ételek és italok voltak:
kóla, szendvics, csoki, gumicukor. Bárcsak mindenki ilyen kis tétekben játszana. Ha csak
gumicukrot lehetne kockáztatni….
– Azt hiszem, tudom, Joseph – mondta Arland. – Arra, amire én. Hogy a Villonok úgyis
túlélik. Az a harminchét akár itt is lehetne most. Sőt valószínűleg mindegyik valami hasonló
helyre jutott volna. Nem lehetett itt már különbséget tenni.
– Pontosan erre, Arland – mosolyodott el Joseph.
Joseph és Arland boldogan gondolt vissza arra az időre, amikor még csak tíz évesek voltak. Akkor még nem robbantottak metrót, se harminchét, se kevesebb embert, Villonra pedig még gondolni se mertek. Kergetőztek a sáros utcákon, nevetgéltek, csipkedték egymást,
meglesték az arra járó lányokat, mosolyt kerestek az arcukon, máskor az üzletek elé álltak,
és akkor egy pillanatra barna lett a levegő, mint a cipó, nehéz volt és harapnivaló. De mikor
beleharaptak, csak hideg volt, és torokmaró. Csak néha az a bolond nő volt zavaró, aki az
utcájukban lakott. Egy nagy seprűvel járt, és sepert télen-nyáron, levelet, füvet, sarat, havat,
latyakot. Ha valaki összeesett volna, azt is elseperte volna.
– Egyszer végetek lesz akasztófavirágok – mondta kacagva. – Könnyűek vagytok, mint a
hattyúcsont, de majd rátok áll az élet, mint a szobamérlegre – mondta nevetve.
Megdobáltuk néhány sáros latyakgolyóval. Nagy barna foltokat hagytak seprűszőke haján, és felmosóvíz-színű bőrén.
– Megálljatok, egyszer majd a törvény kapujában találjátok magatokat! – mondta, és elnevette magát. A szája csupa sáros latyak volt. Csak mosolygott és nevetett, Joseph és
Arland pedig ijedten hazaszaladtak. Szerencsére néhány nap múlva már elfelejtették az
egészet. Gumicukorkönnyű kis baleset volt az egész.
– Nem akarok meghalni! Csak egy kurva kocsit loptam el! – sírt az egyik rab. Ő nem volt
Villon-típus. Aki a legelőször sír és ráadásul verset sem ír, azt mindig kinyírják.
– Hiába sírsz, megdöglünk mind! Mint ezek a rohadt terroristák! – mondta a
vékonyhangú, majd felkacagott. – A hosszú útra megyünk – mondta.
Hajnalban végrehajtották az ítéleteket. Az első öt embert felakasztották. Köztük volt az
autótolvaj is. Hajnalra szerencsére kisírta magát, már csak a feje zsongott egy kicsit a sírástól,
de az már úgyis mindegy volt. Utána elszakadt az akasztókötél a kövér politikai fogoly súlyától. Az eltörte a lábát, amikor leesett. Orvosért kiabált, de az őrök rövid tanakodás után
agyonlőtték. Utána már a többit is lőtték, új kötelet nem hoztak.
Arlandot és Josephet egyszerre lőtték le. Végig egymás szemébe néztek. A végén olyan
volt, mintha csak kirándulni mentek volna egymás testébe.
Egyszer úgyis eljutsz
a törvény kapujáig.
Zengett a bolond nő hangja megállíthatatlanul. Utoljára őt cipelték ki. Akkor elhallgatott.
Agyonlőtték, de nem halt meg. Mosolygott. Még kétszer belelőttek, és meghalt.
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Aznap harminchét elítélten hajtották végre az ítéletet. A vékonyhangú, aki az utolsó lett
volna, megmenekült. A kormányváltás híre épp akkor érkezett a börtönbe, amikor elővezették.
– Na, ez a nap is megvolt. Holnap is lesz nap – mondta a vékonyhangú. Mikor kiért a
börtönből, találkozott a mozgalom tagjaival.
– Te hogyhogy életben vagy? – kérdezte az egyik tag. Vastag csuklya volt a fején, arcán
pedig maszk. Minden tag csak egymás hangját ismerte.
– Szerencsém volt? Mára terveztek valamit?
– Két emberünket megölték. A legjobb szakértőink voltak.
– Tudom, velük ültem. Ők szerezték a múltkori balhéhoz a bombát, igaz?
– Igen. Egy kis időbe telik, még pótolom a tehetségüket. Addig szívódj fel.
– Azaz semmi olyan, mint múltkor?
– Semmi. Ha lehet, ne robbants fel még egy metrót. Arra a harminchétre a múltkor is felfigyeltek.

Világkép – Tatárlaki korong
alapján
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Fazekas István

Másnapos hexameterek
T. Péternek ajánlva
Hol van a szóda, hová tűnt, hol van a vers, amit írtam?
Hol van a tegnapi kedvem, a fröccsnek jó szaga hol van?
Lustán fekszem az ágyban a dunyhák dús melegében,
kint már vijjog a szél, nyila röppen az őszi időnek,
ám még nyílnak a rózsák, nyílnak a kerti virágok,
éjből jönnek, s tűnnek a sűrű ködbe a lányok.
Némán nézem. Bántja a lelkem rengeteg emlék:
csöndes eső mind bennem, foszló szívbeli bánat.
Hol van a szóda, a bor meg az asszony, hol van az éltem?
Fel-feljajgat a régi szerelmek gyásza a vérben.

Ének anyámnak
Fázik a fájás
édesanyámban,
szemüregében
de sok halál van,
szemüregében
de sok halál van.

Vigasza voltam,
álma szívének,
amikor ölelt,
ölelt az ének,
amikor ölelt,
ölelt az ének.

Ezért is lettem
énekes árva,
szívemben tőle
izzik a máglya,
szívemben tőle
izzik a máglya.

A föltámadt szerelem
Szép vagy. Szebb, mint régen! Fénylő kedvesem újra!
Csordul a mézes csók szépmívű ajkaidon.
Napnyugtáig igézi szemem szemed ördögi lángját.
Asszonyi vágytól égsz. Átfonsz, mint a halál.
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Lukáts János

Vadlibácska
Lőrinc nagyon szerette ezt a kisvárost, ahogy csak kisvárosokat lehet szeretni. Szerette a
vasútállomásról a városközpontba vezető fasort, a főtér szökőkútját, a malomtavat a tündérrózsákkal és a kövérre hízott aranyhalakkal. Szerette a Királylány szobrát, aki csibészesen ül
az utcakorláton, a bauxitbányászok kőből faragott, öntudatos csoportozatát, és szerette a
patak parton a Nepomuki Szent Jánost, akit minden tavaszon derékig elönt az árvíz. De
azért Lőrinc is csak ember volt, kezdetben fiatalabb, később idősebb férfiember, vagyis Lőrinc a kisvárosnak nem csak ezeket az élet nélkül való és mozdulatlan tárgyait szerette.
Amint leszállt a vonatról, megelégedéssel nyugtázta, hogy az állomás környékén semmi
sem változott. Elnézett a városhoz közelfekvő szőlőtermő hegy felé, előre engedte a tolakodó
utasokat és megvárta, ameddig a busz elzörömböl a város felé. Úgy ötévenként talált ürügyet, hogy ellátogasson a kisvárosba, hol esős időben menekült ide a Balatontól, hol napfényben jött malomkereket fényképezni, hol pedig takargatni való egyéb szándékkal érkezett. Útja mindig ott kezdődött az állomással szemben, a borozóban, amelyet vidékies
bizalmassággal restinek hív a nép. Amint rátette tenyerét a resti kilincsére, Lőrinc keze megremegett.
A borozóban, a pult mögött mindig egy gyönyörű nő állt. Fiatal volt, mint Lőrinc, barátságosan rámosolygott, Lőrinc úgy érezte, csak neki szól ez a mosolygás. A csapos nő persze
mindenkire mosolyog, aki vásárlási szándékkal lép a helyiségbe, de Lőrinc – aki hosszan,
hallgatagon figyelte a csodás arc- és szemjátékot – bizonyos volt benne, hogy másokra csak
szakmai mosolyát pazarolja a lány, míg őneki az igazi arcát mutatja. Előre engedte a vásárlókat, a többieket, hogy minél tovább láthassa a csapos lányt. Amikor aztán rákerült a sor,
Lőrinc alig bírta kinyögni, miért is ácsorgott olyan sokáig és hogy kér-e egyáltalán valamit.
De a lány mosolygott, ahogy Lőrinc szerette, és kiszolgálta.
Igen, így történt legelőször, amikor – az idők mélyén – Lőrinc még iskolai kiránduláson
járt a kisvárosban, számtalan hangoskodó osztálytárssal, felügyelő tanárral, aki mellett csak
csokoládét és rágógumit volt szabad vásárolni a restiben. A lány akkor még bizonyosan csak
kisegítő volt, aki a szülei mellett ügyeskedett a nyári főszezonban. – Kislány ez még, – gondolta Lőrinc – el se bírna három-négy korsó sört egy kézben, ahogy a felnőtt csaposok hordják. De örült is, hogy a lánytól csokoládét vett, – ő úgy érezte: kapta tőle.
Most belépett a restibe… A söntéspult mögött erőtől duzzadó fiatalember, húszas évei
közepén járhatott. Haja ujjnyi, fülében karika, nyakában bőrövön ezüst halálfej. A sarokban
vibrált és cirpelt a szerencse-automata, próbálkozó kedvű fiatalok időnként oldalba ütötték.
A csapos ilyenkor rájuk mordult. Kiszolgált két várakozót, rutinmozdulattal elmosott egy
poharat, miközben Lőrincre nézett. Ma ő volt a negyvenkettedik vendég.
Lőrinc alig bírta kinyögni azt az egyetlen nagyfröccsöt. A sörtehajú elétolta, nézett vendége fürkésző szemébe, tétovázó kezét is figyelte, rutin volt a kérdésében:– Lesz még valami?
Lőrinc sírni szeretett volna, aztán mosolyogni próbált:– Maga régen van itt?
– Három éve. – felelte a sörtehajú, nem volt különösebben közlékeny, de elutasító sem. A
vendégek két pohár között néha elbeszélgetnek vele.
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– Milyen régen jártam itt! – sóhajtott fel Lőrinc, és most már valóban rámosolygott a tüskehajú csapos fiúra. – Régebben gyakran jártam erre. – ivott egy kortyot a savanyú italból, a
sörtehajú szemében mintha érdeklődés csillant volna meg.
– Itt volt katona? – kérdezte és kávét eresztett. – Mert itt sokan voltak. – bűvészmozdulattal sorakoztatta végig a poharakat feje fölött, a kármentőn.
– Csak látogatni jöttem ide a haverokat. – Lőrinc kortyolt egy rövidet. – De, tudja, volt itt
egy lány, annak a kedvéért be-belátogattam.
– Ide? – nevetésformán nézett a tüskehajú csapos az emlékező vendégre. – Akkor az régen lehetett.
– Az régen volt bizony, se maga, se ezek a masinák nem voltak akkor még itt. – A tüskehajú számára valami bizalmasság, a csilingelő gépeknek némi rosszallás volt a mondatban. –
Nem három éve, de harminc, meg még talán több ideje is annak! – Lőrinc nem számolt utána, csak valami nagyot akart mondani. Sok évet, egy fél életet. – Nagyon szép volt az a lány,
fiatal, mint én, és mindig kedves.
– A csapos lányok kedvesek! – szakértő módjára szólt a tüskehajú szava, és megtelt egy
korsó, előbugyborékolt egy feles.
– Barna volt, hosszú hajú! – aztán pontosított Lőrinc. – Mindig más volt egy kicsit, hoszszabb-rövidebb hajjal, barnán, vörösen… Sok év, sokféle haj.
– És mindig ugyanaz?
– És mindig ugyanaz! Az első utam mindig ide vezetett, nem az ivás miatt, van azért ebben a városban más borozó is. A lány miatt. – Ennyi elég, gondolta Lőrinc. Hogyan mondjam el ennek az ifjú óriásnak, hogy harminc évvel ezelőtt is éltek fiatal tündérek, vagy legalább is jókedvű, vidám és barátkozó lények. Hogy éppen egy csapos lány, egy katonaváros
restijében? A katonák – akkor honvédeknek hívták őket – többnyire berúgni vagy virtuskodni jöttek ide. A kimenő végén ide még beugrottak, itt minden olcsóbb volt, a nótázásért
se szóltak rájuk. Ha éppen a lány volt a csapos, egész tisztességesen beszéltek a fiúk, ha meg
valamelyik nagyon nekibizalmasodott, a többi honvéd lehurrogta.
A lány mozdulatait – emlékezett vissza Lőrinc – valami bájos közvetlenséggel fűszerezte,
de kimutatta azt is, ha megharagudott valakire. Szemöldökét megemelte ilyenkor, a lábával
is toppantott, erre aztán mindenki nevetni kezdett. A katonák (meg a civilek is) nagy hangosan ajánlgatták magukat a lány figyelmébe, ő meg szépen helyre tette az ajánlatokat. Lőrinc
– akkoriban akár minden nyáron talált ürügyet a kisvároshoz – talán túlságosan is komolyan szólt a lányhoz, szava elkeveredett a füstben, a zsivajban. Egy félóráig is fogalmazta
magában a mondatot, hogy elég jól érthető és rövid legyen, miközben szorította maradék
bátorságát és fogcsikorgatva várta, elmasíroz-e már végre a különösen hangos tüzérosztag.
Amikor aztán az utcán voltak, a lány szélesre tárta az ajtót, hogy a levegő bejöjjön az „esti
restibe”, Lőrinc pedig végre zavartalanul szemügyre vehette a lányt. Kicsi volt, formás,
ahogy Lőrinc elgondolta magányos perceiben. Talán egy kicsit kisebb, mint várta, talán egy
kicsit gömbölyűbb, mint akarta volna, de Lőrinc szája mindenképpen tátva maradt. A lány
állt egy pillanatig az ajtóban, az eltávozottak után nézett, aztán a pult mögé indult és – igen,
így volt – Lőrincre nézett, valami segítséget kérő, együtt érző mosollyal. Lőrincből kipattant
a dédelgetett mondat:– Megvárhatom zárás után?
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A lány arca bezárkózott, fáradt mosolyát friss haragvás váltotta fel:– Ugyan, menjen már,
maga is kezdi?! – és tett-vett, rámolt, nagy zajjal zörgött, mintha haragudna azokra a poharakra-tányérokra. – Menjen haza, jobb lesz. – és aznap nem volt több szava Lőrinchez.
– Mához egy hétre visszajövök magáért! – mondta a sértett lovag, a pultra vágott egy papírpénzt, és kicsörtetett a restiből. Az éjféli vonattal hazabumlizott Pestre.
– Vadliba! – bukott ki belőle a vonaton ülve a név, amelyet a lányra illőnek gondolt. Külön-külön talán csúf sértésként hangzott volna, de Lőrinc addig formázgatta, addig mondogatta magában a Vadlibát, amíg kedves és jó hangzású név lett belőle. Szeme előtt a szürke
sávos égi nyíl jelent meg, a hosszú, kecses szárnyak, a sírást idéző hang, – a vadlibákat egy
kicsit irigyelte és egy kicsit sajnálta Lőrinc. Szíve mélyén velük repült volna.
Mire mindezt így végiggondolta, eltelt egy hét. Elröppent és ólomlábakon járt, aszerint,
hogy Lőrinc éppen mennyire vágyott az utazásra, vagy mennyire félt tőle. Kora ősz volt, az
igazán nagy dolgok – tudta ezt Lőrinc – mind kora ősszel történnek. A lány aznap is pörölt a
katonákkal, meg egy kicsit mórikálta magát. – Csak egynek, vagy mindegyiknek? – Lőrinc
úgy érezte, mintha megmérgezték volna a levegőt a restiben. Amint a lány észrevette az
ajtón belépő Lőrincet, hirtelen eszébe jutott az ígéret az egy hétről, a visszatérésről, a mórikálást leparancsolta magáról. – Mégis vadliba ez! – gondolta Lőrinc, aki mindezt észrevette,
némi megelégedéssel. A katonák elvitézlettek, a lány sürgős rendtevésbe kezdett a pult körül.
– Letelt a hét, visszajöttem! – rebegte Lőrinc szerényen, a lány ágaskodott, hogy fölérje a
pohártartó tetejét. Vagy, hogy addig se kelljen Lőrincre néznie. Aztán szinte zsörtölődve
hangzott a válasz:– Na, ha egy hetet tudott várni, még egy órát várhat!
Lőrinc értett a szóból, az ilyen szóból, de mennyire értett! – Odakinn megvárom! – villant
a szeme, és a lány valami rejtélyt hallott ki a válaszból. Lőrinc kipattant a füstös restiből,
ahová már egy hete vágyakozott, a lány pedig elképzelni se tudta, azt az órát miért nem
lehet az ő csodálásával eltölteni.
Amikor zárás után lehúzta a redőnyt és kilépett a resti ajtaján, Lőrinc a hársfák alatt állt,
nagy csokor virág bólogatott a kezében sötéten.
– Szépek errefelé a kertek. – morzsolta a szót Lőrinc zavartan.
– Azok szépek… – ismerte el a virágok megjutalmazottja és a vadliba szárnyalni kezdett.
Vezette Lőrincet keresztül a városon, amelyről a fiú azt gondolta – ismeri. A város ma éjszaka a lány városa volt, Lőrinc hüledezve fedezte fel a rejtett tájakat, a szemérmes zugokat,
amelyek sorra megnyíltak előtte. Időnként egymásra néztek, a szemük összevillant, más
fény nem létezett a fák alatt. Végigülték a kisváros padjait, de talán mindig ugyanarra az
egyetlen padra tértek vissza. Ki tudja azt ilyen csillaghullós, kora őszi éjszakán, amikor a
padnál minden fontosabb.
Hajnal lett, mire el bírtak válni egymástól. Az egyik utca sarkánál a lány szembe fordult Lőrinccel és valami ilyesmit súgott:– Most már ne gyere tovább. Én itt eltűnök, te
pedig vigyél haza magaddal a reggeli vonaton. – megölelték egymást és a lány beszaladt a sötétségbe.
Zakatolt a hideg, üres vonat, Lőrinc az ablaknál fúvatta arcát a széllel. És mintha varázsszót suttogna, úgy mormolta maga elé:– Vadliba, Vadliba. Vadlibácska…
Lőrinc évekig nem járt a városban. Akart is menni, meg dolga is akadt volna, de aztán
mindig elmaradt. A város őtőle, ő a várostól. Vadlibácskától.
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Autóval érkezett egyszer, az ő kedvéért került a vezető az állomás felé. Lőrinc megállt a
resti ajtajában, a pult mögött meglátta a lányt. Körülötte sokan, idegenek, szomjas civilek és
hangos katonák. Meg az évek. Mintha magasabbra nőtt volna, mintha barnább lenne, mintha öregebb. Lőrinc mozdulni se bírt, sajnálta mindkettőjüket, azt a régi két fiatalt sajnálta,
akik akkor… ott… Kifordult az ajtón, visszaült a kocsiba, szava se volt aznap több.
Aztán egy országos konferenciát tartottak a kisvárosban, a Balaton-felvidék hegyeiről,
kővárairól. Lőrinc neve ott virított a plakáton, a város több pontján kiragasztották. Azt gondolta, hátha Vadlibácska is látja a meghívót és ott lesz az előadáson, ott ül majd az első sorban, középen. Vagy inkább a sor szélén, marad mellette egy üres hely, ahová Lőrinc leülhet
és megszoríthatja a lány kezét. Aztán kijózanodott:– Te ostoba, hát hogy is jöhetne el dologidőben. Meg a nevedet se tudja, ahogy te se az övét. Két idegen vagyunk egymásnak, két
idegen. – Lőrinc nagyon sajnálta magát, magukat, aztán azt gondolta:– Dehogy vagyunk mi
idegenek, senki sem ismeri jobban nálam őt, csak éppen a nevét nem tudom. – Este pedig
odasomfordált a konferencia kiragasztott meghívójához és kék filctollal odaírta a tetejére:–
Vadlibácska, gyere el!
– És eljött? – kérdezte a tüskehajú óriásbébi, kezében megszáradt az elmosott pohár, szemében együtt érző érdeklődés villant fel.
– Adjon még egyet! – fokozta Lőrinc a feszültséget. Nagyot kortyolt a hegy levéből, úgy
válaszolt:– Dehogy jött! – a tüskehajú láthatóan nagyon sajnálta a dolgot.
– És aztán? – kérdezte gondterhelten, de inkább az elbeszélés folytatását várva.
– Úgy öt évvel később jártam erre újra, kemény tél volt, persze, hogy bebotlottam ide, erdészek ültek az asztal körül. A pultnál egy fiatalember, mint maga. Kérdeztem azt is, ki ő, de
mondta, csak helyettes, a „főnöknénit” helyettesíti. Így mondta, a „főnöknénit”. De én tudtam, hogy a főnöknéni nem lehet más, csak Vadlibácska. Az én Vadlibácskám.
– És aztán? – most már letette kezéből a poharat, le a törlőrongyot, a szerencsét ütlegelőkre se volt egy szava sem.
– Újabb öt év múlt el, vagy tíz is talán. Már sodort az élet, sose volt dolgom erre, már nem
jártam a Balatonhoz sem… Egyszer egy tavasszal toppantam be mégis, magam lepődtem
meg a legjobban:– Mit keresek én itt? – Minden a régi volt, csak elkopott egy kicsit minden.
És ott állt a pult mögött, tette a dolgát, mint öt éve, tíz éve, húsz. Ugyanő, ugyanúgy és mégis… már a vállán ült az a húsz év. Fiatalsága minden vonása ott volt az arcán, de a vonások
közt, a szeme körül finom szarkalábak. Régen is alacsonyka volt, most még alacsonyabb lett,
régen kerekded volt, most… hajjaj. De a szeme, a szeme az a régi, huncut barna szem volt,
amelyet úgy tudott éjszaka, egy padon lehunyni.
– Csak álltam az ajtóban, ő meglátott az emberek feje fölött. Egy pillanat alatt átrendeződött rajta minden: az arca színe, a szétnyíló két ajka, az a huncut szemöldök. Az
éveket, mint a port fújta le magáról. Rajtam valami hasonlót láthatott. Reszkető lábakkal
álltam meg előtte.
– Te vagy? – ennyit kérdezett. Egy pillanatra az ujjunk összeért. Semmi se volt, minden
volt, de ezt maga nem érti. Elhívták, nekem meg menni kellett. Az embereknek mindig
menni kell. Nem láttam többet. – Lőrinc már percek óta csak forgatta a poharát:– Most
meg… hallom, hogy már régen maga van itt.
A tüskehajú csapos fiú észbekapott, kiszolgálta a várakozókat, csapolt sört, csokit, rágót
adott a diákoknak, a poharakat rendbe rakta a feje fölött. A vendégek lassan elfogytak. Lő60
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rinc a pult sarkához állt, mozdulatlan volt, úgy érezte, utoljára áll itt, a restiben. A csaposfiú
odafordult a várakozó Lőrinchez:– Nagyon szép volt a történet, amit elmondott. Igazán
élvezettel hallgattam. – megköszörülte a torkát. – Csak, tudja, mi a gond?
– Ugyan mi? – csodálkozott Lőrinc.
– Hogy egy szó se igaz belőle!
– Nem-e? Aztán miért gondolja?
– Mert itt harminc éven keresztül az én nagymamám volt a csapos, aztán a főnök néni.
Aki egy nagyon derék, rendes asszony.
Lőrinc a tüskehajú szemébe nézett, fürkészett benne valamit, kicsit a fejét is ingatta és a
végén csak elmosolyodott:– Igaza van, barátom! Valóban nagyon derék, rendes asszony. – és
kezet nyújtott a csaposnak.
Amikor elment, a tüskehajú csapos fiú még sokáig csóválta a fejét, vendégek nem szoktak vele kezet fogni, és még kevésbé barátomnak nevezni!

