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Főszerkesztői jegyzet

A Janus-arcú, a hermészi Barát: 
Kabdebó Lóránt

A Kabdebó Lóránt által idézett  Szabó Lőrinc-i hitvallást „mi nem a mának és nem 
a holnapnak, hanem a holnaputánnak dolgozunk!” paradox módon egészíthetjük ki 
professzor barátunk életművére és gondolkodói módszerére vonatkoztatva: Mi nem-
csak a mának, hanem a tegnapnak és a tegnapelőtt nek is dolgozunk!

A kabdebói életmű – a fi lológusé és a tanáré is – visszamenőleg revelálja az ér-
tékeket. Írásai, kutatásai mindig új oldalukról mutatják be az újra felfedezésre váró 
irodalmi és emberi kincseket.

Szólhat ő kedvelt Szabó Lőrincéről, vagy az általam nagyra becsült Wass Albertről: 
egyikben az individuum tágasságát, másikban a fi atal lírikus fi lozofi kus vonásait tud-
ja teljes meggyőzéssel kimutatni. Mindkét esetben új horizontokat nyit kutatóknak és 
olvasóknak egyaránt.

Miért is?
Mert a fi lológusi munka nemcsak felfedezői, hanem hermészi elhivatott ság is! Her-

mészé, aki egyként ott honos élet és halál határmezsgyéjén: egyként közvetíti a halot-
tak világát az élők felé, és az élők megvilágító erejét szeretett  halott aink felé.

Ezért Janus-arcú, ezért hermészi, ezért a magyar irodalom „hivatásrendű Barátja” 
Kabdebó Lóránt. Az ő hermészi lényeglátásával találkozunk újra és újra műveit olvas-
va, sőt, emberként, tanítványként is ezt a kétarcú leleményességét tarthatjuk életműve, 
akarom mondani életszentsége legjellemzőbb tulajdonának.

Legfőbb tulajdona: az átadás, az értékek átadása, a baráti szív önkéntelen átadása. 
Ezért mondhatjuk, hogy egyaránt keresztényi és antik személyiség a mi kedves ünne-
peltünk.

Turcsány Péter

(Elhangzott  2011. október 5-én, Kabdebó Lóránt 75. születésnapjának megünneplésén a Pe-
tőfi  Irodalmi Múzeum dísztermében.) 
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A PoLíSz a Szellem városa
A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

Balogh Gyula

Maradok
Ahogy Isten
napszínű kezével
lenyúl a
rögök közé,
beleborzadok...

s számban marcipán ízű
mosollyal nézem
az omlott  vályogtól
tarka pusztát.
Én itt  maradok, Magyarország!

Mert szeretlek,
ahogy az úszó
öleli a vizet!
Ha nehéz is,

Tiéd minden mozdulatom!

Bágyoni Szabó István 

A Költő álmai
(Reményik Sándor emlékezete)

Jó ideje tudom, hogy hajlamosak vagyunk a költők világának vég nélküli furcsa-
ságaiból kihámozni (és meg is magyarázni) azokat, amelyek alkalomadtán épp a mi 
elképzeléseinkbe vágnak – arcmásunk kiegészítőjeként.

Torda költőszülött je, Lászlóff y Aladár például – noha rámosolygott , de – a Balázs 
Ferenc szellemében életre keltett  helyi irodalmi körben gyakran felemlegett e, hogy a 
„család bevett  hite szerint” Ő bizony a születésekor épp elhunyt „Mészkőn álmodozó 
vidékfejlesztő pap-lelkész”, Balázs Ferenc földünkön maradt mása. A maga reinkar-
náltságában. (Hálálkodtunk is: egyik Trianon után, a másik a román kommunista dik-
tátor idejében…)

Magam a Jósika Kört irányított am, azt a szellemi csoportot, amely Erdély 
egyik elhanyagolt székely székének, Aranyosszéknek és Torda városának magyar 
kultúrhagyományait próbálta feléleszteni – a vidékről elszármazott  művészemberek 
bevonásával. Aladár egyszer, az 1970-es évek derekán a Tordán tartott  Erdélyi Helikon 
és Pásztortűz-esten felém is fordult: te mikor születt él? Mondom. Nos, mosolyodott  
el, akkor te valószínűsíthetően az 1941-ben elhunyt Reményik Sándor álmait viszed 
tovább ebben a „Bágyoni bőrben”…

Földön járó költő-ember vagyok, s nem hiszek (pontosabban szólva: egész életba-
gázsim és neveltetésem folytán nem kellene hinnem) a csodákban. De…

De Bágyon és Torda iskolapadjai után egyetemistaként, bizony, a szép emlékezetű 
Reményik Sándor gyermekkori utcáit jártam Kolozsvárott : a Farkas utca legvégétől (a 
Mikes-féle konviktustól) át a Mátyás király szülőháza előtt  lefutó utcácskáig… Ahol 
a fodros nyakravalót viselő, kis Reményik is. Megcsodálhatt am (noha fogalmam sem 
volt arról, vajon kis is épített e) a Zeneiskola mögött i Postapalota épületét. És, bizony, 
kalapot is emelhett em volna, ha akkor – közvetlen az 1956–57-es ott ani megtorlások 
után – tudom, hogy eme kolozsvári híres palotát annak a Költőnek az édesapja tervez-
te-épített e, aki majdan Trianont úgy említi fel Olosz Lajoshoz írott  versében (Az egyet-
len tett ), mint évtizedekkel később, 1958–59-ben Páskándi Géza, Páll Lajos és társaik – a 
magyarságuk miatt  Dobrudzsába deportált költőtársak tett ék.

„Állok nagy erdő-csendem közepén, / Búcsúztatom a hulló levelet, / S tudom, hogy ezzel
 ítéletet mondok, / Ítéletet e vak világ felett . / Mikor a lét pillérei inogtak / És mint a viasz,
 minden elhajolt, / Egyetlen ércnél szilárdabb valóság, / Egyetlen tett : a költő álma volt.”

Igen, a Költő álma… Ezzel, a radnaborbereki „remeteségbe”, erdőrengetegbe – mint 
álomvilágba – menekült Költővel magam is „találkoztam” a hetvenes években, amikor 
az erdélyi magyar „lét pillérei” úgyszintén inogtak… Igen, találkoztam a Költő álma-
ival, hiszen, kis híján ugyanabban az UTOLSÓ HÁZ-ban olvashatt am újra verseit, és 
tapasztalhatt am emléknyomait, ahol Ő megpróbálta újraálmodni elvesztett  hazáját.

Budapest, 2011. 10. 21.
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A borító belsõ oldalán Balogh Gyula Maradok címû verse,
a hátsó borítón Turcsány Péter A Janus-arcú, a hermészi Barát – Kabdebó Lóránt címû, az irodalomtörténész
75. születésnapjára írt köszöntõ beszéde olvasható.



Matyikó Sebestyén József

Villogni kezd
Kínoktól zsibbadón
én már a mindenen túlra nézek
az örök parton
a halál kutyája ugat
a tó vize opálosan csapkod
a gyerekek kaviccsal játszanak
a tó vize opálosan csapkod
zörgõ diófaág üres csontboltozat
Nagypénteken hull a hó
engem is meglegyintett
az idõ szárnya, Szent Mihály
szárnyas éteri lova
a horgony kötele elszakadt
kövek közé merevült halak

Közülünk ki ne félne?
A tóparton bús dallam zsong
imádkozók ezüst kaftánja leng
örökkévaló dallam öleli át az estét:
egy árva város a virradatban
csukott könyv öleli át az estét
hideg lobog a semmi napjain.

A kegyelem
A fej fölött pörgetett
kakasra, tyúkra száll minden bûnöm

a tüzes ég alatt ezer rovátka

mikor az örökkévaló szemét lehunyja:
lapozva a könyvet és trónra száll.

PPooLLííSSzz

2

tündér jelekkel a kerten át
álmot zúgó jósdák szava
hálójukat verik az égig
repülõgép-szigony
e tág levegõ-kupolában
a meglõtt madarak
szemembe-zárt
agyagkorsóban
hegyek fák egek.
Fekszem az ágyon
kezem összefonódva
mozdulatlanul
az emlékezés áhítatában
eleven a lomb
tudom – van Isten!



Lukáts János

Mikes Kelemen
(Halálának 250 évfordulója alkalmára)

Budavár visszavétele (1686) és a Szatmári béke (1711) között mindössze huszonöt év
telt el, ez az egyetlen emberöltõnyi idõ azonban egyértelmûen bebizonyította, hogy a
ma gyar történelem és a magyar élet megváltozott, és helyén új szabályok között mû kö -
dõ, új világ kezdõdik. Az ország pótolhatatlan veszteséget szenvedett emberéletben,
tár gyi értékekben és szellemi javakban, politikai szabadságát elveszítette, fejlõdési le he -
tõ ségei beszûkültek. De a sikertelen Thököly- és az illúziót inkább felkeltõ, mint betelje -
sí tõ Rákóczi-szabadságharc arra is figyelmeztetett, hogy önerejébõl ezt a szabadságot és
a fölemelkedés lehetõségét a nemzet egyelõre aligha képes újjáteremteni.

A szellemi életben, az irodalom terén is az útkeresés, de inkább a pangás idõszaka
volt a következõ néhány évtized, Pázmány vagy az erdélyi memoárírók erõteljes, szín -
gaz dag írásmódja már régen a múlté, a magyar próza erõtlen lett és terjengõs. A XVIII.
szá zad elsõ felében, a magyar szépprózában két ígéretes alkotó munkálkodott, mind -
ket tõ az ország határain kívül: Faludi Ferenc és Mikes Kelemen. Faludi Bécsben, Graz -
ban és Rómában élte a jezsuita szerzetesek szigorú életét, a latin mellett a német és az
olasz nyelv napi használatával, de a keresztény, barokk Európa szellemi alkotómûhe-
lyein munkálkodott, reménnyel és lehetõséggel a hazatérésre. Mikes Kelemen ellenben
– rövid franciaországi közjáték után – élethossziglan az Európa-széli Rodostóba szám -
ûz ve, török nyelvû, mohamedán környezetben, a szultáni kegynek és a változó külpoliti -
kai széljárásnak kiszolgáltatva.

Mikes Kelemen 1690 augusztusában született, a Háromszék megyei Zágonban.
Apját, Mikes Pált, aki Thököly párthíve volt, a havasalföldi vajda néhány évvel késõbb
el fogatta és kiszolgáltatta az erdélyi német generálisnak, aki az elfogott Mikest Fo ga ra -
son megkínoztatta és kivégeztette. Kelemen édesanyja, Torma Éva, idõvel újra férjhez
ment, Mikes szeretettel emlékezik nevelõapjára, hasonlóképpen féltestvérére, Huszár
Jó zsefre is, akivel egész életében levelezésben állt.