Torzó
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Birtalan Ferenc

Mi lesz, ha nem jön…
a nagy patkány a lépcsőházban
a fordulóba bújt
szürkült villany nem égett
kerestem anyut
lábam mellett a ronda állat
a jaj torkomra forrt
nem jött anyu hogy ölbe kapjon
ezernyi dolga volt
féltem bent a nagyszobában
mi lesz ha nem jön soha
és indultak a bútorok
rémítő rám törő szoba
hiába tudtam nem hagy el
sírtam megyek vele
jönnek démonos álmok
hat évtizede
a fordulóban most szürkeség
jaj a torkomon
nem érem fel a kapcsolót
vad patkány oson
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Szívkórház
ezerkilencszázhatvankettő
az uránbányász-üdülő
második emeletén kaptam helyet
te a kórház főépületében
vagy ugyanott ahol én
lehet
májuselő balaton
ünnepelő tulipános
lombokkal díszített világ
ki viccelt ki tudta
ki volt rabindranath
a you are my-t énekelted
ütötted az ócska zongorát
tagore léptét lüktették a parton
versekbe bújó esti fák

B. Horváth István

ha
mikor elmész, valami
mindig itt marad
néhány tárgy, virág, limlom, íz
meg emlékdarab
amikor megjössz, valamit
mindig adsz, hozol
pedig jól tudod: én vagyok
aki tékozol
amikor itt vagy, valamit
hozol és viszel
elhiszlek, hogy vagy, ha te is
engem elhiszel
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a semmi után és előtt
Csiga Margitnak
árulás? ürügy se! Szeretni kell…
egymásba nyíló húsvirág iker
vagyunk. bőröm szomja elnyel. érzed?
magamba szívlak. hűs verejtéked
illatod, ízed agyamnak üzen
átszűrlek parázsló sejtjeimen
így vagy létemet röptető szárny, ég
hiányt elfedő pára vagy árnyék
vibráló vágy, álom pillaközön
pillantás ráncán remegő öröm
ujjborzongás feszülő gerincen
a semmi után és előtt – minden

egy nem udvari költő a hazáról
íme egy ország, nemzet nélkül
átvágott, elhülyült emberek
ege is verésektől kékül
mi lesz? nem tudja a kisgyerek
itten kurvára megy a susmus
csalásszinoním az üzlet
ez a demokrácia humbug
értékhibernált… a bűn tüntet
önmagával telt kő az elit
ám más térben súlytalan, lebeg
vacsoraidőben reggelit?
a HÁZ kasztrált lelkiismeret
itt nem találkoznak a dolgok
üres szók, beszédes szóközök
kimarad, elmúlik a fontos –
az idő int csak, de nem köszön
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Sándor Richárd

Tél
Kemencében lágyan pattogó parazsak
Telet hirdetnek fagytól pirosló arcomon.
Jégvirágok díszítik ablakom.
Fagyos leheletem éneke szállna
Messze-messze a nyárba,
S élesztgetnék mindazt,
Mi fagyott: élettől elárvult
Tájat és fészket,
De csak a szél süvít,
És lassan én is meghalok…

Tábori-Leitner Kálmán

Kórházi kápolna
Olyan, akár a műtő.
Görbe ujjak operálnak
rózsafüzéren, hűlő
testekből lelket az Úrnak.

Boncolnak órákon át
hirtelen hűtlen szíveket.
Szétpattant koszorúját
mindnek tíz vér-rög tartja meg.

A kiürült ereknek
foltjait letörlik immár
– ha hitetlen, nem eretnek –
morzsolják mamák az imát.

Unalom
(Ad notam Kosztolányi Dezső)
Cigarettás unalom:
hamutálon nagy halom.
Perce perceg; számolom,
undok, mint a szánalom,
szürkébb, mint a kalapom.
Néma száján olvasom:
„Egész napod ellopom!”
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Gyimesi László

Meghívó
Már megint üres papír
Üres képernyő
Megint a felkiáltójelek rejtett üzenete
A láthatatlan jelenlevőké
Már megint valami kötelesség
Amit valaki rám mért
Anélkül hogy egyezkedtünk volna
Miről is
Én már rég nem akarok verset írni
Nem akarok prózát sem
Legfeljebb meghívót
Egy váratlan vacsorára
Vagy levelet a szerelemről a rossz időről
A repülőm késéséről
Vagy arról miért nem készülök
A kihagyhatatlan bemutatóra
Ahol megismerhetem
Mit is kit is
Hát ez a baj az üres papírra verssorok feszülnek
Tiltakozom mégis de hamar
Kattogó betűkkel bekerülnek a Gépbe
Piszkozatként ugye de már-már érvényesen
Higgyétek el
Nem jelentenek semmit
Semmit sem jelentenek
Jelentik a semmit
Azaz
A semmiről jelentenek
Mint a titkosrendőrök Betlehemből
A gyermekgyilkosság előtt
Mégiscsak lenne valami
Valami lappang az üres papír mögött
A képernyővédő sivatagában
Valami lappang homlokom fedezékében
Torzszülött terrorista
Győztes gladiátor
Nem nem elkapart magzat a tündérilonáktól
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Farkas Csaba

Átok és jáspiskő
„Halott vagyok, hm. Ez is egy életforma” – közölte magával, elhunyta után, Thakács.
A halál oka: Anemone, a mágikus költőnő, kétszáz kilométerrel Thakácstól, rajongói
táborának bővültével arra ébredt: nincs szüksége már Thakácsra (aki pedig megbízható
csodáló volt, állandóan Anemone műveit olvasta, naprakész volt A.-ból, igen), kiküszöböli életéből.
…Anemone tehát szív alakú, csiszolt ásványt helyezett a tenyerére, jáspiskövet, ráfújt, mintha csókot küldene, bele a monitorba – s a szív azonnal el is tűnt, huss (nyíltcsukódott a képernyő), ment, ment, haladt, hasította a levegőt kétszáz kilométeren át.
Persze – mondhatnánk – akinek szívet küldenek, örüljön, de – tehetjük hozzá – jó, ha
megnézi, milyen is az a szív, mert… Szóval: egy perc múlva, mire a küldemény
Thakácshoz ért, az országnak félreeső legsarkába, harminckilós, szív formájú
vörösmárvány-sírkővé lett, mint amelyek egyes, régi temetőkben lelhetők föl, s idegenforgalmi látványosságként ismertetik őket az útikönyvek.
…Kirobbant a képernyőből az Anemone-küldte, harminckilós sírkőszív, telibe találta
Thakácsot, aki székestül borult hátra, homlokából vér szivárgott; a fekete szív, meteorit,
füstölögve pörgött-forgott, nem megállíthatón… S mint később a szakemberek jegyzőkönyvben rögzítették: a sírkövön fémbetűkből álló, rejtélyes szöveg voltaképpen hopi
indián átokformula. Amikor a nyelvi elemeket kémiai összetevőkre lefordító professzor
a laboratóriumban kimondta az átokszavakat, a folyadék fölpezsgett, kifutott, s kémcső
azt visszhangozta: halál.
– Többszörös túlbiztosítás, hát igen. A szív küldője nem piskóta – jegyezte meg egy
szakértő. – Mintha mérgezett teherautó várta volna az útkanyarban az előbb-utóbb felbukkanó, elütendő kerékpárost, így oldva meg az üzleti vitát – tette hozzá. Azt már
szinte fölösleges említeni: a szívből, miközben az agyonütött Thakács a szobában feküdt, a felrobbant monitor előtt – nos, a szívből lánc zörgött elő, áspiskígyó, feje bilincs,
rákattant Th. lábszárára, és soha többé nem lehetett róla eltávolítani.
Thakács ezek után – a hozzáláncolt szív-sírkővel együtt – a proszektúrára került,
ahonnan aztán, napok múlva, kihasználva az egészségügyben mutatkozó, fokozott létszámhiányt, megszökött. A félhomályos, alagsori folyosón a falhoz támasztotta magát,
majd miután fölengedett, elhagyta az épületet – nem mulasztva el a portásnak a köszönést –, s holtan jött-ment városban. Már amennyire tudott, láncon húzva maga után a
harminckilós kőszívet, mely továbbra is füstölt, szikrákat bocsátott ki magából, és széltében kénkőszagot terjesztett.
– Kinek gyűjtesz, haver? – kérdezték a járókelők Thakácstól. – Nem kell itt a happening, ne bomolj tovább – mondta valaki; nevetés. „Pedig épp azt teszem” – akarta mondani Thakács, de nem mondott semmit. „Halott ne szóljon: oszoljon” – tette hozzá gondolatban, húzta maga után sírkövét komoran tovább.
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…Vánszorgott a bevásárlókkal teli, forgalmas, téli utcán, a belvárosból a külváros felé, irány a temető. Tudta: a bilincs csak akkor kattan le a lábáról, ha, igen… Ha Thakács
megtalálja azt a frissen ásott sírt, amelynek egyik vége fölé, erőkifejtéstől remegőn, odaillesztheti a szív-sírkövet fejfaként. Akkor aztán befekszik a nyitott koporsóba Th., maguktól hullnak rá a hantok, lekattan lábáról a bilincs, a kígyó-lánc, zörögve, visszahúzódik a sírkőbe, nyom nélkül gyógyul a nyílás…
Igen, már itt tartott, gondolatban, Thakács, miközben ment, haladt a belvárosi forgatagban, húzva maga után sírkövét. De egyszer csak… Egyszer csak pittyent a telefonja,
jelezve: esemes érkezett mobiljára, elektronikus üzenet. Anemone küldte, kétszáz kilométer messziről: ő az átkot voltaképpen nem gondolta teljesen „úgy”, Thakács ne vegye
szívére, annyira legalábbis, nem vesz ő mindent olyan véresen komolyan, á, dehogy. –
Olvasta, olvasta az üzenetet Thakács: a fémszorítás enyhült, kattant és lehullt a lábáról a
bilincs, sisteregve távozott el e világból a nyíllal átlőtt, harminckilós sírkő-fejfa, a lánc.
Thakács… Thakács kábultan nézett szét a sétálóutcán. Hullámzott a tömeg, körülötte
forgott a világ. Semmi nem utalt rá, hogy öt perce még harminckilós sírkő-szívet húzott
maga után, csak a lába előtt, a járdán, a vörösmárvány-fejfa miniatűr mása, egy szív
alakú jáspiskő.
„Hát ez?” – kérdezte magától Thakács, lehajolva a kőért. „Hát ez hogy került ide? És
egyébként is, hogyan lehettem volna halott, amikor élek?”
Telefonja újat pittyent. „Föltámasztottalak” – érkezett az üzenet kétszáz kilométerről,
a levegőn át. „Csodálhatsz tovább.”

Csontos Márta

Renoir vásznán
Narancsban kanyarog
az ecset.
A leláncolt sugár
izzó vörösben lobban.
Színek zenéje lélegzik
feletted, hajába rózsát
tűző lány mosolya
felhők válláról integet.
Testek puha gyertyája
olvad. Jelenés az égen.
Mohó ígéret, megnyílt ölelés,
sarjadó ige a teremtésen.
Csak nézlek, s világra
hozom magam.
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Arrabona nem felejt
Három folyó zihál fülembe,
rejtett szentély a meder.
Kiürült a régi fészek,
nem kívánt vendég vagyok,
jussom hiába követel.
Arrabona lopódzik hozzám,
megnő a múlt homloka,
kirekesztett párbeszéd
térdel a semmi csendjén,
homályba dől a püspöki palota.
Talán nem kellett volna várni,
s arcod szobámba bújna.
Befalazott gyermek vagy,
magába nyelt a város
Danubius ölébe butulva.
Muskátli-szagú mélybe léptél,
szavad felnyársalt virág.
Nincs közös út, nincs béke,
csak az örökölt stigma.
Férceled magányod panaszát.
Meztelen párkányon ül a Nap,
hallgatag benned az átok.
Exhumált fényed közöny,
már nem ismersz magadra,
árnyakba porlad bátorságod.
Visszhangba tágul a promenád,
emléked belém karol.
Csak léptem zöreje méri
az üres idő ritmusát,
s a lázadó széllel kánont dalol.
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Pannonhalmi vándorének
Kék fátyolba szippant
a levendula-szín ének,
igét hirdet a vár, itt
nem fűznek buja szirének.
A gyermek, ki fatornyos
házban kergette a szelet,
petrencés rudat emelve
ringatta vállán az eget.
Ilon' riadt volt, de elszánt,
szemében Szinyei vászna,
s ha a sarlót ecsetre cserélte,
ledobta leplét minden parázna.
Az idő vándorbotját
könnyen meríté homokba,
vén komódja tetején
táncba forgott az inga.
56-ban anyját padlóra
csendesítette a halál,
s látta, amint a hideg
test semmibe emigrál.
Belé rétegződött a sors,
elhagyá régi társa,
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s a fák közé gyűrt sötétben
csörrent az üresség lánca.
Corpus Christi, őrölte
ajka zátonyán a misét,
s az ikonok körvonalán
vitte a miértek gyötrelmét.
Kőbe harapott méltóság
merül a térbe, bús körmenet.
Zarándok arcok követnek,
édenből szakított levelek.
Már rég
(az imént írtam)
Nem akarom a verset
A vers sem akar engem
Hold ficánkol iszákomban
Meg egy sikamlós csillag
Vacsora lesz belőlük az ismeretlen
házban
Ahova máris invitállak
Hozz paprikát sót
És sok tüzet nekem

Tájoló

Soltész Márton

A könnyűzene poétikája és a beat
Irodalmi horizont és hagyomány a zeneszövegek fordításában
„…a dzsesszben, mint bármilyen művészetben, mindig ott tolong egy sereg zsaroló.
Más dolog a zene, mely érzelmekbe is átcsaphat, de megint más az érzelem,
mely zenének akar föltűnni. Atyai fájdalom fiszben, gúnykacaj sárgában, ibolyaszínben és
feketében. Nem, öregem, sosem ez a művészet, csak innen vagy túlnan kezdődik az.”
(Julio Cortázar1)
1.
A beatirodalom befogadás-történetét tekintve belátható: eleddig kevés szó esett a könnyűzenei textusokról, melyek nyilvánvalóan a beatköltészetnek, s így
a szorosabban vett irodalomnak és költészetnek is
határterületét képezik. A nemzedékváltás óta eltelt idő
viszont vélhetően már feljogosít, illetve talán rá is
kényszerít bizonyos megállapítások megtételére. Az
elmúlt években a zene-, irodalom- és komplex művészetelméleti horizont kiszélesedése is számtalan fontos
tanulsággal járult hozzá e diskurzus megkezdéséhez.
Tanulmányom szerény elégtétel csupán a XX. század
egyik legkiemelkedőbb társadalomformáló és stiláris
mozgalma e különös vetületének.
Kezdvén a beatről beszélni, az elsők közt Tardos
Péter Beat-pop-rock2 című könyvéhez nyúlhatunk, tanúi
lehetünk Tardos megértéseinek és nemértéseinek,
illetve félreértéseinek, mert bizony utóbbiakból is volt
elég. Kronologikusan követi ezt Sükösd Mihály irodalomtörténész hitelesebb, hozzáértőbb Beat-hippi-punkja.3
A következő állomás már az Üvöltés4 magyar fordítása
elé írt előszó, mely szintén Sükösdé és amelyet elébb
említett könyvében kiegészít, továbbgondol. Végül is
lezárja a beatet: Kerouac Útonjának5 fagyos értékelése
után William S. Burroughs, Ferlinghetti, Gregory Corso
és Ginsberg következik. E gyűjtemények azért fontosak
és értékesek a számunkra, mert többek közt azt a
rezignáltságot is láttatják, ahogy – újságírók, mint
Tardos, és irodalomtörténészek, mint Sükösd – a beatnek egy távolabbi, interdiszciplinárisabb, interkulturálisabb vetületét próbálják megközelíteni, s így a zenét, az
életérzést (feeling) és a filozófiát együtt tárgyalni. Valójában könnyű e műveket elítélni, de a kérdés tényleg
roppant kényes, hiszen ahogy az igazi pszicholingvista
pszichológus és nyelvész egyben, úgy a jó könnyűzeneteoretikus zenész és irodalmár szerencsés együttese
volna. A zene szövegzetén kívüleső minden akuszti-

kai, technikai és zeneelméleti kérdés szükséges ugyanis
a befogadás vizsgálatához, s talán ez is nehezítette e
diskurzus megindulását.
Földes László Hobo e két kompetencia birtokában
úttörő munkát végzett Rolling Stones könyvében.6 Az ott
található fordítások – és ezek közül is kiemelném a
Paint It Black (Fesd feketére) fordítását7 – talán az elsők,
melyek művészi szintre emelik e különös foglalkozást,
a dalszövegfordítást. A zeneszövegek irodalmiságának,
s az irodalmi szövegek zeneiségének alkotó prezentációja e csokornyi fordítmány. A Fesd feketére további
elvárásoknak is megfelel, például annak, hogy az
elkészült fordítás újból énekelhető legyen, mely itt
adott; s amely már a jó fordítás (illetve a mitől jó a
fordítás?) kérdéskörébe tartozik. Alábbi példám remélhetőleg jól szemlélteti a költői érzék diadalát a nehezen
fordítható angol dalszöveg támasztotta akadályok
fölött; a következő soroknak ugyanis bravúros transzformációja az utána álló magyar szöveg: „I look inside
myself and see my heart is black / I see my red door
and it has been painted black” = „Magamba tekintek és
látom ott legbelül / egyetlen vörös ajtóm lassan megfeketül”.
A Tardos-féle Beat kislexikon soraival térnék rá érdemben a beatköltészetre, mint irodalmi textusok
csoportjára: „Továbbhömpölygött a költészet üvöltéséből a tömegeket mozgató beat.”8 Ez lényegi pontja
írásomnak, hiszen a költészetből kinőtt zene szövegtestében próbáljuk majd meglátni a hajdanvolt költészetet.
Zene és szöveg szimbiózisa ugyanis éppen olyan
szoros jelentéstársulati viszony, mint amilyet egyes írók
szövegközi költészetének vizsgálatánál is kimutathatunk a hordozótextus és az adoptált költemény között.
A feloldást éppen az idézett mondat szolgáltatja: a
(beat)költészetből lett a beat(zene), mely szöveg és zene
(zárt) komplexuma. E költészet tehát előbb különálló
volt, s így a beatirodalmat egyrészt kettősen kell megítélnünk: megzenésített versekben(1) és dalszövegek-

71

PoLíSz
ben(2); másrészt a dalszövegekben a fogantató létélmény hagyományát kell, illetve lehet keresnünk, s ez
(részben) a beatköltészetből nyerhető ki.
A beat fogalma tehát jóval összetettebb, mint erre
az előttem szólók rávilágítottak, a diegézist – tehát a
dolog elbeszélését – fordításban és zeneteoretikában
egyaránt összetettebben kell végrehajtani, ami ilyen
elméleti szisztémaváltásokban: a fordítás problematikájának elméleti tárgyalásában és gyakorlati precizírozásában áll. Az általam ily módon két részre osztott
beatirodalomnak mind az elméleti, mind pedig kontextuális rekonstrukciója a műfordítás révén képzelhető el.
Amiket pedig a fordítás kulcsaiként mindig szem előtt
tartok: a nyelv, és a hagyomány szempontjai. Amikor
hagyományról beszélek, két dologról van szó. Az egyik
az a törekvés, hogy a fordítmányt lehetőség szerint
eredeti szociokulturális szférájába utaljuk vissza, a
második annak a ténynek a figyelembevétele, hogy ez
mindig szükségszerűen nyelvi feladat. Tehát horizontális, illetve vertikális tagozódás szerint (is) adekvátan:
„(szöveg) hagyományban tartva/hagyva” fordítani le
az adott művet.
A hagyomány visszapumpálása a fordítmányba
csak akkor képzelhető el, ha a fordító ismeri azt a
stílusirányzatot, azt a nyelvi világot, lírai formavilágot,
melyben a fordítandó szöveg eredendően leledzett. A
beatirodalom esetében nem pusztán Ferlinghetti,
Kerouac, Ginsberg és Corso szövegeit kell eredetiben
nézegetni az életérzéshez hű („this feelin’ won’t leave
me alone” – Creedence) kontextus megteremtéséhez,
hanem más dalszövegeket is. A beat szöveghagyományának belső kánonja ugyanis jóval bonyolultabb
annál, mint azt elsőre gondolnánk. Természetesen a
népdal-korpusz az egyik fontos forrás a Creedence
esetében is. Egészen meglepő, hogy a könnyűzenei
szövegek milyen jelentős része gyökerezik valamely
nemzeti hagyományban, s ugyanakkor mégsem sorolhatók a népzenéhez. Ide tartoznak a folklorisztikus,
esetenként balladisztikus dalok (például börtöndalok:
A börtön ablakába, Midnight Special, vagy a szerelmi
gyilkosságról valló közismert Ohio). Ezek nem a beatköltészet termékei, a költők és szerzők e műveket
pusztán csak átfaragták, továbbgondolták, s alapvetően
lényegüket megőrizve adták tovább. A beatnek eleve
igen szűkös az egyes zenekarokhoz köthető egyéni
fabulakincse, tehát ritkák az olyan darabok, melyeket
mások ne alkalmaztak volna saját ízlésvilágukra, s
amelyeket ne kapcsolhatnánk egyértelműen valamely
folklorisztikus nemzeti- vagy közösségi zenei hagyományhoz. Valójában a rhythm and blues, melynek
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alkotóelemei a néger sors, a pamutmezők (cottonfields)
és a munka – ez minden könnyűzene, így a beat szellemi-lelki előzménye is. A munkadalok például a
mezők, a gyárak és a börtönök négereinek ajkáról
„szájrul szájra”, egyenesen népdal-státuszukból léptek
a blues és más ágazatok alakulataiba. A nemzetközi
könnyűzenei szöveghagyomány tehát alapvetően a
rhythm and bluesban gyökerezik. Részt vesznek ebben
a kánonban folklorisztikus népdal-variációk, népdalok
és balladaszüzsék mindenféle változatban. Alkotóelemei például a Good Golly Miss Molly, a Let’s Work
Together, a Proud Mary, a Hound Dog vagy a Wild Thing.
A Creedence mellett a Status Quo, a Beatles, a Canned
Heat, Jimi Hendrix és még sokan mások, szinte mindenki megörökölte ezeket a dalokat, s egyben rászorult
újraértelmezésükre is egészen az orosz Zemljane-ig, az
NDK-s Puhdysig vagy Tina Turnerig, aki a Proud Maryt
a Creedence után ismét sikerre vitte. A nyelv persze
egyértelműen az angol. Még a Puhdys is angolul adta
elő ezeket a dalokat. (Ezzel persze nem az angol nyelv
primér voltát kívánom aláhúzni, csupán nem tudok
nem emlékezni például Chris Andrews Yesterday
Manjének német nyelvű kudarcára.) A beat előzményei
tehát valójában – ahogy a beatköltészeté is (ennek
Kerouac Útonja világos példája) – a folklórban keresendők, mégpedig leginkább a feketékében. Az 1912-es
születésű nagysikerű gospelénekes, Mahalia Jackson
Joshua Fit The Battle Of Jerichoja mindenképp nagyobb
hatással volt e kánonra, mint Ginsberg vagy Corso
bármely verse. A fogantató létélmény, a feeling azonossága mellett a műfajok egyéni fejlődésében azonban a
szerepek kiegyenlítődnek és tisztázódnak. A költők az
irodalom, a zenei szövegírók – mint nálunk S. Nagy
István – a dalszövegek poétikáját teremtik meg. Visszatérve a hagyomány visszapumpálásához, s lezárva
gondolatmenetem: az Eörsi István, Kántor Péter, Orbán
Ottó és mások által fordított beatköltemények9 meglehetős hagyomány-ismeretről tanúskodnak, ezeket
kiemelkedő fordításoknak érzem. De mindezek mellett
nyilvánvalóan állandó újraértelmezések lehetségesek és
szükségesek, ekkor pedig ismét az eredeti szövegekhez
kell nyúlni, mondjuk Park Honan gyűjteményéhez10,
mely Magyarországon is hozzáférhető és jó minőségű
szövegkiadás.
2..
Mint azt már hangsúlyoztam – a könnyűzenei textusok, illetve minden ilyen egyszerű, szegényes szókincsű, a zene determinációja okán sokszor nyelvtanilag

Tájoló
töredékes, illetve folklorisztikusan beágyazott szöveg
fordítása nehéz és problematikus. Innentől saját fordítói
küzdelmeim eredményein próbálom bemutatni az

eddig elhangzottakat. Elsőként a Creedence Clearwater
Revival Long As I Can See The Light (Míg a fényt még
láthatom) című dalára vessünk egy pillantást!

Creedence Clearwater Revival – Long As I Can See The Light (Míg a fényt még láthatom)11
Put a candle in the window, ’cause I feel I’ve got to move.

Ablakomba tégy ki mécset, mert érzem: el kell mennem.

Though I’m going, going, I’ll be coming home soon,

Bár elmegyek, elmegyek, de hamar visszatérek,

long as I can see the light.

míg a fényt még láthatom.

Pack my bag and let’s get movin’, cause I’m bound to drift

Rakd össze batyum, s engedj elmenni, sodródnom kell

a while.

tovább: sorsom ez.

When I’m gone, gone, you don’t have to worry long,

S mikor megyek, megyek, nem kell, hogy aggódj soká,

long as I can see the light.

míg a fényt még láthatom.

Guess I’ve got that old trav’lin bone, cause this feelin’ won’t

Gyanítható vén csavargó csontom, mert ez érzés sosem

leave me alone.

hagy el.

But I won’t, won’t be losin’ my way, no, no

De én nem, sosem hagyom el utam, nem, nem,

long as I can see the light.

míg a fényt még láthatom.

Yeah! yeah! yeah! oh, yeah!

Yeah! yeah! yeah! oh, yeah!

Put a candle in the window, ’cause I feel I’ve got to move.

Ablakomba tégy ki mécset, mert érzem: el kell mennem.

Though I’m going, going, I’ll be coming home soon,

Bár elmegyek, elmegyek, de hamar visszatérek,

long as I can see the light.

míg a fényt még láthatom.

Long as I can see the light.

Míg a fényt még láthatom.

Long as I can see the light.

Míg a fényt még láthatom.

Long as I can see the light.

Míg a fényt még láthatom.

Long as I can see the light.

Míg a fényt még láthatom.

Már első olvasáskor szembetűnő, hogy a fordító
elsősorban arra törekedett, hogy a zene ritmusát
megőrizze, s ezért a stílus jelentős elváltozásával
fizetett. Az első gondolat: „Put a candle in the

window” a sorvég ritmusát kivéve megegyező
lüktetésű a magyar szöveggel. A sorvégi különbözés
igazából nem is válik zavaróvá.

A mondat lényegi részének, s így értelmi és akusztikai hangsúlyának kettősponttal való hátravetése
kétszer is megfigyelhető. Ez az egyik esetben egyezik is
az angol szöveg logikájával: „I feel [Érzem]: I’ve got to
move” [el kell mennem]. A másik példa azonban:
„sodródnom kell tovább: sorsom ez” jellegzetesen
magyaros (Nyugatos) költői megoldás, miként a gyertya
(candle) helyett a mécs kifejezés használata is. A „sorsom ez” alakulatnak menjünk kissé utána! Reviczky

Gyula írja például Tantalusz című versében: „Epedni
mindig: sorsom ez.”12 Fenyő László, a Nyugat egy mára
már elfeledett költője pedig így ír az 1934-es számban:
„És érzem visszavonhatatlanul: / ez is sors, és az én
sorsom ez is, / sorsom e zúg és sorsom ez az asztal / s
mit szétterítek most, a papír is.”13 Fordítók is éltek ezzel
a hátravetéses technikával, nyilván elsősorban ritmikai
okok vezérletében. Hogy csak egyet említsek, Csákovics
Lajos Zsolt Verdi-fordításában a Kalóz című opera
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Corrado-monológját a következőképp fordítja: „Oly
boldog élet képe várt rám. / De mind e drága kincseket /
elvette már a vég, / és visszatérnem nem lehet / más
sorsot szánt nekem az ég. / Nincs visszaút, már a sorsom ez.”14 S végül, hogy mennyire jellegzetes, s leginkább a Nyugathoz köthető fordulat volt ez, Török
Sophie visszaemlékezéseit idézem: „Egészen más
érzéssel és kötelességtudással viselném a költőfeleség
nehéz hivatását, ha tudnám, hogy rendelt sorsom ez, s
nem csak otromba véletlen, melyhez személyemnek
semmi köze.”15 Tán elég ennyi ahhoz, hogy lássuk,
végtére a hagyomány visszapumpálása egyik vetületének, a nyelvi stílus átörökítésének (terminológia,
szóhasználat) legfőbb ellensége épp a zeneiség – tehát a
versritmus megőrzése (és az énekelhetőségre törekvés)
lehet.
A szöveg legproblematikusabb pontja mégis a
feeling szó lefordítása. Érzésnek fordítottam, azért is,
mert egy mozgalom életérzéséről van szó. A kifejezés
mögött a csavargás vágyát találjuk, az utazásét – ahogy
a Kerouac-regény, a mozgalom egyik alapművének
címe jelzi (Úton – On the Road). A csavargás mögött
pedig a háború utáni általános kiábrándultság, s a
hippimozgalom öröksége keresendő (vö. Hair c. musical
– a vietnami háború ellen). A beatköltészet értelmezésekor is egy kozmikus otthontalanságot, dühödt ellenállást, világutálatot kell látnunk. A beatnikek – ahogy
hazánkban nevezték a mozgalom tagjait – tehát mind
„csavargó csontok” voltak: „travelling bones”. A feeling
további jelentése lehet még a hangulat is, talán ma már
így is fordítanánk, hiszen ennyi maradt a beatből:
hangulat. (Ha ez a lázadás egyáltalán képes még megérinteni valakit…)
A szöveg értelmezésénél néhány kivételtől eltekintve a fény (light) a kiindulópont. Vajon mi lehet az a
fény, melyet a gyertya őriz, s az utazó mindig látja
fényét, bármikor tekintsen is vissza. A fény jelentéskészletéből talán a világosság – mint a szellem tisztasága és
szabadsága –, valamint a meleg – mint a szeretet érzetének leggyakoribb jelzője – a meghatározóak. Az értelmezés megállja a helyét, hiszen az előbb felvetett otthontalanságra, háborús lelki örökségre és szellemi
lázadásra valóban pontosan rímelnek e jelképrendszer
alkotó-elemei.
Egyesek férfi és nő (szerelmi) viszonya köré építik
fel értelmezésüket, ily módon a fabula lényegében a
bolyongó, odüsszeuszi személyiség és világítótornya, a
hűséges Pénelopé története. Ez egy – a beathagyományt
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nélkülöző, s a világirodalmi hagyományt erősítő –
értelmezés. Mégis fontos dologra világít rá ez a kettős
értelmi állapot, hiszen – mint a dalszöveg-fordítás
műfajában még oly sok minden –, szabályozatlan az is,
hogy a szövegnek inkább szociokulturális, vagy inkább
világirodalmi beágyazottságát tekintjük dominánsnak
értelmezésünkben és fordításunkban, mely utóbbi
ugyebár maga is értelmezés.
Az anya-fiú viszony is tekintetbe vehető irány, mely
bőséges kapcsolódási pontot kínál, elég ha csupán
méltatlanul nélkülözött költőnkre, Simon Istvánra
gondolunk, aki az „élet=út” fogalmi metafora mentén
tárja fel lelki vágyainak és szellemi megértéseinek
kereszteződésében édesanyjával való kapcsolatát. E
megközelítés értelmi bizonyítéka például a szövegben
megfogalmazott aggodalom (worry) kifejezés és ezzel
párhuzamosan a gyertyagyújtás aktusának említése,
mely az irodalom területéről különféle háborús történetek asszociációt támaszthatja fel az olvasóban. Ezen felül
irodalmi toposz az anya részéről a gyermek hazavárása,
a gyertyagyújtás, a virrasztás stb. Az út Simonnál szintén a sorssal kapcsolódik össze, nyilván ugyanerre a
szemantikai összefüggésre mutat például életút szavunk is. Az anya-fiú viszony tehát szintén helytálló
értelmezés lehet.
„Siethetek, utol nem érlek,
nincs célba érés kétfelől;
belátom lassan, hogy az élet
nem lesz, a kettőnké se, kör.
Szétomló álom, amit hittem,
a búcsúnál remény és vigasz
volt, hogy egyszer mégis nagy ívben
hozzád érek, mert lassítasz.
De más sorsa van minden útnak,
s hiába anya és fia,
utamnak valahol, te tudtad,
el kellett kanyarodnia.”16
3.
Az előző szöveg kapcsán már említettem azt a kérdést, hogy vajon a szövegnek inkább szociokulturális
vagy világirodalmi beágyazottságát tekintjük dominánsnak értelmezésünkben. A Míg a fényt még láthatom
kapcsán azonban ez még nem merül föl olyan élességgel, mint következő példánk, a Midnight Special interpretációjánál. A szöveg a következő:

Tájoló

Creedence Clearwater Revival – Midnight Special (Éjsötét Különösség)17
Well, you wake up in the mornin’, (--)18 you hear the work bell

Ja, felkelsz reggel, (--18) a munkacsengő csörgését hallod,

ring, and they march you to the table, (--) to see the same old thing:

és kimasíroztatnak az asztalhoz, (--) hogy lásd a régi tényt:

ain't no food upon the table, (--) and no pork up in the pan,

nincs kaja az asztalon, (--) és hús sincs a serpenyőn,

but you better not complain, boy, (--) you get in trouble with the

de jobb, ha nem ágálsz, apám, (--) mert megütöd a bokád a

man.

fickónál.

Refrain:

Refrén:

Let the midnight special, shine (‘er) a19 light on me!

Ó Éjsötét Különösség, vesd reám fényedet!

Let the midnight special, shine (‘er) a light on me!

Ó Éjsötét Különösség, vesd reám fényedet!

Let the midnight special, shine (‘er) a light on me!

Ó Éjsötét Különösség, vesd reám fényedet!

Let the midnight special, shine (‘er) a ever-lovin’ light on me!

Óh Éjsötét Különösség, vesd reám örökkön-imádott fényedet!

Yonder come miss Rosie, how in the world did you know?

Amott jön Rózi kisasszony, mi a helyzet a világban, tudja-e?

By the way she wears her apron, and the clothes, she wore,

Ó, ahogy a kötényét hordja, s egész ruháját, mi rajta van:

umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand,

esernyő a vállán, és darab papír a kezében,

she come to see the gov’nor she wants to free her man.

jött a börtöndirihez, hogy az urát szabadítsa.

Refrain

Refrén

If you're ever in Houston, well, you'd better do the right!

Ha voltál már valaha Houstonban, biztos, hogy eztán jó leszel!

You'd better not gamble, and you better not fight at all,

Biztos nem fogsz már szerencsejátszani, és verekedni se többé,

or the sheriff will grab ya, and the boys will bring you down.

vagy a sheriff elkap, és a srácok bekasztniznak.

The next thing you know boy, well, you're prison bound.

A következő, amit látsz, tesó, hogy már megin’ a rács határol.

Refrain

Refrén

Refrain

Refrén

A szöveg máris kínál egy meglehetősen kézenfekvő
értelmezést, melyet az első versszak zenei felépítése
csak tovább erősít. A nyitóakkord után ugyanis az első
versszak sorait félsoros mikro-egységekre tagolva,
hosszú szünetekkel énekli az előadó. Ez a kiemelés
megerősítést, illetve a dal lényegének hangsúlyozását is
szolgálja, miként Little Richard Legends című lemezének
Hound Dogja és Whole Lotta Shakin Goin’ Onja esetében,20
ahol Richard a hasonló technikával – melyben a zongora, valamint a zenekar és a közönség mintha vallatná,
kérdezgetné az énekest, s az válaszolgatna nekik –
éppen ezt a hangsúlyozó hatást gyakorolja hallgatóira.
Az első versszak egy börtönlakó panasza, s e kezdeti
hangsúly miatt a dalt értelmezhetjük az embertelen
bánásmód balladájának is. A második versszakban
ugyan a börtönbe érkező nővel foglalkozik a beszélő, de
a végére ismét visszatér a rabsors tematikájának kibontásához, mindezt úgy, ahogy az elején: az egyes szám
második személyhez, a mindenkori boyhoz, a mindenkori potenciális börtöntöltelékhez intézve szavait.

„Kerüld el ezt az utat cimbora…!” – ez hangsúlyos
értelmezés lehetne, a nő utáni vágyódás, és érdeklődés
pedig – mégha csak pillanatkép is – fájón juttatja
eszünkbe a rabsorssal járó magányt és asszonytalanságot, ezzel is növelve az intés hatását.
Nagyobb akadályba csak akkor ütközünk, ha a refrént próbáljuk értelmezni: „Ó Éjsötét Különösség, vesd
reám fényedet!” Persze elgondolhatjuk, hogy a munkában gyötrődő rabok az éjszakai nyugodalom után az
elcsendesedés, a lelki megbékélés pillanatát kívánják.
Vajon, mint Radnótink, várnak egy csodát, valami mély,
megváltó éjjeli különösséget, mert álmukban hazaszállnak a foglyok „búvó otthoni tájra”?21 Az Éjsötét Különösség így valóban megfoghatónak tűnik, de vajon
hogyan egyeztethető össze ez – a folklór számára hisztérikus – költői magasság a Creedence-t ölelő hagyománnyal? Vélhetően valamilyen hibát követtünk el, az
ilyen esetekben ez szokott a stiláris összeférhetetlenség
forrás lenni. De egyáltalán honnan derül ki, hogy hibát
követtünk el, azaz végtére is mibe kapaszkodhat a
fordító?
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A helyzet leginkább azért nehéz, mert a dalszövegeket szinte lehetetlen adekvát forrásból idézni. A
kiadók ritkán mellékelik a borítóban vagy bármely
módon a hivatalos, az eredeti szövegzetet, de még ezek
a mellékletek sem mindig pontosak (többnyire a kiadó
jegyzetei). A dalszövegfordító tehát (kivéve persze a
hivatalos kiadású librettóval rendelkező operákat)
akkor jár el a legprecízebben, ha maga jegyzi le – hallás
után – a szöveget. Persze így a hibalehetőség fokozottan
fennáll, ám sajnos nemigen létezik jobb megoldás. A
mankó, amely mégis adott: az összevetés lehetősége
más lejegyzésekkel. Fenti jegyzetemben kurzívval
jelöltem egy kollégám verziójának eltérését, nézzük
meg tanulságait! Természetesen tanulmányom, s így az
itt megjelenített fordítói út is modellezés eredménye, de
jelen esetben Gallus, az eltévelyedett fordító ezen az
ösvényen indulhat ismét útnak, hogy kijavítsa hibáját.
Nézzük a kurzívval szedett változatot! A „shine
(h)er light on me” verzió egyes szám harmadik személyű, nőnemű névmása mögött máris elkezdhetjük
keresni a fény nőnemű forrását, hiszen a szöveg innentől nem azt jelenti: „Éjsötét Különösség, vesd reám
fényedet!”, hanem azt: „Éjsötét Különösség, vesd reám
az ő (♀) fényét!”. Eszerint az Éjsötét Különösségnek
módja van valamiféle nőnek a fényét a beszélőre vetni.
A kéttagú refrén egyik tagjának változtatása után nyilvánvalóan felülvizsgáljuk a másik tagot is, tehát a
Midnight Special kifejezés újrafordítását is elvégezzük. A

hagyomány szerepének vizsgálata itt válik nélkülözhetetlenné, ez pedig kutatást igényel.
Tételezzük fel, hogy a kutatást elvégeztük, s egy
folklórkutató, Paul Oliver Songsters and Saints22 című
kötetében a Midnight Special kifejezés nyomára bukkantunk! Paul itt arról ír, hogy a déli államok börtönei körül
az a hír járta: a hét legjobb dolgozói a hétvégén prostituáltakat fogadhattak. Az örömlányok szombat éjfélkor –
egy kifejezetten a számukra rendszeresített – vonattal
utaztak a börtönbe, s ennek a vonatnak a neve volt
Midnight Special. Valóban, a szótárban is szerepel a
special kifejezésnek főnévi státuszban az a jelentése:
különvonat.
A kutatás információinak értelmező belehelyezése a
fordítmányba: tulajdonképpen ez a hagyomány visszapumpálásának leglényegesebb része. A szóhasználat
mint stiláris disztribúció egészen eddig mellékes; persze
később fontos szemponttá válik, de az értelemtulajdonítás hermeneutikai aktusában ez az információs
vizsgálat mindig elsőbbséget élvez. A gerincét, az
értelmét találtuk meg így a szövegnek, egészen idáig az
énekelhetőség, a szöveghűség és a költői minőségek
teljesen lényegtelenek. Innentől világossá válik a dal
mondanivalója, miszerint a munkában elgyötört rabok
a hétvégi „kegy” elnyeréséért epekednek, s vágyuk
e(gy) nő fényében sütkérezni. Az átalakított fordítás a
következő:

Creedence Clearwater Revival – Midnight Special (Éjféli Különvonat)
Well, you wake up in the mornin’, (--18)you hear the work bell ring,

Ja, felkelsz reggel, (--18) a munkacsengő csörgését hallod,

and they march you to the table, (--) to see the same old thing:

és kimasíroztatnak az asztalhoz, (--) hogy lásd a régi tényt:

ain't no food upon the table, (--) and no pork up in the pan,

nincs kaja az asztalon, (--) és hús sincs a serpenyőn,

but you better not complain, boy, (--) you get in trouble with the man.

de jobb, ha nem ágálsz, apám, (--) mert megütöd a bokád a fickónál.