Mikes még gyermekként tért át a katolikus hitre, tanulmányait a kolozsvári jezsuita
kon viktusban végezte, majd nagybátyja, Mikes Mihály, aki Rákóczi buzgó híve volt, a
fiút a fejedelmi udvar figyelmébe ajánlotta. Kelemen „belsõ inas” lett, vagyis udvari ap -
ród, 1707-ben, alig tizenhét éves korában. Mikes rajongó lelkesedéssel szolgálta és kö -
vet te a fejedelmet, sikerei idején is, balsorsában is. „Énnekem soha semmi egyéb okom
nem volt hazámat elhagyni, hanem, hogy igen szerettem az öreg fejedelmet” – írta 1738-
ban, már Rákóczi halála után.

Aztán 1710-tõl hanyatlani kezdett a fejedelem szerencsecsillaga, Rákóczi lengyel föl -
dön kereste a cár segítségét, ezalatt ellenségei és párthívei nagy sietve megkötötték a
Szat mári békét. A béke nem volt megalázó, sem szigorú, ma úgy mondanánk: a felek a
bé kés egymás mellett élés módját keresték. Rákóczi nem fogadta el, inkább vállalta a
szá m ûzetést, a bujdosást. Franciaországban XIV. Lajos jó szívvel fogadta, és barátsággal
volt iránta, de talán inkább a Habsburgok ellen felhasználható lehetséges fenyegetést
látott benne.
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Mikes megtanult franciául, elõkelõ társaságba járt, megismerte a kor francia íróit és
iro dalmát, a szalonok életét, a memoárok szellemét, a levélregény intimitásait. Claude
Fleury apát ekkoriban hirdette meg a bibliatörténeti alapon álló vallásoktatást, maga,
mint a királyi hercegek nevelõje, több bölcselkedõ, pietista könyv szerzõje volt. A vallást
és a filozófiát megújító elveivel átformálta kortársai gondolkodását, az ifjú Mikes el sa -
já tította gondolatait, olvasta és fordította könyveit.

Reményteljes, huszonöt éves ifjú volt Mikes Kelemen, amikor 1715-ben meghalt XIV.
Lajos, a „napkirály” uralmának leáldoztával mintha árnyék borult volna a francia-ma -
gyar barátságra is (ha egyáltalán valódi barátság volt ez bármikor is!). Rákóczi a király
által számára kijelölt Passyt elhagyta és Grobois-ba, a kamalduliak kolostorába vonult
vissza, „vezekelve, mint bûnbánó remete”. Mikes vele tartott természetesen, és az itt
meg ismert pietista szemlélet idõvel gondolkodásának része lett. 1717 tavaszán Péter cár
Fran ciaországba látogatott, e néhány hétre Rákóczit ismét Fontainebleau-ba költöztették
át, a cár és a fejedelmi remete találkozott egymással, mint hajdanában, a francia udvar
Rá kóczit lehetséges politikai és katonai partnerként igyekezett feltûntetni. A cár és a
fran  cia udvar hitegette ezúttal is, Rákóczi hitt nekik ezúttal is. De még náluk is többet
ígért III. Ahmed, török szultán, aki hadvezérséggel és Magyarország gyors felsza ba dí -
tá sával biztatgatta Rákóczit. Rákóczi a töröknek még jobban hitt, mint a franciának és az
orosznak, hamarosan Törökországba indult, mind egész kíséretével.

Negyven emberével a fejedelem 1717. szeptember 15-én szállt a Gábor Angyal nevû
ha jóra Marseille-ben, és október 10-én vitorláztak be Gallipoli kikötõjébe. Alig tíz nap-
pal késõbb a császári hadak a törököt megverték Belgrádnál, az ígéretek, a harcias szó -
la mok és a hazafias célok füstbe mentek. A török, az osztrák, a francia most már mind
a békét akarta, amelyet Passzarovicban (más néven Pozsarevácban) hamarosan meg is
kö töttek. A béke egyik pontja úgy szólt, hogy Rákóczit a szultán internálja minél
messzebb a határtól. Szánalmas huzavona kezdõdött, a fõvárosi (drinápolyi) szállást ha -
ma rosan Boszporusz-parti helységek sora váltotta fel, másfél év alatt négy helyszínen
je löltek ki a bujdosók számára lakóhelyet, míg végül 1720 áprilisában lett vendégségük
(szám ûzetésük) végleges helye Rodostó. A várost még az ókorban görög telepesek ala -
pí tották, a Rodosztosz név „magyarosodott meg” Rodostó formában, a város neve tö rö -
kül Tekirdag. „A tenger felõl jövõ utasra kellemes benyomást tesz a város, csinos há zai -
val, téres piacaival és kertjeivel… egyike a legkellemesebb török városoknak”.

Mikes harminc éves, franciás mûveltségû ifjú, akitõl távol áll a kardcsörtetés, de közel a
kul túra és az igényes társaság. Bejáratos Bonac márkinéhoz (férje a francia követ), jár Ber csé -
nyiék hez Konstantinápoly keresztények lakta városrészébe, Perába, részt vesz a fe jedelem
va dászatain, elkíséri Rákóczit, ha vendégségbe megy (török fõemberekhez, ta tár kánokhoz).

De azért Mikes Kelemen elsõsorban író, vagy pontosabban: a leírt szavak embere.
Az írás a gondolat megfogalmazása, az elszálló szó megkötése, az idegen mûvek ma -
gyar ra fordítása, és tanúságtétel a történelmi eseményekrõl. Mindez végigkíséri életét,
és amíg – ha teheti – passzív szemlélõ a bujdosók mindennapjaiban, nagyon is aktív
meg valósítója írói vágyainak, céljainak. Mindezt persze úgy, ahogy egy nyelvétõl, egy -
há zától elszakított, többnyire emlékeire támaszkodó, egyedülálló férfi teheti, akit ha zá -
já ból kizártak, egy idegen országba bezártak, a maga társaságából aligha szabadulhat,
mi közben ifjúból közép- majd idõskorúvá szelídül.
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Mikes rodostói életének ugyan nem társa, hanem inkább vágyott célpontja Kõszegi
Zsu zsi, aki iránt a fiatalember „gyöngéd érzelmekkel viseltetik”. Zsuzsi számára sem kö -
zöm bös Kelemen, a szellemes, kellemes kamarás, de amikor Bercsényi gróf – megözve -
gyül vén – feleségül kéri, Zsuzsi inkább Bercsényit választja. A sokat megélt vezér ekkor
(1723) ötvennyolc éves, Mikes harminchárom, viszont Bercsényi gróf és vicegenerális –
volt odahaza, Rodostóban mindketten bujdosók. Bercsényi két év múlva meghal, de Kõ -
sze gi Zsuzsi ekkor sem Kelement választja. Bosszú vagy keserûség nem lakik Mikes
szí vében, de a sajgás és a rezignáció mindhalálig benne él. Pedig Zsuzsinak „fösvényen
osz togatták a szépséget, de rendes, tisztességes személy és tiszta jóság”.

Mikes Kelemen török földre lépésük után valószínûleg azonnal elkezdte írni naplóját.
Nehéz pontosan meghatározni, szoros értelembe vett naplót vezetett-e, emlékeit késõbb
ren dezte-e idõrendbe, vagy az események folyamatos közlésére kezdettõl a levélformát
vá lasztotta-e. Valószínûsíthetõ az is, hogy elsõsorban Rákóczi személyének és politikai-
diplomáciai tevékenységének akart rodostói krónikása lenni, a bujdosók életét azonban
kezdettõl a törökországi viszonyok közé helyezve, a két világ eseményeit, sajátságait,
egy másra tett hatását fogalmazta meg a maga egyszerû, igényes módján, letisztult erdélyi-
magyar nyelven.

Megalkotta magának P.E. úrhölgyet, elhelyezte a távoli-közeli Konstancinápolyban,
„édes nénémnek” nevezte, aki ugyan mindent tud, de akivel mindent közölni kell, és kö -
zölni lehet. Volt idõ és kutató filológus elme, aki valós személyt tételezett fel a P.E. szignó
mögött, a Törökországi Leveleket olvasva ma is többnyire élõ, hús-vér alaknak érezzük
a levelek címzettjét. Mikes vall neki, évõdik vele, kér, sõt követel tõle, titkokat oszt meg,
re cepteket kér és kap tõle, amint egy valódi, örökélõ, a titkok fátylát le- és föllebbentõ
„né ném”-tõl el is várható. „Kapcsolatuk” 1717-tõl 1758-ig mit sem változott –, csak éppen
köz ben megszületett a legnagyobb és legigazabb magyar levélregény.

A lengyel királyválasztáskor ismét felcsillan valamiféle Habsburg-ellenes fellépés (ha
nem is felkelés) reménye, Rákóczi ismét Franciaországba készül, de a tervet tapintatosan
el utasítják mind francia, mind török részrõl. A többszörösen csalódott és kiábrándult fe -
je delem 1735 áprilisában meghal, inkább lelki, mintsem testi bajok végeznek vele.

Mikes megrendítõ és fájdalmas leírását adja a fejedelem halálának, õ maga járt el a
te metés ügyében, Rákóczit a konstantinápolyi jezsuiták kápolnájában, a jobboldali mel -
lék  oltár alá temették el. Hamvait 1906-ban szállították haza Magyarországra, amelyek
az óta is a kassai dómban nyugszanak.

Mikes levelei Rákóczi halála után telve vannak keserûséggel, nem csak a fejedelem
ha lálán érzett fájdalom szól belõlük. „A magyarság átka, a megférhetlenség, civódás,
egy  más megszólása a bujdosók között is napirenden volt, a mi Mikes lelkét nagyon el -
ke se rítette s leveleiben is visszhangot talál”. (Idézet Erõdi Béla tanulmányából.)

Az ügyek vezetése elõbb Zsibrik (másképp: Sibrik) Miklós kezébe kerül, majd halála
után Mikes lesz a bujdosók megválasztott ügyvezetõje. Miközben várják Rákóczi Jó zsef -
nek, a fejedelem fiának megérkezését. Többen azt követelik, ossza szét Mikes a fe je -
delem javait, Mikes mindent megõriz hiánytalanul, bujdosótársai hûtlenséggel vá dol ják.

1736-ban megérkezik Rákóczi József, harminchat éves, Mikes, a legfiatalabb negyven-
hat, a többiek még öregebbek. A török politika örvend, hogy egy újabb Rákóczit talált,
azon nal fejedelmet akarnak csinálni belõle, és haddal irányítani Magyarország, Erdély
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ellen. Rákóczi József készségesen rááll e kétes kalandor szerepre. Madridi rossz híre,
léha életmódja, törvénytelen leánygyermeke csak az egyik okozója a bizalmatlanságnak,
Mikesnek „fájdalmat okozott, hogy az ifjú ember az atyja házi rendjét felforgatta, hogy
gyanakvó… természet, hogy könnyelmûen felhasználtatta magát a porta által ijesz tõ nek”.
Rákóczi József a havasalföldi vajdát akarja megnyerni katonai szövetségesül, de ha ma -
rosan meghal (1738-ban), a porta mintha megérezne valamit a két Rákóczi sze  re pé nek
különbözõségébõl, nem engedik, hogy a fiút Konstantinápolyban atyja mellé te mes sék.

A török porta most maga készül valami fegyveres akcióra. Mikes nem jó szívvel vál -
lal kozik a követségre, amelybe küldik, vegyes érzelmekkel megy a moldvai vajdához.
Útja az erdélyi határ közelében vezet el, Erdélyt nem, de „a köpönyegét” meglátja. Ez a
vál lalkozás is üres fenyegetés marad, Mikes fellélegzik. Visszatér Rodostóba, többet
nem is hagyja el. Folyamodványt készít Mária Terézia király- és császárnõhöz, hogy ha -
za telepedhessék hazájába, a kérelmet a királynõ elutasítja. „Mikes egyedüli bûne csak
az volt, hogy a jó öreg fejedelmet vakon szerette… Ennél keményebben aligha lakolt az
õszinte ragaszkodás és rajongó szeretet”.

Mikes Kelemen irodalmi munkásságának java része a Rákóczi fejedelem halála utáni
idõ re esik. Az egyedüllétben és kilátástalanságban egyre inkább szükségét érezte a mun -
ká nak, a felejtésnek és az emlékezésnek, a hitnek. Ekkor keletkezett írói tevé keny sé gének
na gyobbik része a vallásos irodalom mûvei közé tartozik. Fleury apát és több kor társ fran-
cia pietista szerzõ mûvét ültette át magyarra. A „kegyes” cél mellett az új, mo dernebb lá -
tás mód is felkeltette Mikes figyelmét: az önvizsgálat, a lélek belsõ mély sé gé nek felkutatása,
va lamint a vallás olyan történeti alapjai, amelyek a bibliai írásokra, a zsi dó és a keresztény
szo kásokra, erkölcsi normákra vezetik vissza az emberi gondol ko dást. Mûvei nem szigo -
rú an vett fordítások, egyrészt magyaros gondolati és nyelvi for mákkal váltotta fel a ba rok -
kos francia nyelvet, másrészt a szövegbe beleépítette a ma ga észrevételeit, véleményét.

Mikes írói tevékenységének a gerince mindenképpen a Törökországi Levelek. A mû -
vet bátran tekinthetjük egyetlen mûnek, a levelek formája, terjedelme, a levélírás gyako-
risága Mikes negyvenéves rodostói tartózkodása alatt keveset változott. Rákóczi élete és
sze mélyisége valamint a halálát követõ katonai, diplomáciai események ugyanolyan sze -
re pet játszanak a levelekben, mint a bujdosók mindennapi élete, a törökországi emberek
és szokások bemutatása. És e kettõt harmadikként magának Mikesnek a személyisége
egé szíti ki. Mikes nem húzódik az események hátterébe, és nem követel magának a
való ságosnál fontosabb szerepet, az átélt eseményeket, a fejedelem és a bujdosótársak
jel lemét, gondolatait a saját véleménye szövetén bocsátja át, objektivitását mindvégig
meg õrzi, miközben folyamatosan megnyilatkozik a saját véleménye.

Mikes nem katona, nem politikus, diplomáciai döntéshelyzetbe se kerül, a közösség
ügye iben is csak akkor jár el, amikor a básbug méltóságot ráruházzák, akkor sem szí ve -
sen. Miközben a szabad székely szemlélettõl, a fejedelem felnõtt és megidõsödött apród-
jától idegen mindenféle alázat vagy kisebbrendûségi érzés a grófi címet vagy generálisi
ran got viselõ bujdosótársakkal szemben. Mikes a béke embere, de még inkább a szem lé-
lõdésé, aki ugyan többnyire kívül áll a dolgokon, de véleményt formál az ese mé nyek rõl,
személyekrõl és szokásokról, ez a vélemény némelykor jámbor és belenyugvó, más kor
har sány és keserû. Szembe nem szívesen fordul Mikes Kelemen senkivel, de leve lei ben
õszin te és következetes. Egyszerûen és láttatóan fogalmaz, írásaiban gyakran csillan fel
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a humor, a székely furfang és szócsavarás, véleményét néha alapos túlzásokba rejti, ké -
pes beszédbe, hasonlatba, évõdõ fordulatokba. Ezek olvastán valóban azt hihetjük, hogy
egy bizalmát élvezõ, idõsebb érdeklõdõ néne áll a háttérben, aki Konstantinápolyban
várja a rodostói rokonfiú leveleit.

A Leveleknek valójában nincs önálló cselekménye, Mikes a környezetében esett dol -
go kat örökíti meg, heti-havi gyakorisággal írja leveleit. Mondhatnánk naplónak is a
Leve leket, még sem az, a napló hangja gyakran töprengõ, írója nem idegen szemnek
szán ja bizalmas közlendõit. Mikes levelei ugyan (legjobb tudásunk szerint) kvázi-leve -
lek, mégis elhárítja magától a napló befelé fordulását, bizalmassága megosztható, egy
né ne társaságával legalább. Akkor pedig már akár minden magyar olvasóval is!

Mikes különös módon viszonyul a török körülményekhez. Hogy a török világbiroda -
lom százötven éven át megismertette magát Magyarországon és (kicsit talán másként)
Erdélyben, ez nyilvánvaló Mikes számára. Rodostóba azonban maga döntésébõl került,
a török nyelvre és életre, szokásokra és erkölcsökre ugyanúgy érdeklõdõ idegenként
tekint, mint a mohamedán hitre. Közöttük él, alkalmanként elvegyülni kénytelen velük,
meg nem sérti, de át sem veszi õket, békés elkülönülésben vannak meg egymás mellett.

A Törökországi Leveleket 207 levél alkotja, 112 a fejedelem életében íródott, majd
néhány levélben Rákóczi József törökországi életérõl és tevékenységérõl szól, a 149.
levél lel kezdõdik Mikes életének második fele, miután visszatért Moldvából. A kései le -
ve lek között néhány egészen rövidet találunk, Mikes gyakran panaszkodik szeme
romlá sá ra. Az utolsó levelet 1758. december 20-án veti papírra, a levél utolsó sorai: „Ne
kívánjunk egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált, és az üd -
ves sé get. És azután megszûnünk a kéréstõl, mind a bûntõl, mind a bujdosástól, mind a
tel he tetlen kívánságtól. Ámen”. Aki ezeket a sorokat írta, tudta, többet nem vesz tollat
a kezébe. Még közel három évig élt Mikes Kelemen Rodostóban, egyedül, félig vakon,
mûvét befejezettnek tudva.

1761. október 2-án halt meg, pestis áldozata lett. „Földi maradványait a Hortus Hun -
ga rorumban temették el, Rákóczi Ferenc egykori sétakertje helyén, a hová a fejedelem
ha lála után a bujdosó magyarokat temették volt”. 1830-ban a temetõt fölszámolták,
Mikes Kelemen csontjai jeltelen rodostói tömegsírban nyugszanak.

A Leveleket Tót Ferenc mentette meg az utókor számára, Tót Bercsényi egyik tiszt -
jé nek a fia volt, aki francia majd török katonai szolgálatba lépett. Késõbb hazatelepült, a
Levelek kézirata 1794-ben jelent meg elõször Magyarországon.

Mikes személyisége kétségkívül a saját kora és az utókor érdeklõdésére egyaránt szá-
mot tarthat. Mikes úgy kerül Rákóczi udvarába és a fejedelem környezetébe, hogy nem
vá gyik katonai babérokra, Rodostóban sem részese semmiféle „hadi tanácsnak”. A fe je -
de lem mellett afféle krónikás szerepre törekszik, valamilyen korai értelmiségi szerepre,
amire az iskolázott, nyelveket beszélõ, az irodalomban és a társasági életben jártas (ami
akkoriban a szalonok világát jelentette), könyveket olvasó, sõt azokat lefordító fiatalem-
ber alkalmasnak tûnik. Látszólag sodródik Rákóczi árnyékában, a bujdosás körülményei
között, korán megízleli – mai szóval – az emigráció kenyerét. Mindez azonban Mikes
szem léletében visszájára fordul, hasznos, sõt kimeríthetetlen forrás lesz számára mind -
az a baj és viszontagság, amely a bujdosókat bántja, történelmi szerepüket nehezen ért -
he tõvé, személyüket nehezen elviselhetõvé teszi.
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Mikes átéli, elszenvedi, és maga hasznára alakítja a kiszakítottságot, gyökerei el vesz -
té sét, vagy a vágyott haza hiányát. Mindeközben megfogalmazza a magány, a reményte -
len ség, az idegenség és a kényszerû alkalmazkodás érzését, mértékét, és megteremti
magában mindazt az erõt, amely személyisége megõrzéséhez elengedhetetlen. Érdek-
lõdve, sértettség nélkül, olykor derûvel képes észrevenni és írásba foglalni közelebbi és
távolabbi környezetét, értékelni az események súlyát és talmiságát.

A bujdosás (az emigráció) egyik kényszerû velejárója az összezártság, amely a hason-
ló sorsúak szembesítését eredményezi, az egymást túlzásig ismerõk elviselhetetlenségét
okozza. Mikes az emigrációs irodalom számára is korai és tanulságos ízelítõt kínál.

A levélregénynek Mikes korai mestere, aki e mesterség nehéz voltát mintha nem is ér-
zékelné. Kétségkívül ismerte és fel is használta a francia mintákat, mégis tökéletesen a
maga szándéka és ízlése szerint való életregényt formázott Rodostó és Kons tan ci ná poly
között (õ mindig c-vel írja a város nevét), mindezt a maga világos és közérthetõ magyar-
székely nyelvén teszi. Nyelvében nyoma sincs barokk túlsúlyosságnak, ne héz kes ségnek,
túlburjánzó hasonlatoknak vagy elnehezítõ mitológiai utalásoknak. Mon da tai a beszélt
nyelvhez, vagy még inkább a hallgatóságra számító elmesélõ beszédhez ha son lítanak,
amely szemléletbõl idõvel a magyar irodalomban olyan kedvelt anekdota ala kult ki.
Mon datai rövidek, kevés elemûek, ha pedig hosszabbak, mellérendelések el be szé lõ fü -
zé rét érezzük bennük.