Refrain:

Refrén:

Let the midnight special, shine (‘er) a19 light on me!

Ó Midnight Special, vesd reám az ő fényét!

Let the midnight special, shine (‘er) a light on me!

Ó Midnight Special, vesd reám az ő fényét!

Let the midnight special, shine (‘er) a light on me!

Ó Midnight Special, vesd reám az ő fényét!

Let the midnight special, shine (‘er) a ever-lovin’ light on me!

Ó Midnight Special, vesd reám örökkön-imádott fényét!

Yonder come miss Rosie, how in the world did you know?

Amott jön Rózi kisasszony, mi a helyzet a világban, tudja-e?

By the way she wears her apron, and the clothes, she wore,

Ó, ahogy a kötényét hordja, s egész ruházatát, mely rajta van,

umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand,

esernyő a vállán, és darab papír a kezében,

she come to see the gov’nor she wants to free her man.

jött a börtöndirihez, hogy az urát szabadítsa.

Refrain

Refrén

If you're ever in Houston, well, you'd better do the right!

Ha voltál már valaha Houstonban, biztos hogy eztán jó leszel!

You'd better not gamble, and you better not fight at all,or the

Biztos nem fogsz már szerencsejátszani, és verekedni se többé, vagy

sheriff will grab ya, and the boys will bring you down.

a sheriff elkap, és a srácok bekaszniznak.

The next thing you know boy, well, you're prison bound.

A következő, amit látsz, tesó, hogy már megin’ a rács határol.

Refrain

Refrén

Refrain

Refrén
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Hogyan foglalhatnám össze fejtegetéseimet? Tulajdonképpen csak kalandtúránk, felfedezőutunk néhány
lényegi állomására hívnám fel a figyelmet. Első részünk
fontos elméleti megállapítása az volt: a beatköltészet
előbb különálló volt, s így a beatirodalmat egyrészt
kettősen kell megítélnünk: megzenésített versekben (1)
és dalszövegekben (2); másrészt a dalszövegekben a
fogantató létélmény hagyományát kell, illetve lehet
keresnünk, s ez (részben) a beatköltészetből nyerhető ki.
Egész foglalatoskodásunk okát, módját és célját megjelöli e pár sor, s ezeket kénytelenek vagyunk mindig
szem előtt tartani, ahogy Földes László, sikeres fordítónk meg is tette. Második részünk már gyakorlati
tapasztalattal gazdagított minket, azt kellett lássuk:
végtére a hagyomány visszapumpálása egyik vetületének, a nyelvi stílus átörökítésének (terminológia, szóhasználat) legfőbb ellensége épp a zeneiség – tehát a
versritmus megőrzése, (és az énekelhetőségre törekvés)

lehet. Ugyanitt esett szó e zenei szövegek értelmezhetőségéről, melyeknek a szépirodalmi alkotásokhoz hasonlóan nincs mindig rögzített értelmük, bár többnyire
eltéphetetlen szálakkal kötődnek bizonyos folklorisztikus tényekhez. Erre volt példa harmadik fejezetünk,
mely a hagyománytól eltekintő, teljesen laikusan olvasó
fordítással szemben kívánta kibontakoztatni érvrendszerét. Mint az első fordításban láttuk, vannak könnyen
fordítható, nyitott szövegek; ám a harmadik rész bizonyítja: nem mindegyik ilyen. A hagyomány visszapumpálása pedig nem csak stiláris disztribúció, de
értelmi információs vizsgálat, s ezen információk legtöbbször folklórkutatók munkáiból hüvelyezhetők ki. A
hagyomány visszapumpálásának leglényegesebb része
tehát a kutatás információinak értelmező belehelyezése
a fordítmányba, a költői kompetenciák csak ezután
kerülhetnek előtérbe.

Jegyzetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Julio Cortazár: Sántaiskola. Korunk, 2008, 11. sz., 8. (Benyhe János fordítása). A folyóiratban közölt fordítás csak
részlete a teljes műnek.
Tardos Péter: Beat-pop-rock. Bp., Zeneműkiadó, 1972.
Sükösd Mihály: Beat-hippi-punk. Bp., Kozmosz Kiadó, 1985.
Üvöltés: Vallomások a Beat-nemzedékről. Szerk. Sükösd Mihály, Bp., Európa Könyvkiadó, 19823.
Jack Kerouac: Úton. Bp., Magvető Kiadó, 1966 [1959] (Déry György fordítása).
Földes László: Rolling Stones könyv. Bp., Zeneműkiadó, 1982.
Uo., 367.
Tardos Péter: Beat kislexikon. Bp., Zeneműkiadó, 1971, 7.
Beatköltők, szerk. Ferencz Győző, Bp., Sziget Könyvkiadó, 2004.
The Beats: An Anthology of Beat Writing. Szerk. Park Honan, London Melbourne, J. M. Dent & Sons Ltd, 1987.
A szöveget hallás után, bakelitlemezről rögzítettem, majd egybevetettem más lejegyzésekkel.
Reviczky Gyula: Tantalus. In: R. Gy. Összes verse (Kr. K.), Bp., Argumentum, 2007.
Fenyő László: Őszi kávéház. Nyugat, 1934, 22. sz.
Giuseppe Verdi: A kalóz (Il Corso). Szöveg: Francesco Maria Piave. Fordította: Csákovics Lajos Zsolt.
Török Sophie: Naplójegyzetek, Bp., Tótfalusi Tannyomda, 1996 [1923?], 170-175. p.
Simon István: Elágazó utunkon. In: S. I., Gyönyörű terhem. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 19823, 270. p.
A szöveget hallás után, bakelitlemezről rögzítettem, majd egybevetettem más lejegyzésekkel.
(--) jelentése: A dal első versszaka rövid, szaggatottan elhangzó zenei egységekből épül fel, a négy versszakon
belül összesen nyolc ilyen van, soronként kettő. Az így létrejött mikroegységek határait jelölik ezek az egységek.
(’er) a jelentése: Egy másik lejegyzés szerint az a (ejtsd: ö) hang helyett az ’er (ejtsd: ör) hangkapcsolat áll. Ez a her
(ejtsd: hör), az egyes szám harmadik személyű női névmás rövidítése. Jelen esetben az előbbi formáció érvényesül, ezért került a másik zárójelbe.
Little Richard: Legends (featuring Jimi Hendrix). London, TKO Records Ltd., 1993.
Vö. Radnóti Miklós: Hetedik ecloga!
Paul Oliver: Songsters and Saints. Cambridge, Cambridge Univeristy Press, 1984, 247-248.
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Madarász Imre

„Magánvilágtörténetem”
Passuth László „emlékkönyvei”
Ma még csak remélhetjük, hogy Passuth László
(1900–1979) regényeinek új kiadásban, új kiadónál, új
formátumban való megjelenése elvezet az író (újra)felfedezéséhez, újraértékeléséhez, kanonizációjához.
Egyelőre rendületlenül uralkodik az akadémikus irodalomtörténet-írás lekezelő stigmatizációja, miszerint
Passuth csak lektűríró volt, lektűrjei pedig regényformájú ismeretterjesztő-népművelő opusok. A megújult
edíciók nem keltették fel a kritikusok, a kultúrpublicisták érdeklődését. És úgy tűnik, különösebben az
olvasóközönségét sem, amit részben magyarázhat,
hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó egykori Passuthsorozatának jellegzetes-elegáns küllemű kötetei (borítójukon rendszerint egy-egy festménnyel vagy más
képzőművészeti alkotással) mindmáig nagy példányszámban és olcsón megvásárolhatók az antikváriumokban (ahol gyakran egész „Passuth-polcokat” találunk).
A Passuth-életmű zavarba ejtő, már-már riasztó bősége,
az egyes művek közti színvonal-különbség jócskán
feladja a leckét annak, aki az újraolvasás, az újraértelmezés, az átértékelés, a „rehabilitálás” feladatára vállalkozik. Munkáját nem könnyíti meg, hogy Passuth
Lászlóról nemhogy szakirodalom, de még egy átfogó és
alapos pályakép-tanulmány sem született. Mármint
olyan, amelyet irodalomtörténész, kutató írt volna.
Maga Passuth László ugyanis megírta életpályája
történetét, nem kevesebb, mint öt kötetben, ezek: a
Kutatóárok (1966), a Rézkor (1969), a Gyilokjáró (1973), a
Barlangképek (1978) és a Tíz esztendő tető alatt (1981). Ez az
önéletrajzi könyvsorozat (afféle tetralógia, egy kiegészítéssel) Passuthnak korántsem a legnépszerűbb, de
bizonyosan a legmonumentálisabb írói vállalkozása
mely műfajából és tartalmából adódóan felöleli, mintegy keretbe foglalja az „oeuvre” jelentős részét, ez
okokból különösen érdemes a figyelemre. A jelen írás az
említett könyvciklus „leporolásával” kíván apró adalékot szolgáltatni Passuth László irodalomtörténeti helyének-rangjának újragondolásához.
A könyvfolyam terjedelme és műfaja egyaránt felvet kérdéseket. Az öt könyv összesen 2758 oldalt tesz ki:
ilyen rendkívüli hosszúságú visszaemlékezést sem a
magyar, sem a világirodalomban nem sokan írtak,
Passuthnál nagyságrendekkel nagyobb, klasszikus
remekírók, történelemformáló egyéniségek sem. Még a
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Passuth-regényekre általánosan jellemző bőbeszédűség
ismeretében is megdöbbentő ez az önportré-kolosszus:
az írói én olyan, szinte „hübriszes” túlértékelését sejteti,
amely pedig éles ellentétben áll az elbeszélő-főhős
számos más formában megnyilvánuló szerénységével,
visszafogottságával. Nem kevésbé tűnik ellentmondásosnak, hogy a (belső) címlapokon az olykor (például a
Rézkor vagy a Gyilokjáró esetében) fölöttébb talányos
könyvcímek alatt (a Tíz esztendő tető alatt kivételével)
rendre ott szerepel a „regény” öndefiníció, noha a
fülszövegekben, valamint a Gyilokjáró és a Barlangképek
utószavában a szerző következetesen önéletrajznak
nevezi könyveit, amelyekben – hogy a műfaj-kavalkád
még teljesebb legyen – olyan fontos szerep jut a történelemnek, a nagybetűs Históriának (a Barlangképek utóhangjában olvasható: „Történelmet próbáltam írni…”),
hogy a szó szoros értelmében vett önéletírás helyett
inkább emlékiratként határozhatók meg. A sajátos
műfaj-egyveleg jelölésére Passuth hol a Márai Sándortól
kölcsönzött „magán-világtörténelem” kifejezést (Gyilokjáró, 89., 613. o.), hol a maga-teremtette „magánvilágtörténetem” (Rézkor, 228. o.) neologizmust alkalmazza.
A fő probléma az, hogy a „magán” és a „világtörténet” vagy „világtörténelem” nem szervesül szintézisbe,
nem forr össze, nem alkot egységet, hanem úgyszólván
egymás mellett, párhuzamosan fut a passuthi életút
felidézése és az „eseménytáblázat” (Gyilokjáró, 610. o.), a
kor-krónika „leltárszerűen” és „felsorolva” (Barlangképek, 459. o.). A historiográfiai eseményvázlatoknál a
Passuthra általában jellemző óvatosság – a pártállami
cenzúra alatt – abban nyilvánul meg, hogy gyakorta
idézget rendszerpárti történészeket (a Gyilokjáróban
Karsai Eleket, Ormos Máriát, Betlen Oszkárt stb.) vagy
világtörténelem-alakító emlékírókat (a Barlanképekben
Churchillt, Zsukovot, De Gaulle-t…) Az idézéstechnika
nyilvánvaló kompromisszumaival egyetemben Passuth
polgári-humanista történelemszemlélete üdítően különbözött a korabeli „pártos” történetírók ideológiaipropagandisztikus torzításaitól. Máig érzékletesen, tárja
elénk, a szemtanú, a kortárs hitelességével kelti életre a
múlt közéleti és kulturális történéseit, filmszerű mozgóképekhez hasonlatosan. A nemzeti és európai eseménykrónikák nélkül az „emlékkönyvek” aligha rúg-

Tájoló
hattak volna hat-hétszáz lapra. Az utóbbi indoka –
egyszersmind a „magántörténet” és a „világtörténet”
közti távolság magyarázata –, hogy Passuth hivatalnoki,
banktisztviselői élete meglehetősen színtelen, eseménytelen, egyhangú volt s nem találkozott a magyar és az
egyetemes történelem fősodrával (mellékágaival sem
nagyon), legalábbis nem másként, mint bármely „egyszerű” kortársáé.
Az önéletíró Passuth legnagyobb erénye az a bravúr, amellyel egy kívülről nézvést teljesen átlagos
kispolgár teljességgel szokványos-monoton, „szürke
hétköznapjait” úgy tudja elénk idézni, hogy a közel
háromezer oldalnyi szövegfolyamot sem érezzük
üresnek, unalmasnak, fárasztónak. Bebizonyítja, hogy
humán műveltséggel, humánus érzékenységgel a
mindennapi körmölések és az azokat időnként jutalomszerűen megszakító (főleg olaszországi) hivatalos vagy
turistautak is megélhetők és elmesélhetők élményszerűen-izgalmasan; hogy nem kell „veszélyesen élni”,
politikusok, katonák, kalandorok módján ahhoz, hogy
érdekes életet éljen és érdekfeszítő életrajzot írjon az
ember; hogy sztoikus méltósággal el lehet viselni a
sokáig késlekedő alkotói sikert éppúgy, mint a diktatúra
által derékba tört karriert és a huzamos elhallgattatást;
hogy (ön)cenzúrázottan hiányos korkép is kikerülheti –
kecses tollcselekkel, finom célzásokkal – a hazugság
zsákutcáját, a hamisítás kelepcéjét, a szolgalelkűség
mocsarát. (A Tíz esztendő tető alatt csak igen-igen áttételesen, utalásszerűen érzékelteti, hogy az Országos
Fordítóirodában eltöltött időszak – 1950 és 1960 között –

a honi történelem egyik legsötétebb zsarnokságának éjszaka volt s a tető egyúttal koporsó-fedelet is jelentett; a
Barlangképek a második világháborúról, a náci megszállásról, a nyilas terrorról sokkal szókimondóbban számolhatott be.)
Mint minden önéletíró, Passuth is akkor a legjobb,
amikor a legszemélyesebb. És nem akkor a legszemélyesebb, amikor szerelmeiről ír (ezeket feltűnő szemérmességgel, elhallgatásokkal érinti), hanem amikor az
élete értelmét jelentő írói munkásságáról vall. A Rézkor a
makacsul elmaradó elismertség, a „Nem lettem semmi”
(619. o.) irgalmatlan beismerésével, önkínzó kimondásával nyűgöz le; a Gyilokjáró az áttörés, a „befutás”
sikertörténetével (az Eurázia és az Esőisten siratja Mexikót
révén, harminchét-harminckilenc évesen). a Barlangképekben különösen megkapó, hogyan esett egybe a
világháború förgetege Passuth alighanem legnagyszerűbb regényének, a magyar történelmi regények legjobbjai közé sorolható A bíborban születettnek megjelenésével, 1943-ban. Mindeközben megannyi remekül
egyénített arcképvázlatot kapunk a szépíró léleklátó
jellemrajzaival és az úriember kíméletes ítéleteivel.
Passuth László is megérdemelné, hogy életműve
maradandó értékeit az eddigieknél élesebb szemmel
ismerje fel és nagylelkűbben értékelje az irodalmi emlékezet. Az autobiografikus „ötös” közelebb van főműveihez, mint jó egynéhány sokkal népszerűbb történelmi
regénye és közelebb a remekíráshoz, mint napjaink
megannyi agyonsztárolt perc-produktuma.

Kelemen Erzsébet

A vállalt küldetés
Gál Elemér A szeretet vár valahol című kötetének bemutatója
Egy posztumusz kötet mindig titok. Egy személyes
és megismételhetetlen élet titka. A megtalált kincs
felmutatása. Úgy forgatjuk az ilyen kötetet, akár egy
titkos naplót, egy gondosan elrejtett kapcsos könyvet:
szakrális ünnepélyességgel vesszük kézbe az alkotó itt
hagyott s megtalált üzenetét. Egy posztumusz kötet
olyan, akár egy íróasztalfiókba zárt csiszolatlan gyémánt, ami az elmaradt végső megformálás előtt feltárja
az alkotásnak gyémántszemcséket rejtő folyamatát is.
Az írás misztériumát. A mű megszületésének stádiumait. Azt a teremtő folyamatot, amiről csak a beavatot-

tak tudhatnak. Egy posztumusz kötetben megérinthetjük az írót. Legtitkosabb alkotó énjével találkozhatunk
az olvasás során. Jelenvalóvá válik előttünk úgy, hogy a
találkozás, az érintés egyben emlékeztet bennünket az
örök művészi hitvallásra, az elmúlással kezdődő új élet
nyitányára is. S arra, hogy megtanuljuk a töredékességben meglátni a teljességet. A villanásban a fényt, a
dallamívben a szimfóniát, a sorokban az alkotói-írói
habitust. Az író vállalt küldetését. Az üzenetét felénk.
Mert egy gondolatfoszlányban egész világ lehet. Egy
félbe maradt novellában, egy lejegyzett villanásban, egy
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átdolgozásra váró mű-részletben is ott van a teljesség. A
töredékesség így válhat a tökéletesség rejtett attribútumává. A mindenség megjelenítőjévé.
Ilyen alkotás Gál Elemér posztumusz kötete is. Mert
A szeretet vár valahol egybefűzött prózai írásai nemcsak
az alkotópálya egy-egy részletének szinkrón megjelenítését, felfejtését, tanulmányozását jelentik immár, hanem az életmű csúcspontjának, a IX. század székely
világába kalauzoló Héthavas című terjedelmes őstörténeti hitregénynek diakronikus interpretációját is. Hiszen a
kisprózai művek írása során kristályosodott ki ennek a
sorsjelző alkotásnak a szellemi-történeti háttere, hitélménye, ősi mondavilága. A műfaj poétikailag rendkívül
változatos írásokban, így például novellákban, mesékben, karcolatokban, naplótöredékekben, esszékben,
tárcákban, élettörténetekben ugyancsak találkozhatunk
a regényből már jól ismert meditatív hanggal, filozofikus látásmóddal, a változatos nyelvi stílussal, az árnyalt, finom lélekrajzzal. A „szabadság vándora”,
ahogy Murawski Magdolna a kötet bevezetőjében írja,
„csendes mesemondóként […] megállít bennünket egyegy pillanatra, hogy ne feledjük: az élet […] apró mozzanatokból áll”, s ebből az apró mozzanatokból építhetjük fel a teljességet.
Ilyen életmozzanatok a kötetben a történelmi időszakokra utaló, a múlt sebeit megjelenítő írások is. A
„száműzött igazság” idején, 1959-ben még parabolikusan, a mesék tanító, igazságmondó nyelvén is veszélyes
volt a megnyilatkozás. Gál Elemér mégis vállalta ezt a
szókimondó, bátor attitűdöt. A Bábuk ébredésében allegóriává nő az élethasonlat. Mesefigurái a „diktátori kezek
parancsától”, az életüket irányító zsarnoki erőktől
csupán az álomvilágban tudnak megszabadulni. Itt
viszont minden jármot ledobhatnak magukról. Nem azt
kell már megélniük, amire kényszerítik őket, nem kell
vak parancsoknak engedelmeskedniük, hanem a mozdulataiknak élhetnek, végre az élet-tetteik a sajátjuk
lehet. Ebben az álomvilágban megtisztul minden negatív hős: a tolvaj becsületes emberré, a hóhér melegszívű
kertésszé, a ravasz róka igazságosztó bírává, a gonosz
mostoha jóságos anyóvá válik, s a tizenkét fejű sárkány
csodás tarisznyás, jótevő öregemberré. A bohóc pedig
komoly, világhírű tudós lesz, s Hófehérkének sem kell
már háromszor meghalnia. Ha létezne, ha eljönne ez a
megálmodott világ, akkor János vitéz sem a francia
királykisasszonyt mentené már meg a török kezéből.
Hiszen „hiába ölte meg a zsiványokat, az óriáskirályt, a
boszorkányokat, a hétfejű sárkányt, mégis tele velük a
világ.” Ő akkor lenne igazán boldog, „ha kardjával ott
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üthetne szét, ahol kisebbre szelik a szegény ember
kenyerét.” Mind „szétaprítaná […] a gazembereket”!
Az író a diktatórikus hatalom ellen szól – ugyancsak
a mese nyelvén – A katonák ébredésében is. „Készülj
végnapjaidra, ütött az órád” felhívása a zsarnoki uralom végét szimbolizálja. Mert a gonoszságnak egyszer
vége szakad. Nem lehet örök szolgaságban élni. Gál
Elemér viszont nemcsak az írásaiban, de a mindennapokban is vállalta ezt a tiltakozást. Tanítványa, Kocsis
István drámaíró a mesterére, tanárára emlékezve idézi
fel azt a magyarórát, amikor a tanára az indulatában
falhoz vágta a tankönyvet azért, mert az „a szocialista
realizmus mintapéldájaként földre álmodott kommunizmusról” szólt. [2009 májusában, Cs. Varga István
rádióinterjúban (Szent István Katolikus Rádió) hallhattunk erről a történetről.] Ez a tiltakozás, ez a felháborodás Gál Elemér állásába, a tanári hivatása gyakorlásába
kerülhetett volna. De tanítványai hűségesek voltak:
megőrizték magukban a titkot, megértették a jogos
felháborodást, és senki sem jelentette fel a mélyen
tisztelt és szeretett tanárt. Ahogy Cs. Varga István is vall
róla: Gál Elemér „tanár volt, nevelő, karizmatikus
egyéniség, akinek a diákjai éltre szóló élményként őrzik
a vele való találkozásokat, közös élményeket.”
A Bábuk ébredése című „modern mese” mellett a történelem sebe lüktet a Nem látott arcokat egypercesének
soraiban is, az ávós bűnvallomásában, aki húsz év után
keresi fel a megkínzott papot, hogy beismerje tettét, s
feloldozást kérjen. A lelkiismeret bántja A sétálóutca
titkaiból című történet hősét is, aki a rendszerváltás után
igencsak kellemetlenül érzi magát egy nem várt találkozás során. A már-már szatirikus írás a múltra reflektáló
textusok sorában az iróniába hajlik át a Vörös Csillag
Érdemrend első fokozatával és a többi munkásmozgalmi kitüntetésekkel játszó unokának és az érmék
birtokosának, a nagyapának a történetében (Kitüntetések
a szőnyegen). Az öregúr kegyeletsértésnek tartja ezt a
játszadozást, mégsem avatkozik bele a kisfiú önfeledt
játékába, sőt a gyermek kérésére még újabb marék
féltett kincset hoz a vitrinből. Ujjai viszont elgyengültek,
„már nem tudták marokba szorítani az érmeket, és
kiengedte a kezéből. Puhán koppantak a tömött perzsán.” Az író a lélekben lezajló drámát a szüzsé bravúros erejével idegeníti el az olvasótól: a távolságtartó
attitűd ironikus reprezentánsai, a gyermeki játék fordulatai lehetetlenné teszik az olvasó számára az azonosulás gesztusát, a munkásmozgalmi múlttal, a nagyapa
dilemmájával való pozitív érzelmi viszonyulást. Az
érmékkel való játék ugyanis egy korszak elítélését
prezentálja, s egyben a humor forrásává is teszi azt.

Tájoló
A Lovasok a temetőben című novellában viszont már a
kommunista diktatúra kegyetlen módszereivel szembesülhetünk. A mit sem sejtő katonák feladatával, a mártírhalált halt hősök jeltelen sírjának meggyalázásával, a
halmok letiprásával, a föld színével való egyenlővé
tételével. De hiába minden kényszer, a lovak ugyanis
átugorják a sírokat, a hajszolt, nagy iramban véletlenül
se botlanak meg bennük. Még csak nem is érintik
lábukkal a halmokat. A százados kemény parancsa
viszont se holtat, se élőt nem kímél immár, nem enyhül
meg a megdöbbent lovasok és a fáradtságtól fújtató,
horkanó lovak láttán sem: „a lovak farolva hátráljanak”,
ez a parancsa, ne lássák, mi van mögöttük. Erre „a
legények erősen szorítva térdükkel hűséges társuk
oldalát, hátrálásra kényszerítik [őket]. Beleropognak az
erős csontok. Most aztán repedeznek a halmok, bomlanak a sírok, ha lassan is, de a fölsebzett föld kitárja
magát”. A jeltelen sírok meggyalázásának döbbenetén
túl, a lovak viselkedése, a sírhalmokat ösztönösen
vigyázó tisztelete elgondolásra késztet bennünket az
olvasás során. S pironkodásra is. Óvjuk mi ennyire a
ránk bízott természetet?
Gál Elemér novellái és meséi ugyanis az állat- és
növényvilághoz viszonyuló emberi magatartás etikai
kérdéskörét is érintik. A trófeákról, a szarvasok, őzek
fehér csontváz-koponyáinak megdöbbentő múzeumi
tárlatáról (A kereszt), a favágók fejszéitől reszkető fákról,
a zokogó erdőről olvasva (Zokogott az erdő) akaratlanul
is szembesülünk önmagunkkal, a bennünk rejtőző
agresszivitással és könnyelműséggel, s azzal az antropológiai tévedéssel, hogy úgy gondoljuk, önkényesen
rendelkezhetünk a Földdel. Az ember természet fölötti
uralma pedig egyáltalán nem korlátlan. Hiszen felelősséggel tartozunk a környezetünkért, az élővilágért. Erre
a kötelességre hívja fel a figyelmet II. János Pál pápa is
az Evangelium vitae kezdetű enciklikájában: „az ember
arra hivatott, hogy művelje és őrizze a világ kertjét”, s
„különleges felelősséggel tartozik az élő környezetért,
azaz a teremtésért, melyet Isten személyes méltósága
élete szolgálatába állított”. Erről a világot átölelő szeretetről, törődő odafigyelésről szól Albert Schweitzer is,
akinek az eszméi olyan nagy hatással voltak a világra,
hogy az emberi élet tiszteletéről szóló elvei az orvosi, a
Hippokratészi eskü új, módosított szövegébe is bekerültek az 1950-es években. Albert Schweitzer ezt az életvédő felelősséget az állat- és növényvilágra is kiterjesztette. Ő mondta, hogy minden élet szent, még az is, ami
emberi szempontból alacsonyabb rendűnek tűnik. Az
élet tisztelete először is azt jelenti, hogy az állatok megölése ne legyen színjáték vagy sport, s meggondolatlan-

ságból ne semmisítsünk meg életet ott, ahol a szükség
erre nem kényszerít bennünket. Ha például egy jómódú
gazdát hűségesen szolgált a lova, de kora miatt az
igavonásra már alkalmatlanná vált, a gazdának nincs
joga arra, hogy a lovat olyan emberek kezébe adja el,
akik kínozzák majd, hogy az utolsó párát is kihajtsák
belőle. A gazda inkább irgalomból tartsa meg az állatot,
vagy adja el levágásra. „Tartsd nyitva a szemed – figyelmeztet Albert Schweitzer –, hogy ne mulaszd el az
alkalmat, ahol szabadító lehetsz!” Ne menjünk el érzéketlenül a vízbe esett rovar mellett sem, hanem gondoljuk el, mit jelent a vízi halállal küzdeni. Fogjunk egy
fadarabkát vagy egy horgot, és segítsük ki a szárazra a
bajba jutottat. S ha a kis állatka a szárnyait tisztogatja
majd, akkor abban a felemelő érzésben lesz részünk,
hogy életet mentettünk. A kemény járdára tévedt giliszta is elpusztul, ha nem segítünk rajta, hiszen nem tudja
magát a talajba fúrni. Ezért fogjuk meg, és tegyük a
puha, selymes fűre, hogy életben maradhasson. „Eljön
az idő – mondja Albert Schweitzer –, amikor csodálkozni fognak, hogy az emberiség oly soká jutott el
annak a belátására, hogy az életnek való ártás nem
egyeztethető össze az etikával. Az etika a végtelenségig
kiszélesített felelősség minden élő iránt.”
Gál Elemér meséi is ezt a szemléletet tükrözik. Történeteiben a növények éreznek: sírnak a fák, a virágok, a
füvek, az ember pusztító tevékenysége miatt zokognak
az erdők, fulladoznak a nagyvárosi forgalomtól az út
menti fák (Zokogott az erdő). Pedig a természet roppant
hálás tud lenni az emberi törődésért. Az író ezt üzeni az
Erdők karácsonyában: a természetvédők több millió fa
életét mentették meg, olyan fenyőkét, amiket „párórányi emberi örömért áldoztak volna fel”. Ezért hálából
útra kelt az erdő, elment az emberekhez, hogy „a szent
estére ne maradjanak karácsonyfa nélkül”. S a kertjét
féltve őrző gazda állhatatos munkájáról olvasva (A
kertész virágai) tapasztalhatjuk meg azt a mély igazságot,
hogy a természet értékét ugyan az ember ismeri el, de a
tőlünk alacsonyabb rendű élőlények valójában önmagukban rejlő értéket hordoznak, olyan kincset, amely
„megelőzi ennek az ember által történő elismerését”
(Harsányi Pál Ottó: A globális felelősség kérdései, 2002). Ez
az önérték az, amely megalapozza a létük tiszteletben
tartásához fűződő emberi kötelességeinket (uo.). Az
állatok és a többi élőlény, sőt az egész világ isteni ajándékként, adományként ránk van bízva. Sajnos, ezt
sokan úgy értelmezik, hogy „ki vannak nekünk szolgáltatva, kényünk-kedvük szerint bánhatunk velük” (N.
Horváth Margit, Legyetek jók, ha tudtok: 2006). Gál Elemér
az írásaiban ez ellen tiltakozik. Felébreszti bennünk a
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szunnyadó lelkiismeretet, s a környezetünkre jobban
odafigyelő magatartást követel meg tőlünk. A mesék
világa, s számos más hétköznapinak tűnő történetsor
így válik morális útmutatóvá, lángoszloppá előttünk a
befogadás során.
Meditatív jellegű írásaiban Gál Elemér közvetlenül
is érinti az emberi lét meghatározó kérdéseit. Életről,
halálról és a lélekről elmélkedve a Naplótöredékekben az
élővilág iránti mély szimpátiája során az állatoknak is,
jóval alacsonyabb fokon ugyan, de lelket tulajdonít, s
akarati cselekvéssel, szabad akarattal ruházza fel őket. A
teremtett világ iránti tiszteletből csakis az emberre
jellemző sajátosságokkal így ruházza fel a szerző az
állatvilágot.
Az ember történelmi lény. Meg tudja különböztetni
a múltat a jövőtől, identitás-tudattal és jövőképpel
rendelkezik. Tevékenysége teleologikus. Szellemi
megismerése fogalmi jellegű és a teljességre, a mindenségre irányul. Az állatvilág viszont a rendkívül összetett
szenzomotorikus rendszere ellenére sem képes a fogalmi gondolkodásra, megismerésre, cselekvéseiket
pedig nem az akarat, hanem az ösztön irányítja. Az
embert az Istentől kapott adománya helyezi a teremtett
világ csúcsára. S ez a többlet, az istenképiség az, ami
felelőssé teszi az embert az élővilágért. Az író is megfogalmazza a Naplótöredék folytatásában ezt a különbséget. Nevezetesen: a lélek az, „ami emberré teszi az
embert”. S alapvető tulajdonságunk, hogy boldogságra
vágyunk. S bár kisiklik a kezünkből, „és csak egy pillanatra tartjuk ujjaink közt, mi mégis örök boldogságról
merünk álmodozni” – vallja az író a boldogságélmény
megragadásának filozófiai problémáját vitató A szem
csak néz, de a lélek lát is című értekezésben. Ezért is tartja a
pillanatot megismételhetetlennek, nagy kincsnek, ún.
„szakrális egyediségnek”
A boldogság és a szeretet korrelatív fogalmak. Feltételezik egymást. Erről a másikra odafigyelő, önzetlen
szeretetről vall az író A papucs kilyukadt soraiban is. A
művön végigvonuló metafora, a papucs allegorikus
képe a hűséges társ, a férj odaadó, szolgáló, áldozatokat
is önként vállaló szeretetét jeleníti meg. Azt a szeretetet,
amely feltétel nélkül tud szeretni. A köznapi nyelvben
pejoratív fogalmat (lásd: papucsférj) a humor finom
eszközével így írja át az író a szeretet jelévé. Ez az önzetlenség a szeretet legmagasabb foka már. Az agapé. A
másiknak a legnagyobb jót kívánó érzés. Mindez olyan
életteret igyekszik teremteni, amelyben a szeretett
személy szabadon megtalálhatja a legnagyobb boldogságát. Ezt a ragaszkodást jeleníti meg a Molekulák szerelme. A mű egy metamorfózis leírása. Két vízcsepp össze-
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tartozásának lírai története. Az író vallomása a
feleségének: „Szétválasztva is egyek vagyunk, minden
percnyi különlétünk csak azért van, hogy frissebb erők
mozduljanak bennünk a találkozásért. […] Minket az
tart össze, hogy egymásért születtünk, kötőelemek
vagyunk mindenütt, és ez tart a Teremtés óta” – mondatja az író a lánymolekulával. „A mi szerelmünk nem
déli, forró tüzű mámor, egy estére fellobbanó fáklya,
hanem mélyen izzó láva, amely mélységekben fortyog
sok ezer évig. Ha kell, vár a kitörésig, hogy kiszabadítsalak ércbe zárt koporsódból, ha odasodort a véletlen.
Ha jegekbe fagytál, a hömpölygő lávafolyam odavisz
engem, hogy én forró tüzemmel kiolvasszam vak
csillaggá fagyott testedet” – folytatja később a vízcseppfiúmolekula. Jel ez az írás, s jel az írás megjelenése is. A
novella a férj, a posztumusz kötet a feleség szeretetének
a jele. A férjét még a halála után is szolgáló lelkületé. Az
ilyen kapcsolat láttán megállunk egy pillanatra az
egymásra nem figyelő, rohanó világunkban. Hiszen
kincs ez, amiből gazdagon töltekezhetünk.
Az embertársi kapcsolatok megnyilvánulási formái
közül a filia, a másik javát akaró baráti, személyes
szeretet tárul fel a felnőtt-gyermek, pedagógus-diák
kapcsolatokról szóló írásokban. Az író ezekben a műveiben is nevel. Hiszen tudja, hogy az oktató-nevelő
munka hosszú távon történő gondolkodást igényel. Az
elhintett mag csak később szökken szárba, talán évek,
évtizedek múlva érik meg egy-egy gondolat a fiatalokban.
A kötet címadó novellájában a tanító nénik és az
osztálytársak szerető részvétében az édesanyját elvesztő
gyermek újra átéli a szeretetet. Azt a gondoskodó
odafigyelést, amit addig csak az édesanyjától tapasztalt
meg (A szeretet mindenkire vár valahol). Ez a kommunikatív, kitárulkozó és bölcs szeretet nyilvánul meg Gál
Elemér hitvallásában is, amikor a gyerekek kérdésére,
„Tanár úr, ön szerint van-e Isten?”, így válaszol: „Rossz
a kérdés! […] Ezt nem egy ember dönti el, ezért úgy kell
kérdezni: hisz-e Istenben. Erre én úgy válaszolok, hogy
– igen” (Esti vándor). S a további gyermeki kérdésben
már ott érezzük a gazdag ifjúnak a jézusi életre vágyakozó lelkületét is: „Mit tegyek, hogy higgyek?” (Lásd:
„mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?”, Lk
18,18) Válaszában az elbeszélő a belső hangra inti a
kérdezőt. A nagy bajban ugyanis, akkor, amikor mindenki elhagyja az embert, megszólal egy hang. Ez a
hang pedig nem más, mint „az Isten […] maga, aki
benned van. Csak fel kell figyelni rá, amikor szól hozzád. És amikor már beszéltek egymással, akkor hiszel” –
vallja az író. S a további üzenet, miszerint „ahol tagad-
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ták az Istent és előfordultak tőle, ott […] az államok
porba hulltak, ahol a hit útján járnak, ott az emberek
boldogulnak”, mindez nemcsak a kommunista diktatúra összeomlásának egyik fő okát prezentálja, de intő jel a
jelennek is, figyelmeztetés a szekularizált társadalmak
számára.
A filia tehát a másikat önmagáért kedveli. Engedi a
személyt létezni, az értékeit kibontakoztatni. S szívesen
kommunikál vele. Ennek a lelkületnek a hiányával, a
távolsággal, a magánnyal A pad nem bírta el... című
novellában találkozhatunk. Ebben a világban már nincs
kapcsolat az idős és a fiatal nemzedék között. Párbeszéd
egyáltalán nem születik köztük. A fiatal fiúnak hiába
minden akrobatikus mutatványa, az idős férfi nem érti
ezt a kommunikációra hívó gesztust, sőt bosszankodik,
mert „nem veszi észre magán ez a fiatalember, hogy
illetlenül viselkedik. […] nem arra használja a padot,
amire szánták”.
A fiatalabb nemzedéknek követendő példa kell.
Eszmény, ami lelkesíti, s csiszolja is a jellemet. Egy
másik novellában a főszereplő tábornok személye ezt
jelenti a haldokló honvédnek. A hazát. A lángoszlopot,
amit követni tudott, s amit mindenkinek követnie kell.
A katonának ez a vallomása a szabadságharc elvesztése

után erőt ad a kivégzés előtt álló tábornoknak is. Jelezve,
hogy a példánkkal, a nevelésünkkel mi is formálódunk,
s erőt nyerhetünk a mindennapjainkhoz (A tábornok).
Gál Elemér példát adott nekünk a hazához való hűségről is. Ragaszkodott a szűkebb pátriájához, az erdélyi
gyökereihez, de ugyanúgy otthonra talált Eger városában is. Írásaiban megvallja ezt a hitét, tanúságot tesz
hűségéről, a szülőföld iránti szeretetéről. Az identitástudatát elvesztett magyarságnak így ad erőt, hogy újra
megtalálhassa önmagát. Hogy nép maradhasson az
elkövetkező évszázadokra is. „A sorsotok meg van
írva” – mondja a Magyar fák című esszéjében. „Földbe,
kőbe, vízbe és benne az időben, mert valaki tartja kezében a magot, melyből újraszülettek. Villámok sújtanak,
de az üszök mögül kihajt a zöld, vizek árasztanak, de a
tenger is elapad és kiemelkedik törzsököd, rengések
borítanak föld alá, de más csúcson kinövekedsz újra, és
nagy fa leszel megint; dús lomb koronája ül majd ágadon. […] Nem pusztulhatsz ki, ágaid levelén írva vagyon, hogy itt élned és halnod kell”.
(Elhangzott Egerben, az EKMK Bartakovics Béla Közösségi Házban 2009. december 1-jén.)
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83

PoLíSz

Sz. Tóth Gyula

Kőben sóhajtozó fagyöngyök
Visszapillantás Oláh András költészetére
Júniusban pakkot hozott a posta: András küldte a
könyvnapi termést. Írtam is neki: kecses kötet, mely oly
becses számomra, s köszöntem. A pakkot is, a sorokat
is, mert ösztökélnek, noha: Anyagfáradtság. Már ismertem a címet, felhúztam szemöldököm, csak gyorsan
beleolvastam, szemöldök fennmaradt. Tűnődtem,
nagyon, majd többet olvasok, s feldolgozok. Kicsit
nehéz lett e könnyű könyv.
Aztán belevágtam. Kihűlt költő a kövön – kövön költ/ ő.
Kihűlt kövön költeni nem lehet. Erodálódás. Pedig!
Érdemes elővenni a korábbi köteteket, és nyomon
követni: hogyan jutott/unk idáig? A verseskötetekben
számomra több minden állandó: terjedelemre, nagyságra, formára (dekára) szinte egyformák, továbbá mindig
elkerültek hozzám, többnyire tisztelet-példányok formájában, olykor júniusban, érdekes: születésem hava.
Van ennek jelentősége? A szavak, évszámok még több
összefüggést tartogatnak.
1. Stáció. 2002 decemberében megkaptam Oláh
András karácsonyra küldött új kötetét: Egy filmszalag
vége, jeleztem is neki köszönetemet, az ajánló sorok
barátságáért külön. Nyomban elolvastam, de ijedten
félretettem. Fájdalmas gordonkazene, szólnak az akkordok, beléd marnak, lapról-lapra marcangolnak.
Lehet, van, aki elkerüli őket. De zenéje – gondolatai,
érzései – tovább szóltak bennem, nem hagytak békén.
Megint elővettem a könyvet, lopva-lassan-félve ízlelgettem a sorokat. Éreztem: versei szólnak is, mondanak is.
Ezért ütnek fájdalmasat, s ha vállalkozik rá a költő – az
olvasók hangjára adva, általuk –, muszáj saját mélyére
nézni, s általuk lehet is, ha az olvasó több mint befogadó. Elnémulni, megdermedni, magadban kutatni,
eszmélni, s próbálni helyre tenni önmagadat – költőnek,
olvasónak. Reménytelenség szól e versekből? Nem.
Valóban fejbekólintanak, de nem kakofonikus abszurdokat eregetve riogatóan, hanem katartikus szólamokat
szőve.
Lassan eszméltem magam is. Aztán rögtön három
kötethez lettem irányítva (Érdekes!?) Az első Simonyi
Imre Két szerelem (1984). Kivált a Magyar, de a többi
verset is újra végig kellet olvasnom. Félelmetes! A
szomorú gyulai költőnél, mint a szorító bánatot oldó
ínyencségek, még ott volt a rizling, meg a hagymás
rostélyos, meg a világnézete (ami kifejtve csak annyi:
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„Van!”). Aztán Jacques Prévert Miatyánk (a Maszkabál
kötetben), aktuálisan fájdalmas újra. Végül Albert
Camus lázadó emberénél kötöttem ki (mint nehéz
időszakokban máskor is). És akkor megértettem – vagy
csak érteni véltem –, hogy tulajdonképpen Oláh is
lázadó, mert nemet mond. Ezt írja Camus: „Azt kiáltom,
hogy nem hiszek semmiben, minden abszurd, de nem
kételkedhetem a saját kiáltásomban.” [...] „A lázadás az
esztelenség láttán születik meg, igazságtalan vagy
érthetetlen helyzetekben.” – (kiem. Sz. T. Gy.) (Nem
véletlen, hogy ezt a művét csak 1992-ben adták ki
Magyarországon is.)
Lehet, hogy Oláh András nem is gondolta, Nála
nem így van, de versei – bennem – ezt erősítették meg;
önvizsgálatra kényszerítenek, hogy megtanuljam, újra
és újra, miként viselkedjek ebben a gőgös világban.
Köszönet ezért Neki, hogy a gondolatiság – olykor –
feszítő burkát lírával erősíthetem. Jó szívvel kívántam,
folytassa.
2. Stáció. 2005. október 25-én a Kráter Kiadó rendezvényén került bemutatásra Oláh András fagyöngy és
jégcsapok című kötete. A költői estre hangolódva olvasgattam verseket, újra és újra. Látszólag könnyűek, egyegy tovalibbenő felhőcske, hol napsütötten, hol komorulva. Aztán vissza kell térni, nem egy vershez, de egyegy sorhoz is. Képek, hangok, érzelmek, értelmek és
Muzsika! („La musique avant tout!”) Oláh nagy szintézist csinál a lírában, több dimenzióban járva, több síkon
játszva. Megtalálni vélem a szenvedő-izzó személyességet, az Én és a Világ filozofikusan önmarcangoló, botladozva is – mégis – útkereséseit. Társak, életek, sorsok, és
a fogódzó: Isten segítsége. Majd az öntudatos társadalmiság. Érzelmeket bolygat, gondolatokra ingerel – le
kell vennem a polcról a József Attila-kötetet, és olvasom
a Magyarok és a Magyarország messzire van című verseket. Oláh András nem elbátortalanít, hanem kemény
önvizsgálatra késztet: „Tisztázd magad, talán még
értelmesen cselekedni is tudsz!” – biztatja az olvasót.
Szép a lírája, örömet ad, ha fájdalmasan is olykor. Akár
az érzelemmel-értelemmel vitt élet.
A kötetet a könyvnapon kaptam Tőle, a bejegyzés
szerint június 4-én. Jó volt Vele találkozni, személyesen,
ott szombaton. Hangulata volt a Térnek, megtöltött
szellemisége méltón rezonált a nem véletlenül aktuális