Mikes remekül fest portrét, alakjait helyzet- és jellemábrázolással mutatja be, néhány
mar káns képpel, ezekben bõven akad malícia, a különös iránti érzékenység, a morális
íté let is mindig kéznél van Mikesnél. Ahogy meghitt beszélgetõ barátok, nénék és öccsök
között természetes.

Nem a rodostói volt az utolsó a magyarországi bujdosás, emigráció, idegenbe szaka -
dás történetében, nem is a Törökországi Levelek volt az egyetlen mû, amely évtizedes
lap pangás után lett ismert és került méltó helyére az irodalomban, a nemzet köztuda tá -
ban, mégis Mikes személye, Rodostó neve lett a számkivetettség szinonimája kétszáz -
ötven év magyar olvasói számára. Miközben Mikest helyettünk szenvedõ és nekünk író
kor társunknak érezzük!

(A tanulmányban felhasználtam a Törökországi Levelek 1904. évi kiadásában Erõdi Béla kísérõ
tanulmányából, valamint Mikes Kelemen mûvébõl vett idézeteket.)
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Szász István Tas

Bús kincses nóta
Kolozsvár nagy költõjére, 

Reményik Sándorra emlékezve

Évfordulón magamban ülve,
mint annyiszor, csodára várok,
saját hazában tán csak tûrve,
forognak bennem kilenc zárok…
Az a kapu s a kilenc zár,
benn okkal s mészárosokkal,

hogyha csikordul, nem reám vár
már rég lebontott várfokokkal.
Kitaszíttattam én belõle,
s nyelvem kapuõre nem érti,
kiszámították jól elõre,
statisztikáját mi felméri:
jogom-e tudni, mi is volt itt,
emlékeimet aki látja,
azt, mit elhitt, azt is, mit nem hitt,
hazug táblákon megtalálja.

(Leányfalu, 2011. június 4.)
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Tört köveinket elorozták,
körülvesz vasbeton kohója.
Fogynak azok, kik létrehozták,
ágál máshonnan jött lakója.
Ólmos álomra huny magyarja,
sorra pihen el, bár nem álmos.
Nem ezt akartuk, más akarta…
Merre lehetsz te, Virág János?



Nemzetek, nemzetiségek, autonómiák
(Pomáz volt – a Kárpát-medence közepe…)

Október elsõ napjainak napsütéses idõjárása 7-én, pénteken reggel zimankósra váltott. Mindez
cseppet sem zavarta azt a nagyszámú résztvevõt és érdeklõdõt, akik szétszabdalt Kárpát-hazánk
tájairól Pomázra, a Teleki-Wattay Kastély irányába igyekeztek a Kráter Mûhely Egyesület által
meg rendezésre kerülõ  EGYÜTT JOBB TERVEZNI A JÖVÕT! címû konferenciára. A magyar -
országi nemzetiségi szervezetek és a hazájuktól elszakított magyarság civil szervezeteinek ve ze tõi,
illetve szimpatizánsaik azt a Kárpát-medencei jövõt kívánták közösen tervezni, amiben a 2010-es
kormányváltás óta egy immár újra megalapozott fundamentumra építve – újra re mény ked he tünk.

A Konferencia a Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola nagytermében plenáris üléssel in -
dult, amely Szászfalvi László, a KIM egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs
államtitkárának a megnyitójával kezdõdött. Elsõ szavaival Ravasz László egykori refor-
mátus püspököt idézte, aki szerint „a legrosszabb a világon megszokni a rosszat…” („Mi
azon ban ezt nem fogjuk megszokni!” – mondta.) Megnyitójában kitért az egyházi tör -
vény re és szólt arról, hogy a civil szakterület egységes szabályozására most készül a tör -
vény tervezete. Állami szinten áttekintik a határon túli magyar civil szervezetekkel tör -
té nõ együttmûködések támogatási lehetõségeit, és elõrehaladott állapotban van az új
nem zetiségi törvény tervezete.
Vicsi László, Pomáz polgármestere a többnemzetiségû együttmûködés pozitív pél -

dáit hangsúlyozta, „a közel egy ezredévnyi múlt kötelezi a városvezetést”. Külön kö -
szön töt te a Konferencián hallgatóként részt vevõ német, szlovák és szerb kisebbség
repre zentánsait.
Turcsány Péter, a KME elnöke a rendezõk nevében fölemlítette, hogy azt a törvény -

csomagot, amit Kossuth kormánya e kérdésben csak késõn, a Magyar Szabadságharc
második évében tett meg, most az Orbán-kormány második évében nem hozzák meg
késõn, s az alapos elõkészületek – amelynek konferenciánk is egy fontos része! – nagy
reménnyel telítik el a tanácskozás résztvevõit. Ha nem is a világ, de a Kárpát-medence
közepe ma itt van Pomázon. Nemcsak a tömb- és szórványmagyarságé, de hazánk 13
nemzetiségének szívdobogása is idehallatszik.
Dr. Csizmadia László, a NCA elnöke szólt arról, hogy a Társadalmi szerzõdés címû

kötetben 2010 nevezetes tavaszán összefoglalt civil elgondolásokat folyamatosan valósít-
ja meg a mai kormányzat, és tájékoztatott, hogy a CET (Civil Együttmûködési Tanács)
novemberben fogja – stílszerûen – a Magyar Parlament Felsõházában megrendezni az
I. Civil Együttmûködési Tanácskozást, amelyre több jelenlévõ elõadó is kiemelten meg -
hí vást fog kapni.
Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök helyettes kabinetfõnöke felidézte, hogy a 19. szá -

zad végén egymás után készültek el az 1848-as Szabadságharcra emlékezõ szobrok, s a
Millennium idõszakában milyen jelentõsek voltak Zala György, Fadrusz János és más
jeles mûvészek alkotásai. Aztán Trianont követõen az utódállamokban és 1945-öt kö ve -
tõ en hazánkban is többnyire lerombolták, eltüntették ezeket. Emlékeztetett rá, hogy a
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rend szerváltozás után mi nem semmisítettük meg a kommunista diktatúra köztéri mun -
káit, hanem azokat külön parkba vitettük. Ezt az eljárást tartja méltányosnak és kegyelet
tel jesnek, s ezért is állítjuk most helyre magyar támogatói segítséggel Trianon utáni
szob rainkat szerte a Kárpát-medence magyarlakta városaiban.
Dr. Konrad Sutarski, a Pomázon szerkesztett, de országos, sõt országon túli ható -

körû PoLíSZ folyóirat szerkesztõje elõadásában elmondta, hogy a rendezvényünknek is
cí met adó „Együtt jobb!” címû rovatban sorra mutatják be a magyarországi nem ze ti -
ségek irodalmát és mai alkotóit.
Belánszky-Demkó Zsolt, a KIM fõosztályvezetõje átfogóan, mindenki számára ért -

he tõen fogalmazta meg az új, stratégia partnerségen alapuló civil támogatási szisztéma
kö telezettségeit és lehetõségeit. 

Emlékezetes, tartalmas elõadást tartott a tanácskozáson Csallóközi Zoltán, a mi nisz -
ter elnök-helyettes kabinetfõnöke, Tarics Péter, a Magyar Nemzet újságírója, Dr. Göncz
László történész, a szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselõje, Dr. Zsoldos
Ferenc, a Délvidéki Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, Fuzik János, az Országos Szlovák
Ön kormányzat elnöke, Suth János, a Neue Zeitung fõszerkesztõje, Bácsfainé Dr. Hé ví zi
Józsa nemzetiségkutató, Vadas László, színházi rendezõ, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Kulturális Szakbizottságának elnöke, Gazda József szociográfus, a Székely Nem -
zeti Tanács alelnöke és Berényi Margit, a felvidéki Nobilitas Carpathiae Civil Szervezet
Kulturális Bizottságának elnöke. (A felsorolás nem teljes!) A tanácskozóknak fontos hoz -
zá szólást küldött még Dekity Markó, a Magyarországi Horvát Írók Társaságának el -
nöke és Duma-István Anrás, csángómagyar költõ a moldvai Klézsérõl.
Dr. Székely András Bertalan nemzetiségkutató, a KIM osztályvezetõje szerint Kon -

fe renciánk fõ üzenete, hogy magyarságunk elnapolhatatlan sorkérdéseinek megoldása nem -
csak kormányzati, nemcsak állampolgári feladat, de az egymásra utalt nemzetek, nemzetiségek,
auto nómiák közös érdeke is.

Az Együtt Jobb tervezni a jövõt! címmel megrendezett kiállítás beszédes tablóit a
Megnyi tón Paulik Antal, a KIM fõosztályvezetõje és Dr. Horváth Sándor, a Magyar
Nép rajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke mutatta be. Az olykor fájdalmas
sta tisz tikák, illetõleg a továbbélõ nemzetiségi hagyományok bemutatása jelentõs ér dek -
lõ  dés re tarthat számot mindenütt a Kárpát-hazában. A szervezõk a kiállítás további
bemu tatását tervezik, többek között idén december 18-én a Magyar Parlament Nem ze -
ti sé gi Napja rendezvénysorozatának keretében.

Kráter Press

_________
A Kráter Mûhely Egyesület köszönetét fejezi ki a Közigazgatási és Igazságügyi Mi nisz té rium nak a
Konferencia megvalósításához adott anyagi és a delegált kiváló szakemberek küldésével adott szelle-
mi támogatásáért! Következõ számunk önálló részben közli az elhangzott elõadásokat. (a szerk.)
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Lázár Ádám

Volt egyszer egy Rádió
„A Szabad Európa és a Szabadság Rádiók ebbõl az épületbõl sugározták a szabadság

üze neteit a vasfüggöny mögött élõknek. Miután 1995-ben az adót Prágába helyezték át,
ma a létesítményt a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem kutató- és elõadó központ-
nak használja” – áll a fõbejárat elõtti járdába süllyesztett bronz emléktáblán.

Zárt ajtók, becsukott ablakok mögött, halkra állítva 42 évig hallgatták vagy próbálták
ki szûrni a szavakat, mondat foszlányokat a hallgatók, a zavaró adók zümmögése mögül.
Voltak olyan hallgatók, akiknek volt egy külön „Szabad Európás” készülékük – ál lan dó -
an az adó rövidhullámú hullámhosszaira állítva.