Tájoló
Trianoni Évfordulóra – egy kis szinkrónia és diakrónia
jutott nekem általa. Dünnyögtem is: még élünk! Hát
ezért kell kifejezni magunkat. Van föladat! E tudatban
váltunk el.
3. Stáció. 2008-ban járunk. Oláh András új kötetéről
Pille rácsok között címmel írtam, meg is jelent a SzabolcsSzatmár-Beregi Szemlében. A kötetcímet: Érintetlenül,
meg a borítót (a vadászó Artemisz diadala) eleinte nem
értettem. De aztán lassan-lassan rájöttem, hogy lírai
szüzességről van szó, egy olyan költő-emberről, aki
beleveti magát a „vadászatba”, nem egyszer maga is
űzött vad, s eközben a gyengék, a szépség védelmezője
akar lenni, még azon az áron is, hogy kegyetlenségekkel kell szembenéznie. Az is kiderült, hogy költőnk valóban „vadszorítóba” került, életét nem adja
olcsón, de véres eszközökhöz nem nyúlna. A kitörés
más útját-módját választja, és ilyeneket kínál fel az
olvasónak. Mint a rács mögött vergődő pille, amint
kiutat keres.
Milyen is ez a verseskötet? Súlyos közlíra. Tematikus zene. Szomorú, vergődő, tematikus zene. A líra
nem tűnt el, csak átalakult: a szerző áthangszerelte
dallamait. Vagy az érzések hoztak elő más futamokat,
és alakították az akkordokat. Kor, hazai kór sújtotta
költészet ez: írásjelek nélküli versmondatok ritmusban
lüktetve. Mindegyik miniatűr mögött gondolatok
húzódnak meg, építkezve. Lehet, ezt az érzéki naturalizmusba mártott, összegyűlt s felfelé törekvő, szinte
felfelé bugyogó érzés- és gondolatvilágot már alig bírják
a líra keretei. Ketrecbe zárt líra szól, ezt erősíti a borító:
vad finomságok rácsok mögött.
A termés: 61 vers négy fejezetben elosztva. A témákat sokféle tónus hatja át, életünk dolgaival, személyes
és társadalmi létünk gondjaival. Számba vesz, leltárt
készít, és készülődik, mintha menni akarna, elfele,
kifele, kiüresedett a tér. Oly nyomasztó az indítás, hogy
egy idő után Jeszenyin A fekete ember című költeménye
idéződött fel bennem. („Pajtás, pajtás / nyomorult
betegen sínylődöm. / Nem is értem okát se, miféle baj
ez?”) De Oláh még nincs ilyen rossz állapotban, agyát
nem szitálja be a szesz. Ellentétben Jeszenyin önveszejtően tehetetlen fekete emberével, Oláh tudja, hol van, és
igyekszik kikecmeregni romló helyzetéből. De nyomás
alatt van: amit tesz, „kényszer” alatt teszi, amikor „nincs
más irány” [...] „s holnaptól már magam számára sem
leszek elérhető”, mondja kétségbeesett tárgyilagossággal. A magára hagyott Én, a ketrecbe zárt lélek felirata:
Házon – magamon – kívül vagyok. Nem bírja a „mandinerlétet”, amikor csak lökődött biliárdgolyó a test.
Nem akármilyen kép kerül elő: „a szögesdrót jó üzlet

újra / nem elválaszt, hanem összeköt”. (Ez a globalizáció
„határtalan” bezártsága, ugye?) Nem is készülődik, a
lelki-szellemi muníció a vállán: készen áll. Állapotleírás:
ez az első fejezet 15 verse. Aztán jön az indoklás:
„Semmi sem történt”. Lehet: semmi, de benne van a
„történt”, és ez cselekvés. Majd a III. fejezet: „Utószezon”, azaz van élet a halál előtt. Igen ám, tudatja a IV.
fejezetben, de nem könnyű, mert megváltoztak az
„előjelek”. Nincs „garancia”, de nem tehetek mást. S
eközben a finom humor is feltör: „kegyelmet kért egy /
megtépázott szerelem / – hát futni hagytam”. Nagyvonalú tisztaság, avagy csupán jelzés: a futó pillanat fölötti
fölény, a múlandóság röpke belátása.
Miért az Érintetlenül? Egyáltalán lehetünk, maradhatunk érintetlenek? Nem nagyon, de rendíthetetlenül
bízva szerelemben, Istenben, erkölcsi tartásban – igen.
Mert: „nem mindegy”. Lehet „húgyszagban” verset
írni? Muszáj, a költő, aki két lábbal jár a földön, nem
lépheti át a mocskot. A már megidézett Jeszenyin, aztán
Rozsgyesztvenszkij, Jevtusenko, Voznyeszenszkij is erre
figyelmeztetett: a szovjethatalom emberének törékenységére. Meg a hatalom gyengeségére is. Mindhiába: az
ember is, a hatalom is tönkrement. A mocskot csak a
pille repülheti át. (Nem lepődöm meg, csak fölöttébb
érdekesnek találom, hogy az itt említett költők, mind
szerepelnek Fodor András válogatott versfordításai
között: Napraforgó, 1967. Nem szigorúan véletlen találkozások.)
Szomorú, számadó költővé lett volna Oláh András?
Számot vet, de biztat: „a szerelem avant tout”. Nála az
avar nem „holt”, mint Tóth Árpád fordításában Verlaine Őszi chansonjában, pusztán „sápadt”, még viheti
valamire. Jövőre viszi is, tudjuk: megújul. És ha mi is
képesek vagyunk rá – nem mindegy, hogy hogyan –
túlléphetünk e húgyszagon: „– csak az nem mindegy
hogy bárányaid / maradunk-e Uram vagy birkákká
leszünk”. Szenvedve elemez, az emberi mélységek
mozgását mutatja be, s próbálja megérteni, megkínlódva a személyes felelősséget. E kötete tulajdonképpen
szociálantropológia versben megénekelve – súlyos
témákról finom formaisággal. Ezért tetszik nekem Oláh
András eme kötete. Nekem ennyi elég.
4. Stáció. Közjáték vagyunk, a jubileumi kötet: díszpéldány, ünneplés, ünnepélyes ornamentika, összegző
aura – ünnepi levesbe nem köt bele az ember. Az ünnepeltet köszönteni szokták, köszöntötték, méltatták is
Oláh Andrást. Megérdemelten – megérdemelte. Az
ünnepi-válogatott verseskötetet nem kritizáltam, elmélázva fogyasztottam, halkan, egyedül, 2009 nyarán.
5. Stáció. 2010 nyarára pedig már Anyagfáradtság. (A
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szerkezet: 5 fejezet, 65 vers.) A mostani kötet munkás,
sőt kényszermunkás hangulata viszont megszólalást
követel. Ami e versekben is megjelenik: a szavak, szerkezetek finom kezelése, a nyelvi-logikai-filozófiai improvizációk, a gondolat-érzelem összeboruló kifejezése.
Költőnk szűkszavúan sejtet, a metaforikus gondolkodást forszírozza szelíden. Ezért jó költés, a következetes
lírának íve van… De hová ért, meddig nyúlt? Falba
szaladt, falat fogott. Lehetne cím is: Falba szaladás. A
pille halott. Volt egyszer egy pille, hol volt, hol nem
volt… Az olvasót riasztja: ne ily halált adj énnekem, hisz
itt nincs fájdalom se. „Eltörött a hegedűm, nem akar
szólani”… ebben van fájdalom, de a kihűlt kő hidegében nincs. Hová lett a pille? Már pille sem verdes a rács
mögött, kimúlt-kinyúlt. Elmúlt? A borító kontrasztja
(ismét az artemiszi mítoszt felhasználva) bizonyítja:
kővé dermedt, éleszteni feszes szabású ruhában, hidegre öltözött, élőnek hátat fordító, zárt nő keze sem tudja.
Már nem is simogatja, még érinti a sziklakövet, de
halottat fog. Rosszabb: kihűlt anyag. Ó, XXI. század
költője, zenét minékünk, zenét! Már zene sincs, meleg
sincs. Hát már szent fa sincsen? Csak égig érő fáradt
anyagok, melyek bedőlnek és lenyomnak? Beállt a
„rövidzárlat”: „Isten elszámolta magát, visszájára
fordult a nap”, a szerelem messze nem a régi: „árnyékod vagyok”, vallja be a költő, noha mintha lenne egy
„utolsó próba”, de nem: „patthelyzet” sőt: „földcsuszamlás”. A nyelvhasználat legegyszerűbbje, a ragozás
se megy, el van rontva – „Szindbád új szerepben”. De
„nincs úti cél csak alkalom” […] kerülőút: vágy nem
maraszt / alkonyba vész mit átragaszt / egy messzi
fényű őrtorony”. Mintha mindent előre látott volna
költőnk: az 1998-as Por és hamu-kötetben a harang
messzi hegyek mögött szól, „s a harangszó is fönnakad /
e szögekkel kivert tájon – KI VÁLT MEG MINKET”.
(1995.) Kérdőjelet sem tesz, tudja a választ.
Hány élet van a költőben? Hány „én” van a költői
személyiségben? Több. „A költő tárgya mindig az »én«,
kollektivitásának záloga, hogy mindnyájunkban ez az
én-tudat a legközösebb vonás; minél mérhetetlenebb az
ember világa, annál sóvárabb a vágy, és annál nehezebb
a feladat: kimérni benne a magunk pontos helyét, hogy
vállalhassuk személyes sorsunk személytelenül pontos
bizonyosságát.” (Láng Gusztáv irodalomtörténészt
idézi Fűzfa Balázs: irodalom_12. Krónika Nova Kiadó,
Budapest, 2008.) Ne keressük hát az „egész” embert,
még csak a magyar történelem sorskérdésein töprengő
drámaírót se, keressük a költőt! Hát azt teszem, de kővé
változott. Azt is „szépen” teszi, Oláh, a költő, a lírai én
következetes. Abban is, hogy az egykori akkordok,
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hangok nem tudnak szólni a kőben. Ki hallott már
kőben muzsikálni? Muzsikáló kő, az más, azt még
hallgatnánk is, mit zenél. A fáradt anyag nem szól, nem
is sír. Mélypszichológiai kérdés: az ember többi énje
(mert jelesül Oláh Andrásban lüktet a pedagógusi, a
szerkesztői, a szervezői attitűd, a férji erő) nem tud
hatással lenni a lírai énre? A más minőség nem hat át?
Vagy az már olyan bugyor, léleknek olyan legbenső
hangszere, ahol az ember a legőszintébben reagál, nem
kímélve magát, az én-szerepben nem dolga mások
pátyolgatása, itt kiadja magát, tisztán, ízekre szedve
agyát, szívét, lelkét. Oláh költői tisztasága követhető,
minden szava időálló. Elegendő, ha csak a választott
mottóit kapjuk el egy fordulóra: „Bőven mögöttem már
a krisztusi kor, és nem váltottam meg a világot. Most
már nem is tervezem. Csak írok. Magamról, magunkról,
a megválthatatlan világról. Arról, ami igaz, amit igaznak hiszek –, még ha fáj is.” A sorok egy régebbi antológiából kerültek be a 2005-ös kötetbe. Ha ennek tükrében
nézzük a legújabb kötetet, elmondhatjuk: költőnk
igencsak következetes és szavahihető.
Mennyire játszik szerepet a vidékiség? Csak fölvetem. Nem a periféria sajátossága fejeződik ki a költészet
e szakaszában? A keleti végeken nagyobb a baj súlya, a
fájdalom érzete? Nagyobb az árnak tere? Lehet/ne ez
földrajzi szemszög, de lehet/ne a posztmodern és a népnemzeti kategóriák szembeállása? Politikai hovatartozás netán? De hát nincs itt semmiféle provincializmus,
az alkotói módszer és tehetség fölülírja ezeket, itt minőség mutatkozik meg.
Az embernek, a barátnak, a tanárnak, a drámaíró
apának szólunk. Ezeket próbálja vigasztalni a barátként
figyelő olvasó: hangoljunk muzsikára! Az olvasókritikus vigasztalni próbál a Csík Zenekar József Attilaverse nyomán, átköltés: „51 éves lettem én”, ebben van
fájdalom, az élet részeként. József Attila belső dühét,
pszichés-tudati fájdalmát az általánosra emelte, az
„eltávolításba” nem halt bele, nem abba halt bele. Középiskolás fokon nem tanított, de följebb, följebb. A
fájdalom vitte-emelte. Az ember meghalhat, a költő
nem, a költő fáradt anyaggá nem válhat, ha hegedűje el
is törik, a líra tovább zeng – még bánatosan is – és
vigasztal. Helyette, most, ekként vigasztal költőt egy
tanár-barát vénlegény, még e féltekén. Az anyagfáradtság nem holtfáradtság, abban van még tüdő: szusszan a
szufla. Az anyagfáradt zenész nem szólaltat meg zongorát, az anyagfáradt billentyű alig mozdul, a kalapács
nem üt, húr sem rezdül. Az újabb versek szinte reménytelen fáradtságot keltenek életre, megmerevedett életek:
viaszbábuk bámulnak semmit, már rég elfelejtették, mit
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is játszott a zenész. „Fizetek, főúr, nincs már sok időm…”?
Itt már nincs zene, könny se facsarodik a fáradt sziklából. Ám még futja egy pillantás a vén cigányra: eldalolni? De sok mindent kellene a nótához összerakni: vonó,
hegedű, s eldalolni… De mit? Költő, ha nem vagy
fárosz, mint hirdette-felmutatta Victor Hugo, ha nem
vagy vátesz, hogy utat mutass, de ne feledd, Költő: a
XXI. század költője vagy. Mit dalolsz el hát? Elveszett a
harmónia, melyet az erkölcsi vonal, az esztétikai, költészeti-képi megoldások még alappillérként tartanak. Az
is igaz, a versek születésének időszaka – egy újabb
szempontból nézve – a nemzet számára eléggé reményvesztett időszak volt, és ebben a megvilágításban
a költemények igazak. A költő nem biztat, nem lelkesít,
nem tud, csak a bajt tudja a fülünkbe kiáltani. Oláh
András őszinte, ebben töretlen: formába önt és fülünkbe
kiált. Az üzenet éles. Meghalljuk? Az egyes ember

számára egyvalami biztatót tud mondani: „Ha pokolra
jutsz, a legmélyére térj, / az már a menny.” A Weöres
Sándortól idézett gondolatok, mottóként, már a 2002-es
kötet elején ott világítanak, biztosítva Oláh András
tartásáról.
Amit hallunk, figyelmeztetés, a keserves valóságra
zúdítja elménket, szívünket. Az utolsó intés. A keservit!
Az áldóját. Oláh András új kötete lírafáradtság, így
riasztó, de figyelmeztető. Az olvasó-kritikus magára
veszi, és dalra hangol: Most múlik pontosan – Kiss Tibor
dala, a Quimby együttes játszik. Aztán rázendít a Csík
Zenekar, József Attilát idézi: Születésnapomra, „Harminckét éves lettem én”, dalolják a verses nótát, amelyet
a 40 éves Kaláka-évfordulóra költöttek. Így kötve össze
múltat, s jelent. Lendületük a jövő ritmusaira mozgatják
a lábakat. „Mert ilyen is kell néha…”

Czegő Zoltán

Zakómagányban, Jákob lajtorjáján
B. Horváth István: Versek a hordóból című kötetéről
Valósággal kívántatja magát már a könyv kézbevételekor a „kötekedés”, olvasás közben a megmagyarázás, „kifejtés” – mert ugye az olvasó, de inkább a kritikus mindent ki akar fejteni, megmagyarázni az
olvasónak, holott főként nem ma kerül ki az idióták
iskoláiból a versek olvasótábora. Igaz, nem ritka az
olyan könyv, melynek szerzőjét képzeljük onnan jött
szürreálnak.
Miért a hordóból? – ugye ez lenne a kérdés. Mi köze
a Jézus születése előtt 404-ben született Diogenészhez B.
Horváthnak? Azon kívül, hogy gondolkodó ember és a
citoplazmától a világrabló világbankokig mindenhez
köze és mindenről véleménye van – más köze nincs az
ógörög filozófushoz. Akinek hordólakó voltát a hitványság legendázta égre, aztán úgy maradt, akár a
gólyafos az éteri állandóságban.
Mert Diogenész sosem lakott hordóban, ahogy hírlik két évtizede, Horváth viszont tényleg óriási hordóban alszik, az a lakás egy része. De erről nem tudunk,
nem tudtunk eddig.
A Horváth-sor, mely írásom címeként szolgál –
mert én írásban adom a véleményem (mint az a libamilliárdos, aki írásban kérte előre az elfogadást arról, amiről

párt- és pályatársai – párton kívüliek és belüliek – nem
is tudtak):
„Zakómagány összetört széken.”
Nos, hordóban vagy hordón kívül, palotában vagy
börtönben, ennél léthatóbban és csüggesztőbben nem
sokan fogalmazták meg az emberi és alkotói magány
állapotát. Ilyen sorok után könnyű egy ültünkben, liter
tea mellett végigolvasni a 140 oldalas könyvet.
És hogy Horváth mellett igazam legyen, az is biztosítva, íme még egy megfogalmazás, csak úgy, részemről
kapásból, de nála eldobott kőként:
„1848 ünnep, nem bukás.
Jézus lényege sem a megfeszítés,
hanem a feltámadás.”
Itt immár nincs mit kerülgetni. És ha megérem azt a
jövendőbeli ünnepet, ezt a két sort írom a táblámra.
B. Horváth István réges-rég számba vette a múltat,
ám ő következetesen a mát hibáztatja mindenért, ami a
jövendőnknek útjában áll.
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Már látom, amint szerkesztői székéből feltüremkedik egyik-másik rikoltva belé a jelenbe, hogy a költészetnek semmi köze ne legyen a politikához!
Megéltük, ezt éljük, nem túlzok.
Na de itt hordóból szól a született tehetség, a költő,
emberek! És a zakómagány nem tud Rainer Maria
Rilkéről értekezni, miközben család, nemzet, holtak s
elmaradt magzatok rínak!
Költő, született költő szavait magyarázom a saját
szavaimmal: a mai Magyarország immár egyetlen
aluljáró, íme az ország, vagyunk lakói; aluljáróként
viselkedik egy ország, és ott csak zakómagány születhet, összetört széken.
És idetartozik, ezért itt mondom, ha kapkodva is,
hogy érdekes módon az ihletett szerelmes versei alacsonyabban szállnak, ha szállnak. A mások ihlette
írások mellett az igazi az, amit ez a zakómagány gondol
a hordóban. Amint azt sem értem, hogyan kerültek az
aforizmaszerű versek a gyermekversek állományába.
De maradjunk a körön belül, ahogy Lám Béla,
Csinszka első vőlegénye maradt a Körön kívül, nagyszerű önéletrajzi regényében! Ha majd s közelebbről nem
lesz más és rokonszenvesebb elfoglaltságom, külön kis
értekezést írok a kötetnyitó öninterjúról. Ha másért
nem, de ezért is érdemes volt írni, kiadni, elolvasni.
Ritka a magyar irodalomban az öninterjú, de van. Máris
ajánlanám valaki előadóművésznek, színésznek, igen
hálás a vers, én most nem is szedem szét. Rontanám
talán.
Inkább Horváth egyik-másik kérdését teszem itt föl,
válaszra várva. Akár itt is lehet válaszolni:
„Miféle feketelyuk a hazugság, hogy
mindent elnyel, magához vonz gravitációja?”
És alább:
„Micsoda ózonlyuk tátong tudatunk egén?”
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Én rémülten olvastam ezeket a kérdéseket, egész sor
van belőlük. B. Horváth István már rég túl van az
ámuldozás gyermekkorán. Az ő kérdései lázítanak, sőt,
fejbe is kólintanak. Már akkor, ha komolyan veszi az
olvasó. És abban a honban kólintanak fejbe, amelynek
mostani uralgói hazugságra építkeznek. És járhatsz itt
manapság – szinte azt írtam: nálunk, holott ez a haza
már nem a miénk, nálunk – angol zászlóból készült
gatyában vagy áprádsávosban, mindkettő lyukas, és
rögvest ott érzed magad az aluljáró-Magyarországban.
Ha jó a könyv, márpedig a Horváthé jó, akkor az
olvasó hálás, köszöni, inge alá rejti, másnap siet kölcsönadni annak, aki megérdemli. Így vagyok, így
vagyunk.
Gyermekkoromat költöztette ágyam, asztalom mellé Fölvég örök című versével. Idehozza! És ezt József
Attila szintjén, könnyesen-e vagy csak Baját, városát,
falvait siratva, nem tudjuk.
Olvasni kell! Még akkor is, ha nem tudjuk elfogadni
minden költői képét. De hát Weöres Sándort hívhatom
magam mellé segítségül: nem kell mindent érteni. Vagy
hívom Rejtő Jenőt, a zseniális írót. Ő mondta a szürreálról: a szürreál olyan, mint a nő: ha szép, nem baj, hogy
nincs semmi értelme.
Csak azt nem értem, miért jelentkezik ilyen ritkán új
verseivel Horváth. Vagy azt is értem? Mert egyszerű:
nem kap támogatást, hogy a hordó tetejére állva szólna
népéhez. Most igen, most egész sor magánember – na
nem is miniszter! – dobta össze a pénzt, hogy olvashassuk verseit.
Addig is még négy sort:
„…az élet azt akarja, hogy haljak.
Saját halálommal járok jegyben.
Tél-utánzó nyári őrületben
kárognak koporsó-csőrű varjak.”
(B. Horváth István: Versek a hordóból. Budapest,
Hungarovox Kiadó, 2009.)