„Ez az Önök napja nálunk” – kezdte ünnepi beszédét Mydlo Tamás, a müncheni ma -
gyar Fõkonzul. Hasonló volt a hangulat és a szavak sem sokban különböztek, attól, ame -
lye ket 1951. október 6-án a Szabad Európa Rádió akkori, amerikai vezetõje C.D. Jackson
mondott, miközben egy magyar nemzeti színû szalaggal átkötött mikrofont nyújtott át
a könnyezõ munkatársaknak mondván: „Ez az Önök mikrofonja, használják”. Ezekkel a
sza vakkal indult el a magyar nyelvû adás 60 évvel ezelõtt. A 2011 októberében tartott
évfordulóra sokan, az egykori – a kezdésnél is jelenlévõ – munkatársak közül néhányan
jöttek el. A BBC, az Amerika Hangja, a Deutsche Welle, a Vatikáni Rádió és más nyugat-
európai adók naponta néhányszor, pár percben elhangzó híreivel szemben a SZER több
hullámhosszon, egész napos programot sugárzott. Nem csak hírekkel, változatos mû -
so rokkal szórakoztatott. Monitoring részlege rögzítette a Kossuth és a Petõfi Rádió
anya gát. A szerkesztõségbe naponta érkezett az összes Magyarországon megjelent saj -
tó termék. Így a SZER, bár fizikailag nem volt Magyarországon, állandó jelenlétével az
éterben, alternatív rádióként mûködött. Mûsoraiban rögtön szembe állította a magyar
médiában elhangzott, leírt adatokat a valósággal.

A 2011-es, a 60. évfordulóra rendezett megemlékezésen, a magyar kormány nevében
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet. „Szerencsére az a
világ, amelyben a rádió egykor mûködött, ma már csak történelem” – mondta. A rádió
po litikai jelentõségérõl dr. Werner Weidenfeld professzor, a Magyar Tudományos Aka -
dé mia tiszteletbeli tagja tartott elõadást. A demokrácia és az elnyomás, a hidegháború
két nagyhatalmának ütközõje volt ez az adó. Mint mondta: a rádió hallgatósága meg -
értet te, hogy nem az a fontos, hogy ki készíti a legjobb vagy legtöbb fegyvert, hanem az,
hogy ki mutatja a legjobb perspektívát. A háború fizikai része a fegyverek készítése és
fel halmozása az úgynevezett soft háború, a kulturális háború volt, amelynek vezetõ
intézménye a Szabad Európa Rádió volt.

A Szabad Európa Rádiónál dolgozni nem munkát, hivatást jelentett. A munkatársak
meg  gyõzõdésbõl azért dolgoztak, hogy a Szovjetunióban és Kelet-Európa országaiban
meg  valósuljon, vagy ismét visszaálljon az elveszett demokrácia. Az 50-es években – de
késõbb sem – nem volt veszélytelen feladat a SZER munkatársának lenni. A munkatársak
kelet-európai országokba soha, még, rokonaik temetésére sem utazhattak vissza. A vas -
füg göny mögött élõ rokonaikat pedig nem engedték ki Nyugatra. A mikrofon elõtt dol gozó
mun katársaknak mind volt írói vagy mûvésznevük. A nevekkel azonban a kom munista
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hatóságokat nem lehetett félrevezetni, mert a rádiónál voltak beépített em be reik, akiktõl
megtudták, ki kicsoda. Volt olyan „szabad európás” – akit elraboltak, olya nok is, akiket
meg gyilkoltak. A rádió elnémítására, szabotázsokat, 1981-ben pedig a kelet európai titkos -
szol  gálatok pokolgépet helyeztek a Rádió egyik épületéhez. A robba nás ban több mun ka -
társ is súlyosan megsérült. Az, hogy az egykori munkatársak, a 75 év felettiek közül, olyan
ke vesen vannak életben, betudható annak, hogy a rádióval szemben lévõ épületekbõl éve -
kig sugárzó anyagokkal bombázták az intézményben dol go zókat. Ezt a kijelentést azon-
ban sem az amerikai, sem a német kémelhárítás szervei soha meg nem erõsítették.

A Szabad Európa Rádió nem csak Európa, de a II. Világháború után a szabad világ
rádiója is volt. Népszerûsége olyan óriási volt, hogy bár a nemzetiségek nyelveit nyil-
ván nem értették, de a SZER zenei mûsorait a bajor fiatalok is hallgatták mondván: „ha
annyira zavarják, jónak kell lenniük”.

Az ötvenes évek óta megváltozott a világ. Nagyhatalmak meggyengültek, szétestek, el -
tûntek, országok megerõsödtek. A Szabad Európa Rádió beszüntette mûsorainak ma gyar
nyelvû sugárzását, de nem szûnt meg mûködni. A rádió eredeti célkitûzését is meg tartotta,
továbbra is szeretne demokráciát vinni azokba az országokba, ahol az ame ri kai vezetés
megítélése szerint nincs. A rádió ma 32 nyelven sugároz, ezek közül 18 mo hamedán ország-
ba. Így a Szovjetunió és a kelet-európai országok helyett Af ga nisz tán ba, Iránba, Irakba.

Márai Sándor, aki egy ideig szintén a rádió külsõ munkatársa volt, a Szabad Európa
Rádiót a berlini blokádkor beindított légihídhoz hasonlítva „Szellemi légi híd”-nak ne -
vez te. Az adás 1951-es beindítása, és az 1993. október 31-i leállítása között Ma gyar or szá -
gon nem sok olyan család volt ahol ne hallgatták volna. Mind a politika iránt érdeklõdõ
idõsebbek, mind a nyugati zenét kedvelõ fiatalok rendszeresen kapcsolták be a SZER
mûsorait. A hallgatók jelezvén, hogy helyi adónak tekintik: „Soroksárnak”, a lehallgatók
azt éreztetvén, hogy egy uszító, ellenséges rádiónak, „kém-központnak” nevezték. A Sza -
bad Európa Rádió sem ez, sem az nem volt, hanem az amerikai külpolitika legol csóbb
és leghatékonyabb mûszere volt. Egy olyan rádióadó, ahol a munkatársak a kelet-euró-
pai demokrácia megvalósításáért, ezáltal maguk munkanélküliségéért dolgoztak. A rá dió
bezárásával maguk számára a munkanélküliséget megvalósították. A demokrácia Kelet-
Európa több országától sajnos még mindig olyan messze van, mint a rádiót a Washing -
tonból vezetõk Bukaresttõl, Pozsonytól vagy Belgrádtól.

13

A történelem faggatása

MYDLO TAMÁS fõkonzul, 
RAMSAY GYÕZÕ rendezõ, 

DR. SEMJÉN ZSOLT
a Magyar Köztársaság 

miniszterelnök-helyettese, 
EKECS GÉZA – alias Cseke László 

a Teenager Party egykori szerkesztõje, 
Professzor DR. WERNER WEIDENFELD

a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagja

és Elisabeth Schosser 
a Bajor–Magyar Fórum elnöke



Szûts Zoltán

Gépversek – számítógéppel generált
költészet

A számítógéppel generált költészet specifikus irodalmi jelenség, mely már-már el fe -
le dett az irodalmi diskurzusban. Az alkotási folyamat során egy számítógépes program
a felhasználó utasítására random módon szöveget, általában fraktálverseket hoz létre.
Az így generált szövegek, melyeket a diskurzusba „gépversek”-ként vezetnék be, erõ -
sen alá vannak rendelve az õket létrehozó szoftver szabályainak, poétikájukat pedig
alap vetõen a rendszer programozója, és nem kezelõje határozza meg. Az ilyen típusú
mû vek nem hordoznak rokonságot a hipertexttel, mely szakít a linearitással és vá lasz -
tási lehetõséget kínál az olvasónak, oly módon, hogy az írható-olvasható web kör nye ze -
té ben kereszthivatkozásai – hiperrefenciái – révén linkeket teremtsen egy adott szöveg
részei vagy különálló szövegek között. A gépversek tehát nem tartoznak azonos ka te -
gó riába azon mûvekkel, melyeket egy (vagy webkettes környezet esetében akár több)
szerzõ hoz létre számítógép segítségével, legyenek azok hipertextek, vagy lineáris, csu -
pán digitálisan rögzített mûvek. A számítógéppel generált költészetnek és a hipertex-
tuális szövegeknek azonban van két közös, technikailag determinált vonása: már nem
ana lóg formában, hanem digitálisan rögzítettek, valamint létrejöttükben szerepet játszik
a számítógép mint eszköz és a szoftver mint kontextus. Ettõl eltekintve a két jelenség
poé tikája és annak recepciója egymástól teljesen eltérõ síkon mozog.

A definiálási kísérlet után rátérnék a jelenség történeti kontextusba helyezésére. Az
elsõ ilyen típusú szöveg 1959-ben jelent meg, amikor T. Lutz elsõ számítógéppel készült
verseit publikálta, majd õt követték az 1960-as évek elején Julesz, Nake és Noll kompu -
ter grafikai kísérletei. Szombathy Bálint szerint a gépileg elõállított zenemûvek és gra fi -
kai alkotások mellett a komputerköltészeti törekvések ennél szerényebb keretek között
zajlottak. (SZOMBATHY, 1977) A szerzõ ezt részben azzal magyarázza, hogy a gépileg
létrehozott költemények kevés teret kaptak a hagyományos médiumokban, másrészt
egyik mûvészeti ágban sem annyira szilárdak az elõítéletek, konzervatívak a nézetek,
mint a szépirodalomban. Anélkül, hogy e tekintetben a legcsekélyebb mértékben is
jogot formálnék az egyértelmûség látszatát keltõ kinyilatkoztatásra, fontosnak tartom
meg jegyezni, hogy a szerzõ állítása vitatható. Az általam megfogalmazott kritika egyik
alap gondolata az, hogy az ilyen típusú költészet már a hipertext és világháló megjelenés
elõtt is kevés fejlõdési és önkifejezési potenciállal bírt, ugyanis nem a szerzõ poétikai
meg gyõzõdésének, hanem a szoftveres környezetnek volt alárendelve.

A számítógéppel generált költészet ideája nem elõzmények nélküli. Horváth Iván a
Magyarok Bábelben címû kötetnek az informatikai irodalomtudomány kérdéseit tárgyaló
fe jezetében rámutat, hogy gépversek már a modern számítógép megjelenése elõtt is
létez tek. (HORVÁTH, 2000) Egy különleges eljárássorra – amely részleteiben azonos
azzal, amit Papp Tibor valósít meg a Disztichon Alfában – 1679-ben John Peter kapott
ki rályi szabadalmat, aki akkor még nem véletlenszám-generátort, hanem dobókockát,
nem adatbázist, hanem táblázatokat használt. John Peter módszerét ma egy egyszerû
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szá mítógépes programmal reprodukálhatjuk. Barta András kiemeli, hogy a középkori
„fel találási lázba illeszkedik John Peter mesterséges versíró-mechanizmusának a megje-
lenése is. Az 1670-es évekre kiadták Paschasius Poesis artificiosa c. mûvét, Weinsheim Pro -
teusát, valamint Leibniz is közzétette De arte combinatoria c. értekezését, nem beszélve
Harsdörffer mûveirõl. Tehát a kombinatorikai alapokon nyugvó versszerkesztés nem
volt ismeretlen. Ám John Peter könyve egyáltalán nem hasonlít ezekre a mûvekre.”1

Az 1960-as években megjelent mûvek kezdeti recepciójára jellemzõ a megrökönyödés
és ellenállás, talán leginkább a költõk részérõl, akik az új, bármely számítógépes felhasz -
ná ló elõtt nyitott kifejezési formában Szombathy szerint „isteni küldetésük” megkérdõ-
jelezésének veszélyét látták. Jelentõsen gátolta továbbá a gépi líra terjedését és fejlõdését
annak tudata, hogy a költészet eredendõen szemantikai jellegû, tehát a jelentés, az érzel-
mi töltés, a kinyilatkoztatás, egyszóval a szellem köreiben mozog, ami a hagyományos
álláspont szerint ellentétben áll az érzéketlenséget megtestesítõ gépek alaptermészeté -
vel, amivel magam is egyetértek. A gépversek ideáját leginkább azok vetették el, akik a
nyelvi alkotómunkát kiegyenlítették a lángész csalhatatlanságának, az isteni küldetésnek
a fogalmával. „Ellenkezésük vetületében a komputerköltészet egyenlõ volt a szent ség -
törés sel és az istenkáromlással.”(SZOMBATHY, 1977) Ezzel az elképzeléssel szemben
meg fogalmazott kritikámat már ismertettem. Szombathy a számos kifejtésre váró prob-
léma közül kiemeli, hogy a XX. század tudósai azt hangsúlyozták, hogy a matematika
és a kibernetika nem törekszik a verbális nyelv saját nyelveivel való felcserélésére, ha -
nem arra, hogy a verbális nyelv keretein belül teremtse meg tudományos elveinek és
mód szertanának az alkalmazását.

Vincent van Mechelen a számítógéppel generált költészetet két csoportra osztotta
(MECHELEN, 1992). Az elsõ csoport a deriváló számítógéppel generált költészet. Ezen
típus esetében a számítógép már meglévõ szövegeket változtat meg adott utasításkész -
let alapján. Az ilyen típusú eljárást véleményem szerint remixként is értelmezhetjük,
mely többek között a posztmodern (irodalom) egyik instrumentuma is. Visszatérve az
uta sításkészlet kérdésére, az tartalmazhat egy képletet, melynek következtében a kapott
szö vegben bizonyos minták lesznek fellelhetõk, vagy egy véletlengenerátortól kapja az
uta sításait, ebben az esetben pedig mintáról nem beszélhetünk. A betáplált szöveg lehet
egy egész költemény, mint pl. az Iliász („Istennõ, haragot zengj, Péleidész Akhileuszét,
// vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak”), de lehet csupán néhány sor
(„rabok többé nem leszünk”), vagy csak szavak (pl. „kagyló”, „gyökér”, „akarat”).

A második csoportba ezen felosztás szerint az úgynevezett eredeti számítógéppel
gene rált költészet tartozik. Ennél a típusnál a programozó/felhasználó/szerzõ egy szin -
tak tikai struktúrát definiál, és megad egy halmazt, melybõl a számítógép behelyettesíti
a szavakat. Ez lehet egy rövid lista, vagy akár egy lexikon teljes szókészlete is. Ez a fajta
köl tészet tehát nem utánozza a már meglévõ nyomtatott és betáplált szövegeket, és nem
azok lexikai egységeivel dolgozik.

Nem kizárt azonban, hogy számítógéppel generált költészetet más kategóriák alap ján
vizsgáljuk, a fenti felosztás csupán egy példa a sok lehetséges közül. Míg a deriváló szá  -
mítógéppel generált költészet esetében a származék szöveg megtartja az eredeti gram-
matikai struktúráját és formáját, addig ez a második csoport esetében már nem igaz. Az
elsõ esetben tehát a kapott szövegek közelebb állnak a klasszikus, már létezõ szö  ve gek -
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hez, míg a második esetben véleményem szerint szabad versekrõl beszélhe tünk. M. Vin -
cent szerint az elsõ esetben a költészet imitatív, még a másodikban innova tív. A kö vet -
ke zõ kérdést javaslom végiggondolni: sorolhatók-e az „eredeti”, a hagyo mány ból nem
táp lálkozó gépversek a szürreális költemények csoportjába, és felfogható-e az alkotási
folyamat egyfajta automatikus írásként, hiszen a számítógép is azt írja le (csak egy szem-
pillantás alatt), ami „eszébe jut”?

A megértéshez kézzelfoghatóbbnak tûnik egy eset, egy történet rekonstruálása. A cikk
ele jén említett Theo Lutz 1959-es versgenerátorát használva2 a következõ (német nyel -
vû) verset hoztam létre, melybõl egy részletet idézek. Látjuk, hogy az így kapott szö veg
olyan szabad vers, mely nem „táplálkozik” létezõ szövegbõl, tehát az eredeti szá mí -
tógéppel generált költészet kategóriájába tartozik. A kapott szövegrészbõl idézek: 

ein dorf ist stark, so gilt jeder turm ist gross
jeder blick ist nah. ein bild ist tief
ein tag ist tief oder nicht jedes schloss ist schmal
ein tag ist neu. nicht jeder knecht ist schmal
nicht jedes haus ist frei. ein turm ist fern
keine kirche ist fern. jedes auge ist frei

Az így kapott verset Lutz véletlenszerûnek hívja, és a Stochastic texts címû, a gene -
rált vershez írott magyarázatában a következõket írja: „Annak ellenére, hogy egy prog -
ram vezérli, a számítógépes processzort (electronic data processor) eredetileg arra ter -
vez ték, hogy az alkalmazott matematika igényeit szolgálja ki, ám hamarosan kiderült,
hogy a rendszert sokkal szélesebb körben lehet alkalmazni. Manapság [a tanulmány
1959-ben jelent meg] más végtelen felhasználása lehetséges. Ennek ellenére, sok tudós
még azon hamis elképzelés foglya, miszerint a processzorok kizárólag a számokkal
kap csolatos mûveletek végrehajtására alkalmasak. Számtalan olyan program létezik már
azon ban, melyek bebizonyították ezen felfogás túlhaladottságát.” (LUTZ)

Már az 1950-es évek végén bebizonyosodott, hogy a számítógép a kizárólagosan szá-
molási problémák mellett más tudományterületeken, és a mûvészetekben is felhasznál-
ható. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert míg számunkra a számítógép és az irodalom
közöt ti összefonódás már elválaszthatatlannak tûnik, (melynek több fokozata van, a szö -
veg szerkesztéstõl a hipertextig), addig az elsõ személyes számítógépek elõször valóban
csak számítási problémákat voltak hivatva megoldani.3 A szöveg tehát a hálózat nél kü -
li gép környezetében is megtalálta a kifejezési formáját, azonban a szerzõ által feladni
kívánt szubjektív üzeneteteket nem volt képes közvetíteni.

A számítógéppel generált költészet fejlõdésének következõ fejezete Alberta Turner,
1965-ben megjelentette a Returner Re-turned címû naptárhoz kapcsolódik. Ebben a szer -
zõ tizenhárom 2–3 soros versben leírta az év valamennyi hónapját, a januárt kétszer. Az
el sõ két hónaphoz angolul a következõ szöveg kapcsolódik:

Hemlocks are nearly round,
Deer paw the pond,
My dog squirts the porch post.

PPooLLííSSzz

16

Last night the snow wouldn’t take tracks,
But apple twigs are cut
Higher than porcupines.



1971-ben Louis Milic betáplálta a vers szavait egy általa létrehozott programba, és a
Returner címet adta az így kapott költeménynek. Milic nem csak a szavakat másolta be
a generátorba, hanem figyelembe vette a két-három soros struktúrát is. Így a következõ
szö veget kapta:

In the morning crowbars will be nearly round.
Separate blankets never step again
Tomorrow I will ring him through the willows.

Do mice sometimes become like deer at home?
Hemlocks hiss from salad to salad now
But yesterday he often pawed all the apples at the milk pan.

Mechelen a vers elemzése során arra a következtetésre jut, hogy ez a módszer nem
olyan annyira eredeti, mint a korábbi, nem számítógép generálta szürrealista költe mé -
nyek. Vitatható tehát, hogy mekkora a poétikai értéke ezen szövegeknek. (MECHELEN,
1992) Kérdés, hogy hogyan viszonyul az irodalomkritika ezekhez a véletlenszerû mû -
vek hez, hisz esetükben a mûelemzés a mûvész által feladott üzenet hiányában a koráb-
biaktól eltérõ megközelítési stratégiát kíván. M. Vincent mégis megpróbál létrehozni
egy sztenderdet, melyet, ha szerinte követ az adott program, akkor már olyan mûvek
jö hetnek létre, melyek véleménye szerint értékelhetõ irodalmi szövegnek tekinthetõk
majd. Ennek a sztenderdnek az alapja a következõ: a szövegnek nemcsak az adott nyelv
grammatikai szabályainak kell megfelelnie, hanem szûkíteni kell egy adott téma esetén
fel használható lexémák körét is. Ezt a következõképpen határozza meg: a lexikális
kohézió nem feltétlenül eredményez szövegbeli vagy narratív kohéziót is. Például egy
sze relmet leíró költeményben szerepelhet az én, férfi, nõ, szeretem, gyûlölöm szó, így
a szöveg jellege már be lehet határolva. Egy véletlenszerû szöveget létrehozó program
azon ban többé-kevésbe ugyanannyiszor fogja párosítani az én szeretem a férfit, én sze re -
tem a nõt, mint az én szeretem a nõt, én utálom a férfit. Vincent azt javasolja, hogy azt is
ha tározzuk meg, mi nem szerepelhet a szövegben, stb. Úgy gondolom, amennyiben
meg határozzuk, hogy egy adott témához milyen asszociációk társulnak, akkor azzal
együtt megszûnik a távoli asszociációk lehetõsége is, ami beszûkíti az alkotási folyamat
horizontját. A kísérletek sorában meg kell említeni Emmet Williams 1965-ben, Dante
szü letésének hétszázadik évfordulójára létrehozott 213 soros költeményét is, melyben az
általa írt program az Isteni színjátékban leggyakrabban használt szavat kapcsolta össze.