Tájoló

Bágyoni Szabó István

Lélek felé fordított arc
Turcsány Péter új verseskötetéről
Turcsány Péter alkotói pályája rendkívülinek tekinthető – akár a nemzedékén belüli szellemi forrongásokra, az „értelmetlen idegenség” ellen új alapállásokat
és friss írói kifejezési formákat keresőkre, akár az utóbbi
fél évszázad magyar irodalma egészének eszme- vagy
poétikatörténeti vonatkozásaira gondolunk.
„Tarisznyás” korszaka – Tarisznya címen megjelent
„késleltetett” verskötete (Magvető, 1981), amely a
kritikusok egyöntetű elismerését hozta meg a kitaszítottság ódiumát lelkében is tapasztaló, harmincéves
„vagabundus költő” számára – meghatározta, determinálta, életre szóló „feladatokkal” látta el mind a
rendszerváltás előtti években, mind pedig az azt követő
időszakban… napjainkig menően.
Az 1968-as diáklázadások, a prágai „bevonulás”
keltette felháborodás-hullám, a szomszédos kommunista hatalmak, elsősorban az erdélyi magyarságot sújtó
xenofób román pártvezetés kultúra-ellenessége, erdélyi
hagyományainkat és európai hírű könyvkiadásunkat
sújtó intézkedései mind-mind költészet- és magatartásgazdagító tényezők Turcsány Péter számára (is).
Az 1989–1990-es évek azt a költőtársat igazolták, aki
országos gondok teljes ismeretében [„(kocsik platóján)/
Hajamat rázza/ tarsolyának alján/ a szél// körbehordozza//
tetveit szórja belé/ ez ország”] szembesült az egyre inkább
ellelketlenedő Közép-Európa kényszerű gondjaival,
benne elsősorban a magyarságot, mint nemzetet és
kultúráját ellehetetlenítő „értelmetlen idegenséggel”.
Aki a magyar „kokárdás suhancok” nevében úgy emel
szót Illyés Gyuláért – az Erdélyből kitiltott, a Bukarest
által még a Kriterion-kiadványokból is kiradíroztatott
nemzeti költőnkért –, hogy a sorok mögött akár a
Prágában eleven fáklyaként ellobbant mártír suhancra,
a zsarnokságba süppedt társadalmi rendszerek ellen
tiltakozó Jan Palachra is gondolhatunk…
A 90-es években született Turcsány-kötetek (Mázsa
és pehely, A mérleg közepén I–IV., Emelkedj, Atlantisz! stb.)
bár alapos változást hoznak e költői hangulaton (hangvételen), de alapjában marad „a SZÓ erejébe” vetett
mérhetetlen hit, a jobbrafordulás gyökeres reménye,
még akkor is, ha némelykor a költői lélek mélyebb
régióiig érezteti hatását a szakmai közöny, a művészetek és művészvilág ellenében építkező kor bénító
tapasztalása. Nyilván, ebben nincs, sajnos nincs egye-

dül az országjáró tarisznyáját újabb időkben világjáró
bakancsokra váltó költőtársunk…
E sorok írójának alkalma volt tapasztalni, hogy
Turcsány Péter ezekben az esztendőkben, egészen
napjainkig, újabb és újabb írói, költői, irodalomszervezői vállalások révén próbált kiutat keresni ebből a
kényszerhelyzetből. Kiköltözik a fővárosból, népes
családjával Pomázon telepszik le, a kortárs irodalmi
termékek mellett a Wass Albert-könyvek kiadását
elkötelezetten vállaló Kráter Műhely Egyesület munkáját irányítja… És nem utolsó tényező, amit még egy
vázlatos felsorolásból sem lehet kihagyni: az Illyés
Gyuláért szóló versben példamutató tömörséggel és
stílusban megfogalmazott „utolsó magyar”-gondokat,
az építkező nemzet polgári mindennapjait vette vállaira
– helyi képviselőként. Költőember számára ennél
maibb apostoli elhivatás már nincs is! (Szegény Petőfi
Sándor, ha akkor nem szavazzák ki…!)
Turcsány Péter eme témák költői körüljárásával az
Arc és Lélekzet című kötetében a legváltozatosabb
nyelvi és formai megoldások felcsillogtatásával, szigorú
fegyelmezettséggel (valamikor – más idők voltak azok
(!) – épp ennek ellenkezőjét, a vállalt szertelenséget
emelte ki költőnk egyik kritikusa, úgyszintén pozitívumként), nemzeti kultúránk népköltészetben, szokásban, de vallásfilozófiában és másutt is fellelhető
értékeit felmutatva és felhasználva, együtt az európai
irodalmak motívumainak okos alkalmazásával: csúcsra
érkezett. „Pomázi költeményeiben” egy végtelenített
Haza szellemi-lelki ábrázata hámozódik ki, minden
Trianonoktól mentes térkép, rajta-benne Reményik
Borberekétől fel egészen Márai fészkéig, Kassáig,
Pomáztól Santoriniig, az „újraélesztett” Édesapa Budapestjétől el egészen IV. Henrik londoni dolgozószobájáig, és vissza… a végtelenből a védtelenbe. Amint a Haza(a
Székelyföld)felé című „tájversében” írja: „Jövök. Jövök./ Hoz
a vonat./Tusrajz a táj./ Benne fehér végtelen.// … „Jövök,
jövök. Hoz a vonat./ Tusrajz a tél./ Benne a hazánk védtelen.”
Turcsány Péter kötete az utóbbi évek egyik legizgalmasabb költői vállalkozásának mutatkozik: „Van
egy költészet – olvassuk a Hamvas-idézetre írt Hüperion
feltámadásában – , van, amely a világ felé fordított arc a
személyiség (az individuum) költészete, és van egy másik,
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ami az élet felől nézve nincs, ami valóvá soha nem vált, a
lélek felé fordított arc, a világ felé fordított arc másik fele,
másik oldala: a meg nem valósulás örök éneke. /…/ Teljességünk: a világ felé fordított arc és a lélek felé fordított arc
egymásba simulása; de tudnunk kell, hogy a felfedés, a
megmutatkozás mindig az emberlét DRÁMÁJÁNAK
kockázata.” Költészetünk „lélekarca” van kiteljesedőben. Ennek a folyamatnak egy elmaradhatatlan –
egész írói nemzedékek helyzetére és szellemi kapcsolatára fényt derítő – munkáját vélem és érzem megva-

lósulni Turcsány Péter új és mégis összegző kötetében.
(Turcsány Péter: Arc és Lélekzet, Pomáz, Kráter 2011.)
Könyvbemutatónkkal köszöntjük Turcsány Pétert, a
PoLíSz főszerkesztőjét, 60. születésnapja alkalmából, melyet
2011. március 4-én, 17 órai kezdettel a Magyar Írószövetség
klubjában tartunk. (1062 Budapest, Bajza u. 18.) Olvasóinkat
szeretettel várjuk.

Tusnády László

A fény apoteózisa
(Madarász Imre: A legfényesebb századforduló című
tanulmánykötetéről)
Boldog az az ember, aki azzal foglalkozik, amit leginkább szeret. Madarász Imre életét az irodalom, a
művészetek iránti szeretet tölti be – a részesülés a
magasabb lét igézetében és ennek az élménynek az
átadása, kiváló tollú íróként és tanárként. Legújabb
könyvéről akarok írni, és úgy érzem, hogy bármilyen
részletezés előtt ezt a felemelő hírt, üzenetet kell átadnom – talán inkább kiemelnem, hiszen őszintén remélem, hogy mindezt nagyon sokan átélték, és azok is
tudják, akik hallották előadásait, olvasták műveit.
Szereti a szellemi kalandozásokat, és ezek ugyanazt az élményt jelentik a számára, mint a visszatérés
kedvenc korszakához, a felvilágosodáshoz. Őszintén
szólva, nem tudom eldönteni, hogy számomra mi az
izgalmasabb, az, hogy ha teljesen új tudományos vagy
művészeti kérdésről ír – olyanról, amellyel ilyen megközelítésben még nem összegezte véleményét, vagy
olyanról, amellyel már réges-rég foglalkozik. Ezt a
bizonytalanságomat Madarász Imre különleges adottsága okozza: nem csupán „az alkotótól elidegenedett”
szöveget nézi, tanulmányozza, hanem az adott kor
mindenségét igyekszik megragadni, és ennek a lényegét tárja fel, adja vissza egy-egy mű kapcsán.
Tiszteletet ébreszt az a kíváncsiság, ahogyan a korábban általa már elemzett művekhez közeledik. Tudja,
hogy azokban is maradt még feltáratlan titok a számára, és a művek meg a szerzők megjutalmazzák, és újabb
fátylak hullanak le, újabb és újabb lényeges elemek
kerülnek elénk – örök figyelmeztetésül, hogy nem
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szabad fausti hősként végigrobogni a világon, kell az
érdeklődés, az új felfedezése, de ugyanígy fontos viszszatérni ismerőseinkhez, régi barátainkhoz – örökre
hűséges, szeretett könyveinkhez, mert az új találkozás
új élménnyel járhat.
Madarász Imre első tanulmányában (Lángelmék
fénykora. Bevezetés helyett) a könyv címét magyarázza
meg. Több országban igen nagy szellemek tündököltek. Egyéniségüket úgy valósították meg, hogy a közjón
fáradoztak. Általuk jobb lett az emberek élete. Legalábbis ez a remény hatotta át ezeket a nagy gondolkodókat. A különböző tanulmányokat egy nagy tenger
vagy óceán kedves szigeteinek is lehetne tekinteni, de
mindet áthatja az a titokzatos áramlás, amely az adott
kort jellemezte.
A bölcseleti tudomány szépsége és hátránya is egyben, hogy nem lehet „méterrudat” alkalmazni, használni: az érték meghatározása során óriási eltérések
lehetnek. Volt, aki kevés eredeti gondolatot talált a
felvilágosodás filozófusainak a műveiben. Madarász
Imre könyve alapján ennek az ellenkezőjéről győződhetünk meg.
Mi sem természetesebb, mint az egy nagy alkotó
több területen is dolgozik. Annak viszont komoly oka
van, ha épp egyet emel ki ez a sokoldalú lángész.
Charles de Tolnay Michelangelo világlátásáról szóló
könyvében nagyon alaposan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a nagyon sokoldalú művész hosszú ideig
mily következetesen tekintette magát szobrásznak,

Tájoló
viszont élete vége felé filozófusnak vallotta magát;
joggal, mert alkotásainak nagyon erősen filozófiai
mondanivalójuk van.
Madarász Imre nagyon találó ecsetvonásokkal villantja fel azokat a szálakat, amelyek a reneszánszt és a
felvilágosodást összekapcsolják. Egy nagyon erősen
megcsontosodott szemléletet utasít el azzal, hogy a
vizsgált kor és a romantika kapcsolatát tisztázza. Tankönyvekben is hosszú ideje jelen van az a felfogás,
amely a két korszakot szembeállította, pedig az az
igazság, hogy épp a romantikus alkotók valósították
meg leginkább a nagy elődök álmait. Az ész és a szív
abban az időben nem volt oly nagy ellentétben, mint
most. Elég Alfieri művészetére gondolni. Ő a klasszicizmust és a romantikát nagyon magas szinten kapcsolta össze.
Nagyon szépen lehet a könyvben követni azt a
párhuzamot, amely 1789 és 1989 között van. Két évszázad és mekkora a hasonlóság! Összeomlott a zsarnokság, és lehetőség nyílt a szabad nemzeti lét megteremtésére, gyakorlására. A demokrácia hite és reménye
hatotta át a szíveket és az elméket.
Az alaphangot a könyve elején adja meg a szerző,
és ezzel bizonyos szép és tökéletes tömörítés lehetőségével is él, hiszen ennek a párhuzamnak a felvillantásával felhívja a figyelmet arra, hogy az olvasó továbbgondolja ezt a kérdést. Az a lehetőség is fennállt, hogy
ez az újabb századforduló (sőt ezredforduló) hasonlóképpen fényes legyen, de ez a lehetőség elveszett, mert
sokak számára nem létezik az erkölcs, sőt ez a szent
fogalom legtöbbször hiányzik a társadalmi gyakorlatból is, mert kilöktek „a gépből egy fő csavart,/ Mely
összetartá, a kegyeletet” – mondhatjuk szomorúan
Madách után. Sőt most is érvényes lett az a megállapítás, amellyel Nazim Hikmet „A függetlenség eposzá”-t
zárja:
„Szívem ébred bánatára.
Mialatt szabadon és bátran rohantunk,
máris léptünk a csapdába.”
Erről a nem török, hanem hazai csapdáról ír több
művében Madarász Imre. Elég pillanatnyilag az
Antiretró, a „Legendák ébredése”. Karczag György, az
ismeretlen remekíró című könyveire gondolni. Rendkívüli erénye az, hogy könyveiben a gondolatok úgy térnek
vissza, hogy egy gyönyörű szellemi építkezés tanúi
lehetünk. Nem csupán értéket ment, hanem értéket
teremt, ad át, és egy egészségesebb jövő körvonalait
adja meg. Oly rendét, amely most hiányzik. Legutóbbi

(sőt jelenlegi) fényesnek ígérkező korunknak a fő átka
így válik világossá előttünk: nincs olyan folytonosság,
de leginkább lehetőség, mint ahogyan a felvilágosodást
a romantika követte.
Fény, dicsőség, szobor, magány, elmúlás és maradandóság – olyan kulcsszavak, amelyek az emberben a
könyv elolvasása után kavarognak. Ha újra a fejezetcímeket tanulmányozzuk, tűnődünk rajtuk, felidézzük
mindazt, amiben az olvasás által részesültünk, a könyv
külön életet kezd el mibennünk. Kiemelten öt alkotóról
szólnak a tanulmányok, de egy egész korral, két művészeti irányzattal találkozunk. Különös érzést kelt bennünk az a körülmény, amelyre már hivatkoztam: itt
már nem a távoli múlt homályba vesző keserve, szenvedése vagy utolérhetetlen derűje, végtelen nyugalma
vesz körül, hanem olyan világ, melynek a lényegével
könnyen találkozunk, mert nincs szükségünk bizonyos
átmenetre, beavatásfélére. Oly térben mozgunk,
amelyben a saját lét-időnk hajnalfényei is felderengenek, és az adott valóság belső ellentmondásainak
ellenére meggyőződünk arról, hogy az emberi lélek
igazi fényjelenség – létezésünknek van kontinentális
alapzata. Haza és nemzet minden mostoha körülmény
ellenére létezik. Ha másképp nem, akkor a benne hívő,
érte élő emberekben. Jó ezt tudni, különösen egy olyan
korban, amelyben nő a létbizonytalanság, a meghasonlás, nagyon nyilvánvaló erők az ősi gyökereket tépik,
pusztítják.
Egyén és közösség – így is lehet folytatni a kulcsszavakat, és a második fejezettel találkozunk: A jogreformer és a „Fények” filozófusai. A felvilágosodás állambölcseletének a hatása Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről
című értekezésre. Cesare Beccaria világa tárul elénk és
híres, „fénylő” elődei: Rousseau, Montesqieu és Locke.
A kimondhatatlanul nagy emberi szenvedés forrása
volt a törvények ellentmondásos volta, időszerűtlensége. Szinte gordiuszi csomó állt Beccaria előtt. Ő ezt
huszárvágással oldotta meg. Egy új, emberibb kor
nyitánya A bűnökről és a büntetésekről című értekezése.
Ezt a remeket Madarász Imre fordította magyarra. Az ő
munkásságának is szerves része. Természetes, hogy
vissza-visszatér hozzá, hiszen újszerűsége miatt alapmű, szinte kimeríthetetlen forrás.
A zsarnokságnak, a basáskodásnak a teljes elutasítása van ebben az értekezésben. A megalázottak és
megszomorítottak végre felemelhetik fejüket, mert
nekik is van emberi méltóságuk. Ez a mű kezdete
annak a folyamatnak, amely majd a reformkorban
teljesedik ki, és máig sugárzó erejével figyelmeztet arra,
hogy baj van az államgépezetben, ha a jog és a köteles-
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ség nincs összhangban. A törvény előtti egyenjogúságot is biztosítani kell. „Embernek minden ember fölötti
hatalma, amely nem feltétlen szükségességből származik, zsarnoki.” Az embernek joga van az élethez, a
szabadsághoz, a tulajdonához, és az államnak, a közösségnek a vezetői, a felelősei kötelesek megteremteni a
biztonságot. Tehát ők nem csupán a hatalom élvezői,
hanem nagyon komoly kötelességeik is vannak.
A következő tanulmány a klasszicizmus és a romantika közt a híd szerepét betöltő nagy íróról, költőről, gondolkodóról szól: A magányos költő két múzsája.
Harcos individualizmus és fényes elszigeteltség Alfieri
lírájában. Madarász Imre mindig különösen ihletett
hangon ír szeretett költőjéről, írójáról. Ez nem elfogultság a részéről, hiszen Vittorio Alfieri egyéniségében
volt valami emberfölötti. Magányos művész volt.
Olthatatlan harag élt benne a zsarnokság iránt. Egy, a
szabad lelkek által megálmodott korban szeretett volna
élni. A teljesebb, az igazibb létnek a hiánya búskomorrá
tette. Így lett a „melancolia” a második ihlető forrása.
Csak a legnagyobbak lelkében élő jövőben vagy az
eszményített antik görög, de még inkább római világban szeretett volna élni. „Hogy abban élhessen, azt
kétféle úton-módon érhette el. Az egyik, a kézenfekvőbb, a fantázia szárnyalása volt, a rousseau-i „magányos sétáló álmodozásai” révén, kedvenc Petrarcakötetével, „amit mindig zsebében hordott”, vagy
könyvtárában, netán lovon ülve. A másikat az emberfeletti élethivatás jelentette: a schilleri „eljövendők polgáráé”, A fejedelemről és az irodalomról (Del principe e delle
lettere, 1778–1789) „néptribun-írójáé”, a Misogallo (1790–
1798) zárószonettjének „váteszéé”, az „előfutáré”
(alfiere), aki tollával, írással, könyveivel teremt „feltámadt”, új embert, új polgárt, új népet, új világot (azt az
„eljövendőt”), felemeli a reális-gyarlót az ideális magaslatára. Ennek az idealista, „demiurgoszi” küldetésnek a
fényében kellene újragondolni a „politikus Alfieri”
legélesebben
Sapegno
által
felhánytorgatott
„antipolitikájának” látszólagos paradoxonát. Alfieri az
olasz irodalom – Dante után – legpolitikusabb klasszikusa volt, még akkor is, ha – teljes egyetértésben
Calossóval – szabadságeszméjét éppúgy nem korlátozzuk a politikai szabadságra, ahogyan „szabadságtragédiáit” sem a politikai tárgyúakra.”
Márványszobor és szélkakas. A Monti-költőparadigma
rendszerváltozásokkal és kérdőjelekkel – ez a címe a következő fejezetnek. Különös világhoz vezet el Monti sorsa.
Madarász Imre az alkotó olvasást, elmélyülést segíti
azzal a módszerével, amelyet már említettem, amelynek az a lényege, hogy az „akkor és most” párhuzama
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kapcsán ez a lehetőség tág utat nyit az olvasó előtt. Épp
a folyamatos párhuzamok lehetősége győz meg arról,
hogy bármilyen munka parttalanná válhatna akkor, ha
az említett lehetőségeket kihasználná az ember.
Ha Madarász Imre ezt könyvében röviden és velősen megteszi, annak külön súlya van, külön nagy
jelentősége. Ezt cselekszi Vincenzo Monti kapcsán,
mikor arról beszél, hogy a költő utóéletét az egyre züllő,
süllyedő oktatási rendszer tönkretette „elposványosította”. Oly hamis modell készült róla, amely gerjeszti az
eltávolodást, az elidegenedést tőle, pedig a makacs,
önigazolásos „udvari költő” drámája fölöttébb tanulságos, és szerepe, „szerepvállalása” később „értékelődött
fel”. Ez különösen igaz akkor, ha nem művészi értékre,
hanem anyagiakra gondolunk. Bizony, bizony a nagy
diktatúráknak is voltak udvari költői. Ugyanúgy önérzetesek voltak, mint Monti, pedig ő egyedüli jelenség
volt: „páratlan mutáns”, pártos követői Horváth István
Károly szerint már 1948-ban „osztályharcos zengerájjá”
tették a hivatalosan is elismert magyar költészetet.
Ilyen hajdani bértollnok érkezett első munkahelyemre, tanárságom hajnalán. Én biztosra vettem, hogy
a tanítványaim semmit se tudnak róla. Ezért lepett meg
Cs. M., mert kerek perec megkérdezte a nagy embertől
– író-olvasó találkozón, a közönség előtt, hogy miképpen értékeli a személyi kultusz idején kifejtett munkásságát. Sosem felejtem el a hajdan ünnepelt személy
indulatát. Testbeszéde a féktelen, fellobbanó haragot
fejezte ki. Majd látszólag csillapította magát, és a diktatúra vezéregyéniségeire jellemző „torkosított” hangon
ezt mondta: „Mi azt hittel csináltuk. Mi hittünk abban
az eszmében, nem úgy, mint a mai fiatalok, akik már
semmiben sem hisznek.”
Csend lett, és az a csend azóta is tart. Én a költő
egyik versét magamban idéztem, hiszen gyermekkoromban emlékezetből kellett megtanulnunk. „Megsárgult könyveket lapozva” – hirdeti a cím. Március tizenötödike centenáriumára készült a vers. A megsárgult
lapok a hajdani nagy esemény tanúi. Ez így még szép is
lehetne, de a „mi” poétánk nem éri be ezzel, hanem
arra gondol, hogy mi lesz száz évvel később. Akkor is
ünnepelni fogják március tizenötödikét, és akkor is
olvassák majd az ő versét, és valamelyik kései utódnak
különös érzése támad:
„Hogy nem élhetett korábban,
a költő dicső korában,
sajnálkozzon azon is egy kicsit!”