A gépversek megszületése a hálózatok és online média tulajdonságaiból fakadóan
bizonyos nézõpont szerint a véletlen eredménye, ahogy a mai ismert világháló is a
CERN-ben létrehozott elektronikus faliújság továbbfejlesztett változata és így véletlen
kö vetkezménye. A jelenség kiváltója, hogy az 1960-as években a kibernetika a beszédet
és a nyelvet új, mérhetõ és szimulálható oldaláról kezdte el vizsgálni. Ennek elméleti
alap ja, hogy a kutatók úgy látták, a matematikai információelmélet számítási módszerei
al kalmazhatatlanok a beszéd területén.

A számítógéppel generált költészetet az akkori irodalmi kánon csak lassan fogadta
be. Szombathy szerint „már azzal jelentõs szociológiai változás állt be, hogy a kiemelt
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sze repkörû, önmagát központba helyezõ költõi »én« helyébe egy személytelen (gépi) és
egy személyes (tervezõi) tényezõ került. A hagyományos költészet tartalomközpontú
tulajdonságaival szemben a komputerköltészet a mûvészet megváltozott fogalomrend-
szerén át a személytelenséget és a véletlenszerûséget vezeti be, összhangban a mû vé -
szet más területein jelentkezõ változásokkal. A gép nem kíván a mûvészet halálának
oko zója lenni, hanem csak dimenzióinak tágítását segíti elõ.” (SZOMBATHY, 1977)

A számítógéppel generált irodalomról való beszéd során felmerülhet egy új szem-
pont is. Amennyiben a szerzõ egy programot ír, melynek törvényei szerint a gép létre-
hozza a verset, akkor a programot író, vagy a gép a szöveg szerzõje? Egy, a világhálón
talált versgenerátorral készült versnek ki a szerzõje? Az ebben a cikkben is vitatott szer -
zõ ség problémáját említi Szombathy is, amikor idézi Stickelt, aki szerint a számítógép
gram matikai és stilisztikai kutatásokban való alkalmazása sokkal fontosabb, mert köl té -
sze ti vonatkozásban csak egy kísérleti lehetõséget jelent. „A szövegek létrejöttének
mód ja világosan mutatja, hogy a számítógép aligha nevezhetõ szerzõnek. Annak a fel -
té telezése, hogy a komputer mondani készült valamit, hogy egy meghatározott kifeje -
zést azért választott ki, mert jobban hangzik, vagy az adott témának jobban megfelel, a
számítógép misztifikációja lenne. Alkotói-kísérleti szerkezet, melyet az ember a nyelvi
eszközökkel végzett játék folyamán alkalmaz.” (SZOMBATHY, 1977) Ezzel a problémá-
val foglalkozik Petõfi S. János A hipertextuális irodalom a perszonal computer elterjedt alkal -
ma zásának korszakában. Tanulmányában a következõ kérdésre: „a lineáris, de kombina-
torikus organizáció lényegének felismeréséhez vegyük kiindulási alapként a következõ
– ‘hagyományos lineáris struktúra’-elvû – célkitûzést. Hozzunk létre olyan háromsoros
szö vegeket, amelyek a következõ tulajdonságokkal rendelkeznek: soraiknak szótagszá-
ma 5 + 7 + 5, lexikai anyaguk soronként egymástól függetlennek (is) tekinthetõ tényállá -
sok kifejezésre juttatói. (Nem nehéz felismerni, hogy ez a struktúraelv a haiku struktúra -
elvének bizonyos értelmû redukciója.)” (PETÕFI, 1995)

Hasonlóval kísérletezett Raymond Queneau az 1961-ben Párizsban publikált Cent
mille milliards de poémes (Százezermilliárd költemény) versében, amikor egymás mellé he -
lye zett 10 olyan szonettet, melynek valamennyi elsõ sora kombinálható valamennyi má -
so dik sorral, egészen az utolsó sorig. Ez a szöveg még nyomtatásban jelent meg, mely
ezt követte a digitális kiadás. Így összesen 1014 = 100.000.000.000.000 azaz százezer
milliárd vers jött létre. Figyelembe véve irodalomtudományi recepció egyik közismert
meg állapítása, miszerint a mû az olvasó révén létezik, joggal merül fel a kérdés, hogy
léte zik-e tehát olyan olvasó, aki képes befogadni ezt a szöveget. Ennek az opusnak az
elolvasása 200 millió évet venne igénybe, ami egy olyan hivatást feltételez, mint a Cent
mille milliards de poémes olvasó, egy mesterséget, mely ezer generációkon keresztül,
apáról fiúra hagyományozódik, hogy életben tartsa a szöveget. Horváth Iván Magyarok
Bábel ben címû könyvében szellemesen és matematikailag helyesen megjegyzi, hogy ezek
szerint Queneau írta a világirodalom majdnem valamennyi szonettjét.

A legfontosabb magyar nyelvû számítógéppel generált költeményt, Disztichon Alfa-t,
1994-ben, tehát már a világháló hipertext korában publikálta Papp Tibor, a szöveg azon-
ban még „lemezbe zárt”. Ez egyrészt arra enged következtetni, hogy a neoavantgárd
hagyomány a digitális korban a magányos gépen és gépversben folytatódik, míg a
poszt modern törekvések világhálón, és a Webkettõn, a közösségi által létrehozott tarta -
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lom kontextusában találtak kontinuitásra. Mint már olvashattuk, a Disztichon Alfa hordo -
zó ja egy lemez volt, mely akkor még csak Macintosh gépeken volt használható, a prog -
ram futtatása után disztichonokat ír a képernyõre. A lemezhez tartozott egy 80 oldalas
füzet is, mely magyarázatokat és néhány generált verset is tartalmaz.

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a hipertext és a gépversek közötti egyetlen kap -
cso lat, hogy mindkettõ számítógépes környezetben jön létre, a két szövegtípus között
azonban nincs kapcsolat, a számítógéppel generált költészet nem része az új írásbe li -
ség nek, csupán egy kísérlet, mely nem kapcsolódik szervesen a befogadó online kö zeg -
hez, és így nem is használja ki az így létrehozható párbeszéd elõnyeit. Így egyik kö vet -
kez tetésünk az lehet, hogy a paradigmaváltást az irodalomban, a számítógép és a szö veg
egymásra találásának kapcsán a hipertext megjelenése hozta.

Lábjegyzet:
1. Bartha szerint: „Módszere a következõ: Tegyük fel, egy hexameter sort karunk írni, de nem tudunk

la tinul, és azt se tudjuk, mi az, hogy hexameter. Találjunk ki hat számot 1 és 9 között, és írjuk le õket
egy más mellé. Fogjuk balról az elsõ számot, és ennek segítségével olvassuk ki az elsõ táblázatból a
sor elsõ szavát. Rendre így cselekszünk: második szám – második táblázat – második szó stb. John
Pe ter egy igen bonyolult módszert dolgozott ki, hogy az egyes szavakat kiolvashassuk e táblákból,
pe dig a legegyszerûbb módszer ezek felsorolása lett volna. Pl. az elsõ táblázatból a következõ latin
sza vak olvashatók ki: turbida, ignea, pessima, horrida, aspera, Martia, barbara, lurida, effera; a má -
so dikból a következõk: fata, signa, damna, bella, vinda, sistra, castra, sconta, tela.”

2. A generátor elérhetõ a: http://www.literatur-und-strom.de/lutz/ címen.
3. A gép, a ZUSE Z22-es, melyet Lutz a Stochastic texts létrehozásához használt, a stuttgarti szá mí tó gé -

pes központban volt rendszerben, és a szerzõ kiemeli, hogy rendelkezett printerrel is, mely a külön -
bö zõ tudományos eredményeket volt hivatott kinyomtatni, az irodalmi szövegek nyomtatása tehát ad -
di  cionális funkciója lett.
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Horváth Kornélia

A „mintha” poétikai alakzatáról
Kabdebó Lóránt tiszteletére

„Az irodalom az írás médiumaként jelenlévõvé teszi mindazt,
ami másképp elérhetetlen, vagyis az emberi képlékenység,

változékonyság tükreként jelenik meg […]”
(Wolfgang Iser)1

Wolfgang Iser A fiktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein címû, angol
nyel ven 1993-ban, magyar fordításban 2001 folyamán megjelent irodalomtudományi
köny  ve, különösen pedig annak elsõ fejezete az irodalmat az emberi önegzegézis kitün -
te tett és alapvetõ médiumaként ismeri fel, mely jól példázza az ember sosem szûnõ,
„ma kacs igényét arra, hogy jelen legyen önmaga számára”.2 Az önértelmezés antropoló-
giai eredetû késztetését Iser az irodalmi szöveg tükrében részint a történelem felõli ön -
meg határozás, részint pedig a fikció iránti igény kielégítésének kérdéseként aposztrofál-
ja. A fikció vonatkozásában azonban a fogalom újraértelmezésére tesz javaslatot, ami -
kor értelmetlennek minõsíti fikció és valóság szembeállítását, hiszen meglátása szerint
nem létezik olyan fikció, amelynek semmiféle alapja ne lenne a valóságban. Ebbõl kö -
vet kezõen az ún. fikcionális szövegek, különösen pedig az irodalmi fikcionális szöve gek
kapcsán egy újfajta elgondolásmódot artikulál, ami az irodalmi szöveget valóság és fik-
ció összjátékaként értelmezi, mely „játék” tétje éppen egy harmadik összetevõ elõtûnése,
amelyet Iser az imagináriusnak nevez. Rendkívül fontos, hogy e folyamatban a mûben
„repro dukált valóság” jellé válik, s mint ilyen, egy önmagán túli valóságra utal, amely az
iro dalmi mûben jön létre: ez pedig Iser szerint nem más, mint az imaginárius alak-
(Gestalt), illetve formaképzõ tevékenysége,3 mely folyamat három fikcióképzõ aktus
ered ményeképpen mehet végbe.