Tájoló
Tehát 2048. március 15-én sajnálja azt, hogy nem
1948. március 15-én él. Ott, az író-olvasó találkozón én
az illető költőre, mint valamilyen marslakóra tekintettem. Ezt a hazugságot tekinti ő hitnek, és még nekimegy a tanítványomnak, mint a gácsér a kiskacsának?
Hosszú évtizedeken át úgy véltem, hogy ez az eset és a
„költő hite” az abszurditások múzeumába került. Ma
már ebben sem vagyok biztos. Hiszen a legnagyobb
gondolkodók éppen azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi gazdasági válság lényege az, hogy sokak számára
eltűnt a pénz, pedig már csak abban hittek. Maradt a
semmi. Ha ez így folytatódik, ha a pénzvilág lélek
nélküli urai mindent megtehetnek az emberekkel,
akkor könnyen előfordulhat, hogy az illető tollforgatónak igaza lesz, és valaki majd úgy olvassa a versét 2048.
március 15-én, hogy visszavágyik a zsarnoki korba,
mert akkor „legalább” hitt valamiben ez a költő is…
Ez ne legyen igaz! Erre figyelmeztessen Monti példája is! Ő tehetséges volt. Erkölcsileg szomorú változat:
a köpenyegforgatás nagy mestere. Követői minőségileg
mások: a jövő reményteljes és egészségesnek hitt szervezetét úgy támadták meg, mint az ember testét a
nagyon szívós rákos sejtek. Azért kell küzdenünk, hogy
a végső és tragikus áttétel ne következzen be. Erre csak
úgy lesz remény, ha nem engedünk a mi negyvennyolcunkból, ha azért fáradozunk, hogy minden gyermek,
minden ifjú tudja felragyogtatni a magával hozott
fényt…
A fenti gondolatsor, emlékidézés – látszólag elkalandozás, de a Monti-jelenségből „csipetnyi” ízelítőt ad
csupán. Ezért gondolom, hogy ide illik, mert kimondani is félek, de valóban fennáll a veszélye annak, hogy az
a remek párhuzam, mely 1789-et és 1989-et oly hasonlóvá teszi, a maga ellentétébe csap át, az eszmeiből csak
a torz marad: fény helyett a semmi sötétsége.
Madarász Imre tudós és művész. Az alkotások világában él. Kitűnően érzi, látja és láttatja meg legnagyobb titkaikat is. Élvezetes szellemi kaland az, amikor
különböző műfordításokat vet egybe. Rendkívül jó
érzékkel találja meg a jót. A tökéletes, az eredetivel
szinte azonos megoldás nem csupán a fordító tehetségét dicséri, hanem anyanyelvünk diadalát is hirdeti.
Berczeli Anzelm Károly Ugo Foscolo leghíresebb versét
(I sepolcri) remekül ültette át magyarra. Foscolo világáról és elsősorban erről a gyönyörű, de megrázó versről
ír az ötödik tanulmányában Madarász Imre: „Végzetes
nyugalom”– „dicsőségosztó halál”. Elmúlás és öröklét dialektikája Foscolónál című tanulmányában. Dante főműve
mellett ez a legnagyobb olasz filozófiai költemény. Az
olaszok hatalmas életszeretetének a másik pólusa az a

szemlélet, ahogy a halállal szembenéznek. Ebben is és
abban is valami megfoghatatlan teljességet látnak.
Valamilyen ősi gyökérként tudatukban benne van a
horatiusi „Non omnis moriar” (Nem hal meg minden)
felemelő ténye. Az itáliai művelődés távoli partjairól
derűt sugárzó etruszk síremlékek bátorítják az esendőség-lét csetlő-botló vándorait. A könyörtelen elmúlást
hirdető, „tényt feltáró” képek is a megmaradás szomját
sugallják. Az élet végső áhítata szól a sír mélyéről is. Ezt
a látszólagos ellentmondást – ellenpólusokban megmutatkozó összhangot tárja fel Madarász Imre elemzésében. A szélsőségekre is figyel. Naturalista túlzást említ a
halál borzalmainak az ábrázolása kapcsán. A sok „u” a
halál utálatos voltát fejezi ki. Így jelennek meg az
ululando (üvöltve), upupa (búbos banka), luttuoso
(gyászos) szavak. Maga a kép is iszonyú, hiszen a
koponyához kapcsolódik. Herman Ottó szerint a
magyar ember számára a közelében élő madarak a
rokonszenvesek, a rejtőzködők, visszataszítóak, ellenszenvesek. A búbos banka szép madár, de „büdös
bankának” nevezik, mert piszkos a fészke. Ezt a megbélyegzést a közelünkben élő madarak elkerülik. Nem a
fészek tisztasága miatt, hanem az említett rokonszenv
miatt. Úgy tapasztalom, hogy ez a szemlélet hasonlóképpen van meg az olasz népköltészetben is.
A felvilágosodás korában a panteonizációnak igen
nagy szerepe volt. A kegyes halotti kultuszra sújtott le a
szigorú napóleoni törvény. A nagy hódító, császár
Hegel szerint maga a világszellem volt – lóháton.
Különös ez a kép, de a történelem hosszú ideig legyőzhetetlen lovasáról nem írt Alessandro Manzoni. A nagy
történelmi alak a halálban, sőt nem sokkal a halála előtt
lett újra ember, és ez az átalakulás – visszatérés döbbentette meg a nagy romantikus írót és költőt.
„Igaz dicsőség volt?””Polgári óda és szent himnusz”
Manzoni Május Ötödike című Napóleon-versében – Ezzel a
tanulmányával zárja Madarász Imre legújabb könyvét.
A síremlékek című vers kapcsán elmondott dicséretet
nem lehet megismételni a Manzoni-költemény hat
magyar átültetéséről. Kettővel lehetünk valamelyest
elégedettek. Madarász Imre Rónai Mihály András és
Csorba Győző fordításával foglakozik kiemelt módon.
Célja nem a „ledorongolás”, hanem az alkotásnak és az
olvasónak a szolgálata. Mozgékony szellemiségével
szinte bevezet a fordítók műhelyébe.
Joggal tekint Madarász Imre gyanakvással arra a
hatalmas számra, amelyet Napóleon kapcsán említenek
kutatói. Az olasz adat szerint félmillió könyvet írtak
róla, a magyar „közel háromszázezer könyv”-re –
„több mint háromszázezer könyv”-re becsüli a Napó-
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leonról szóló bibliográfiák számát. Könnyű belátni,
hogy ehhez az volna szükséges, hogy naponta hét vagy
legalább négy könyv jelenjen meg folyamatosan a nagy
történelmi személyiségről. Lehet, van, aki ezt elhiszi.
Ám elég arra gondolni, hogy a többféle adat közül a
legmegbízhatóbb az, amely szerint most négyezernégyszáz élő nyelv van. A beszéltség aránya szerint a
magyar a negyvenedik (mások szerint a negyvenhatodik) helyen van. Könnyű belátni, hogy sok olyan kicsi
(kevesek által beszélt) nyelv van, amelyen egyetlen
könyv sem jelent meg Napóleonról. Ha átlagos, egyenletes érdeklődési arányra (eloszlásra) gondolunk, akkor
ezernél több könyvnek kellett volna már megjelennie
magyarul Napóleonról. Hol vannak ezek? Kik írták
őket? A számok könnyen varsába csalogatják az embert. Homérosz körülbelül egymillió nappal ezelőtt élt.
Hozzá képest viszont Napóleon a kortársunk.
Madarász Imre könyvének az értékét növeli a testvérmúzsák jelenléte. A számomra különösen érdekes
az, hogy egyetlen találó megjegyzés, megfigyelés,
felismerés a művészeti élet több területére is fényt
vethet. A „sovvenire” (emlékezik, eszébe jut) szó Croce
és mások számára furcsa volt, nem illett a vershez.
Madarász Imre viszont ezt a szót azért tartja ide illőnek,
mert Beethoven III. (Eroica) szimfóniájának teljes olasz
címében is szerepel: „Sinfonia eroica, composta per
festeggiare il Sovvenire di un grande uomo”. Madarász
Imre szerint Manzoni felesége ezt a művet vagy az V.
(Sors) szimfóniát zongorázta, míg a férj a költeményét
írta. „Nem csupán” a verselemzés kap új árnyalatot,
hanem a nagy zeneszerző világát is alaposabban látjuk.
Hiszen a III. (Eroica) szimfóniát Beethoven Napóleonnak akarta ajánlani. A császári koronázás mutatta meg
neki, hogy ez az uralkodó sem más, mint a többi. Ilyen
felismerés alapján változtatta meg a címet, de ebben a
döntésben valóban szerepe lehetett annak, amit Madarász Imre állít: a nagy zeneszerzőnek is volt félni valója
az uralkodóháztól. Persze a kockáztatás bátorság
kérdése, de Napóleon épp ezzel a furcsa, önös lépéssel
mutatta meg igazi arcát, akkor szakadt el attól az eszmétől, amelynek a megvalósítóját látták benne sokan.
Más a szabadság lángeszű szolgálója, és más az, aki
császárként akar „magasan szárnyalni” a tömegek
felett.
Azt viszont már nehezen tudhatjuk, hogy Napóleon furcsa hatalmi megszállottsága nélkül hogyan
alakult volna Beethoven kézirata, hiszen épp elég közel
állt – közel létezett a császári udvarhoz, és épp ezért a
szimfónia végső nyelvi „burkára”, címére, egyéb zeneszerzői megjegyzésre vigyáznia kellett. Ezt az óvatos-
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ságot még az is fokozta, hogy a császárrá koronázott
Napóleon már valóban más minőségű lény lehetett a
zenei lángelme számára, mint az a rendkívüli ember,
akiben a szabadság eszméjének, az igazi és tiszta hősiességnek a megvalósítóját látta. Az élet más rendje, a
szabadság levegője oly nagy mértékben benne volt a
korban, hogy Napóleont a lengyelek is rajongásig
szerették (a spanyolok viszont nem). A korszellem és a
személy megdöbbentően fonódott össze. Beethoven
Esz-dúr zongoraversenyében is jelen van ez a hősi kor.
Az a császárváros falain belül is ott volt. Rudolf herceg
Beethoven lelkes tanítványa volt. Ám a rokonszenv és a
hivatalos állásfoglalás nem azonos. Ez teszi oly különössé ezt a kérdést. Liszt Ferenc viszont egyszer megkérdezte Ferenc Józsefet, hogy ráadásként eljátszhatja-e
előtte a Rákóczi-indulót. „Játssza csak nyugodtan, úgyis
ritkán hallhatom” – hangzott a válasz. Más volt ez az
alkalom, és más volt az, amikor a koronázáson is szerette volna a Rákóczi-nótát hallani nagy zeneszerzőnk –
saját feldolgozásában…
Napóleon emberré majd újra akkor válik, amikor
képes lesz meghajolni a kereszt előtt. Igaz, ennek a
megtérésnek a hitelességét vitatják, de a Manzoni-vers
művészi valóságához, lényegéhez hozzátartozik.
„Mehr Licht! (Több fényt!)” – mondta a Halál Kapuja
előtt e korszak szellemi óriása, Goethe. Hét hónappal
korábban búcsúzott el az élettől a mi fényt hozó Mesterünk, Kazinczy Ferenc. Születésének kétszázötvenedik
évfordulóján illő és üdvös ebbe a fénybe beletekinteni,
hiszen a sors különösképpen packázik velünk: épp
abban a tündökletes korban született meg a herderi
jóslat, mely többekben iszonyú félelmet keltett. Úgy
érezték, hogy halállasszó dobatott népünk nyakába,
valamilyen szörnyű varázslat nyelvünket elmúlásgyűrűbe zárta, de megszületett a tagadás nagyszerű szelleme. Kazinczy társaival együtt kiáltotta, hogy „Nem!”
Azóta kiderült, hogy Herdernek gonosz tanácsadói
(felbujtói) voltak. Nem a nyelvtudomány tisztasága,
hanem mocskos, aljas szerzési vágy mozgatta őket. A
nyelvi Hirosima pokoli lángja a számunkra fellobbant,
de ezt is túl kell élnünk. Ehhez kell a szellem hatalmas
ereje, igazi, szilárd vértezete, mélységes hit, az életet
lobogtató fény.
A környezet „(f)elemésztése”, a legborzasztóbb vicsorgó fegyverek fenyegetik az emberiséget. Mi már
edzésben vagyunk. Dantéval együtt mondhatjuk, hogy
olyanok vagyunk, „mint ki tengerről jött sok veszélylyel”. Bizony, mi az ilyen lét-vándorra, élet-utazóra
hasonlítunk. Körülményeink miatt nekünk az átlagosnál több fényre van szükségünk. Ezért örömünnep az

Tájoló
olyan szép alkotás, mint Madarász Imre legújabb
könyve, hiszen megtanulhatjuk belőle, hogyan juthatunk el a csillagokig.

( Madarász Imre: A legfényesebb századforduló. Tanulmányok a XVIII-XIX. század olasz irodalmából. Budapest,
Hungarovox, 2009. 228. p.)

Pósa Zoltán

Olvasókönyv az utolsó nomádról
Írások Rostás-Farkas György József Attila-díjas költőről
A legjellemzőbb mondatot Rostás-Farkas György József
Attila-díjas költőről, íróról, néprajzkutatóról a fia, ifjabb Rostás
Farkas György írta le: Az utolsó nomád. S ezt a címet is adta
annak a könyvnek, amelyet az édesapjáról írt tanulmányokból,
kritikákból, riportokból, a vele készült interjúkból állított össze.
A sokszínű tollal festett mozaikból elénk tárul az egyik legjelentősebb élő cigány költő hiteles arcképe. A jeles alkotó Újkígyóson született, 1949. február 28-án, most ünnepeljük
hatvankettedik születésnapját.
Minden költőről a versei árulnak el a legtöbbet:
„Nézem a madarak röptét / a szabadság / szárnycsapásait /
Valami ősi vágy / kerít hatalmába / szomjas lélekkel fölemelkedik a gondolat / s repül repül / az EMBER az értelem egén”.
Eme Szabadság című vers soraiban benne lüktet a vándorcigány ősök menetelése, az üldözött nomádok
nyugtalansága, a cigány és a magyar legendák, eredetmondák együtt vállalt határtalan szabadságvágya, a
végtelen, a kozmosz iránti sóvárgás.
Aki beszélt Rostás-Farkas Györggyel, vagy hallotta
negyven éves írói-közéleti pályája során elhangzott
beszédeit, tanúsíthatja, hogy nem csak a kötetben szereplő, leírt interjúkban fűzi egymáshoz a szavakat
érzékletesen és színesen. Ő él a szóban, a nyelvben,
minden megnyilvánulásában és porcikájában élő költő,
aki az apától hallott mesékből, olvasmányélményekből,
Benedek Elek, Jókai Mór, Petőfi Sándor általa nagyra
becsült, szeretett műveiből építette föl a született költő
ösztönös tudatosságával keresztény humanista világszemléletét, cigány és magyar azonosságtudatát, eredeti
nyelvezetét.
Népe nevében mondja: nagyon messziről jöttek, a
világ másik feléből és nagyon mélyről. Hosszú volt az
út, de megtalálták Magyarországon a hazájukat, ahol
vallja ősei nevében: „sehol nem fogadták az őshazából,
Indiából elvándorolt romákat annyira szívélyesen és

szeretettel, mint a magyarok a Kárpát medencében.”
Népek és nemzetek, kultúrák között nincs aláfölérendeltségi viszony. Hétszáz éve itt leltek hazára,
ahol a tisztességes, jó szándékú cigány és magyar többség békében, szeretetben kíván együtt élni. Az ellenségük is közös: aki éket akar verni magyarok és cigányok
között. Magyarán: csak az a magyarság és a cigányság
ellensége, aki annak tartja magát.
Rostás-Farkas György életútjára tekintve nyilvánvaló, hogy ő nem csak elméleti kutató emberként ismeri és
éli meg a magyarországi cigányság sorsát. Írásaiban,
álláspontjaiban felismeri, hogy a fejlődés fő sodráról
lemaradt, perifériára született cigányság együtt a magyar vagy más nemzetiségű sorstársaival nehéz feladat
elé néz társadalmi integrálódása útján. Nem enged a
Széchenyi István-i parancsból, s egész életével ezen
munkálkodik: „Kiművelt főkre, váteszekre van szüksége a közös hazának”.
Már a fiatal gyerekben szülei fölismerték rendkívüli
tehetségét és jó iskolákba küldték. A debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen néprajzi, Pécsett tanári
oklevelet szerzett, a Romano Nyevipe, az első roma
irodalmi folyóirat szerkesztője volt, 1989-től a cigány
Tudományos és Művészeti Társaság, a Budapesti Roma
Kisebbségi Roma Önkormányzat elnöke. Immár 1992
óta szerkeszti Pest egyik legpatinásabb negyedében, a
Wekerle telepen a Kethano Drom – Közös út című cigánymagyar irodalmi és kulturális folyóiratot.
Életműve rendkívüli. Képekben, egyetemes érvényű gondolatokban gazdag, beszédes című verskötetetek, Aranyhídon, A békesség zarándokai, A mindenségbe
zárva, Balladás álmok mutatják, hogy népének táltosaként
szólaltatja meg a legősibb, a közös tradíciót, az aranykor
legendáit, amikor az ember még közvetlen kapcsolatban állt Istennel.
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Tudósként a cigány-magyar, magyar-cigány szótár
összeállításával, az ősi cigány mesterségek, a cigány
mesék összegyűjtésével, számos önálló kötettel és
publikációval akadályozta meg, hogy az idős adatközlők halálával megszakadjon a fölbecsülhetetlenül gazdag cigány hagyománykincs.
A kötet megidézi a cigány önkormányzat emblematikus alakjaként, általa megszervezett konferenciák
hangulatát is, amelyeken csodálatos előadások, életre
szóló barátságok köttettek. Gyurkovics Tibor, Jókai
Anna, Lévai Anikó, Tőkés László, Szabad György,
Duray Miklós, Ranner Gizella, Osztovits Ágnes, Veres
Emese, Ruva Farkas Pál, Raduly József, Szakcsi Lakatos

Béla, Koltay Gergely, Kamarás István és számtalan – a
kötetben írásokkal szereplő – kiemelkedő művész,
tudós, közéleti személyiség neve és aurája teszi immár
elszakíthatatlanná az érzelmi és a szellemi kötést a két
sokat szenvedett nép között. S ennek hiteles dokumentuma a Rostás-Farkas György olvasókönyv, Az utolsó
nomád is, amely a József Attila-díjas költő hatvankettedik születésnapját is köszönti. Isten éltessen, drága
barátom, testvérem!
(Az utolsó nomád. Olvasókönyv Rostás-Farkas György
életművéről, összeállította ifjabb Rostás-Farkas György.
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, 2010.)

KÉPZŐMŰVÉSZEK A POLÍSZBAN

Bemutatjuk
Bedey Gábor szobrászművészt
Szolnokon született 1961-ben, 1990 óta él családjával együtt Rákoskerten. Mestersége és hivatása a szobrászat. Szobrainak legkedveltebb anyaga a terméskő. Köztéri alkotásai megtalálhatók Budapesten, Sopronban, Szolnokon és Rétságon. Budapest első, közterületen álló Wass Albert szobrát ő készítette, amely
Rákoskerten található.
Művészete többirányú, a szobrászat mellett verseket is ír. Költeményei az Idők fokán című gyűjteményben 2002-ben jelentek meg. Versei jó részében a sorok hosszának formázásával szinte plasztikussá teszi
műveit.

A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes
megfejtői közül februárban az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:
Barabás Bence
Molnár Hanga Anna
Szaszkó Levente

8043 Iszkaszentgyörgy
4032 Debrecen
6050 Lajosmizse

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.
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