A valós, a fiktív és az imaginárius közötti összjátékot Iser három ún. fikcióképzõ ak -
tus mûködését tételezve látja leírhatónak. Elsõként a szelekció, vagyis a kiválasztás ak -
tu sát emeli ki, mely az irodalmi szöveg azon vonatkoztatási mezõit jelöli, melyek a szö -
ve gen kívül mint „társadalmi, történelmi, kulturális és irodalmi” rendszerek léteznek,4
s amelyekbõl a szöveg úgymond válogat, s melyek elemei eme szelekció révén az „ér -
zé kelés tárgyaivá”,5 vagyis ábrázolt tárgyakká, jelekké válnak: „átváltozásuk” ezért ese -
mény jelleggel bír.

Második fikcióképzõ eljárásként Iser érthetõ módon a kombináció aktusát nevezi
meg, mint a szövegbe már beemelt alkotóelemek egymással való sokrétû kapcsolatba
lépését, s ennek egyik példájaként a szókészletnek a szólelemények felõli átalakítását
jelöli meg. A szelekció és a kombináció megkülönböztetését illetõen természetesen jog-
gal gyanítható az 1969-es Jakobson-féle Nyelvészet és poétika címû írásban kifejtett
ugyan ezen kétféle nyelvi mûvelet elvének iseri átsajátítása,6 nem kevésbé a kombináció
ne vével illetett eljárás korábbi orosz nyelvelméleti alapjai, s késõbbi poétikai eredményei
felõli értelmezése.7
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A harmadik fikcióképzõ aktusként Iser a szöveg „önfeltárását” azonosítja, mely ép -
pen az irodalmi fikció specifikumaként mûködik, szemben a nem irodalmi fikcionális
szö vegekkel: mint mondja, az „irodalmi szövegek egy sor, önnön fiktív voltukra rámu-
tató jelzést tartalmaznak”, s ezek célja az olvasó felszólítása magatartásának megváltoz -
ta tására.8 Ezt pedig úgy éri el az irodalmi szöveg, hogy a benne reprodukált világot
„mintha”-konstrukcióvá változtatja. E „mintha”-konstrukció lényege, hogy a „szövegben
ábrázolt valóság nem a valóság ábrázolását szolgálja, hanem valami önmagán túlira mu -
tat; az a feladata, hogy ezt a valamit fölfoghatóvá tegye.” Ha pedig „a fikcionális szöveg
az ábrázolt »valós« világot egy »lehetetlen« világgal vegyíti, az így keletkezõ ábrázolás
olyasvalami meghatározásához vezet, aminek természete szerint meghatározatlannak
kell lennie. Ez pedig nem más, mint az imaginárius, amelyet a fikcióképzõ aktusok köz -
ve títenek a szövegben megjelenített világon keresztül.”9

Azt mondhatjuk tehát, az iseri „mintha”-struktúra éppen az irodalom lényegi, in he -
rens sajátosságával azonosítható, azzal az alapvonásával, amelyet Arisztotelésztõl kezd -
ve a kortárs irodalomteoretikusokig az irodalomtudomány mûvelõi úgy írnak le mint a
valóság ábrázolását, s egyben ez ábrázolás meghaladását: Arisztotelész szerint az iro-
dalom egyedi helyzeteket, embereket, cselekvéseket utánoz, de azért, hogy bennük az
ál talánost mutassa meg; Ricoeur a valóság újraalkotásaként nevezi meg az irodalmi szö -
v eg ben végbemenõ folyamatot, míg például Hillis Miller egy új, szupplementáris való -
ság kialakítását, egy hiperrealitás létrejöttét konstatálja az irodalmi szövegben.10 Mind -
ezek után nyilvánvaló, hogy az irodalmi szövegek maguk jóval korábban demonstrálták
önnön szervezõdésükben ezt a „mintha”-szerkezetet, mint ahogyan a filozófia és az iro -
da lomtudomány ezt „fölfedezte”.11 S ha az irodalmi mû mintegy színre viszi, auto poé -
ti kus módon reflektálja önnön szövegszervezõdésében a „mintha” par excellence irodal-
mi jelenségét, akkor ez azt is jelenti, hogy a szövegre érzékeny, s annak részleteiben
elmélyülõ irodalomtörténész már szintén feltárta és részletesen leírta ezt az „alakzatot”,
még annak ismert tudományos teorémává válása elõtt.

Kabdebó Lóránt megalapozó 1992-es Szabó Lõrinc-monográfiájában12 a Fûz a tópar-
ton13 címû 1939-es verset éppen a mintha – fûzfa rímpár szemantikai-poétikai alakzata
je gyében értelmezi. A vers mint megnyilatkozás témáját, a tóba hajló fûzfa képét a köl -
te mény elsõ sorának végén feltûnõ mintha szó egy hasonlítás tárgyává teszi, így egy -
szer re juttatja jelentõséghez, s bizonytalanítja is el. A fûzfa léte megkettõzõdik, egyszer -
re válik hangsúlyosan reálissá, s tûnik a fikció játékának, mely reduplikációt a szöveg a
nézés (a fûzfa önnön árnyékát „nézi” a tóban), az árny és a kisértet szavak révén a tü kör -
kép és a visszatükrözõdés megidézett jelenségében nyíltan demonstrál is. Kabdebó sza -
vai val: „A vers fõszereplõjének, a fûzfának csak a versben való részvétellel válhat léte
meghatározottá. Ezáltal kap metaforikus értelmet maga az alaptényben jelölt viszony is:
a fûzfa és a tó kapcsolata. Egy paralelizmus jellemzi ezt a metaforás megszemélyesítést:
ami tényszerûen csak hajlás, az a versben nézést jelent. A hajlás tárgyiassága a nézés sze -
mé lyessége révén kap értelmet a versben, ahol a tárgyként regisztrált fûzfa csakis e
tény kedés gyakorlása által személyesülhet meg […] De mi az, amit néz? A tényszerû lát -
vá nynak, a tóba hajló fûzfának tükörképét: »milyen kisértet nyúl és kandikál ki«.”
(kiemelés az eredetiben)14 A „mintha” így mind grammatikai, mind poétikai helyzete és
sze repe okán a vers kulcsszavává válik, mivel „a hasonlatból olyan feltételes cselekvést
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alkot, amely az adott-leírt valóságnak csakis kizárt alternatívája lehet, mert ez a hason-
lat csak egy másfajta erõtérben válhat valóságossá. Itt, ebben a vershelyzetben az aktív
cselekvés (a kihalászás) csak »mintha« lehetséges, és csak feltételes módban: »akarná«.”
(kiemelés az eredetiben)15 Mindez nagyon is egybehangzik Iser egy évtizeddel késõbbi
meg fogalmazásával: „A szöveg világa, minthogy pusztán olyan, mintha valódi volna, egy
össze hasonlítás egyik feltételévé válik […] Az így megalapozandó viszony célja szem-
mel láthatólag a »valamiként« észlelés, s ez szükségessé teszi egy olyan pozíció létreho -
zá sát, amelybõl az ábrázolt világ szemlélhetõ lesz.”(kiemelés az eredetiben)16

Másfelõl Petri György egy versét hoznám fel példaként, mely költemény hasonló mó -
don a „mintha” figurájára épül, s általa reflektálja nyelvi-poétikai úton az irodalom itt
fej tegetett lényegi alapvonását. Az Egy õszi levélre17 címû 1974-es Petri-szöveg nemcsak
a „mintha” központi pozíciója és szövegszervezõ ereje, s nemcsak rövidsége vagy kép -
le tes „tájképszerûsége” okán emlékeztet a Szabó Lõrinc-versre, hanem ama eljárásában
is, hogy a centrális alakzat jelentõségére kifejezetten verstani, vagyis éppen a vers sze rû -
sé get biztosító poétikai eszközzel hívja fel a figyelmet. Míg azonban a Fûz a tóparton
szövegében ez a markírozás elsõdlegesen a rímeknek köszönhetõen valósul meg,18
addig a Petri-versben, lévén rímtelen anakreóni hetesben megszólaló szöveg, a jambi -
kus ritmus megtörésének köszönhetõen, a vers elsõ anaklázisa révén megy végbe. A köl-
teményben ugyanis összesen három szöveghelyen fedezhetõ fel a ritmus látványos meg-
fordulása: a 3. sor elsõ négy szótagjában („mintha egy ü-”), valamint az utolsó sorban
(„kal lódó levél-”). A vers elsõ és kettõs ritmustörése rögtön a szöveg tropológiájára irá -
nyít ja a figyelmet, amennyiben az addig látszólag egyenes, referencializálható kérdés
után bevezeti a „mintha” világát, egy három soron át a verszáró megszólításig ívelõ ha -
son latot. A mintha-szerkezet ritmikai kiemelkedését fölerõsíti az interpositio, a kérdés-
be ékelt alárendelt tagmondat szintaktikai alakzata, valamint ennek tipográfiai jelölése
(a második sor mondását felfüggesztõ gondolatjel). A kettõs anaklázis második tagja a
ha sonlaton belül az egyedi szóalkotásként értékelhetõ üvegpatkány metaforát szólaltatja
meg, ami a szöveg olyan, egyszerre autoreflexív és az olvasó felé irányuló felszólító
gesz tusaként értelmezhetõ, amely a fikcionális tropológiába való átlépés eseményére,
illet ve a befogadó vonatkozásában e határátlépés szükségességére figyelmeztet. Ugyan -
ez lesz a funkciója a harmadik anaklázis révén markírozott levélasszony megnevezés-
metaforájának is. A versben „a beépített »valós« világ mintegy zárójelbe kerül, annak
jeleként, hogy nem adott, pusztán úgy kell értenünk, mintha adott volna.”19 Látható,
hogy az Egy õszi levélre ritmikai váltása ezáltal retorikai alakzatként mûködik, amely a
ver set a szöveg státusára vonatkozóan kezdi újraolvastatni.

Mindezekbõl talán az is kiderül, hogy a szövegben „ábrázolt” és újraalkotott valóság
egyenes felszólításként hat a befogadóra, s megváltozott olvasói viszonyulásra késztet.
Ebben felfedezhetjük az elõre gondolkodás képessége kialakításának lehetõségét, de a
szö vegnek a valós és a fiktív összjátékából kibontakozó imaginárius világa az empirikus
va lóság felé is „visszairányíthatja” az olvasót, „lehetõvé téve, hogy maga ez a világ szem -
lél hetõvé legyen. Méghozzá egy olyan nézõpontból, amely soha nem tartozott hozzá.”20
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Cseke Gábor

A hallgatag
a parkkapuból még visszanézett
és látta kihunyni a napot
majd a kavicsos ösvényre lépett
felsóhajtott: helyben vagyok

tudta hogy mire megy ki a játék
hisz ide naponta betért
minden itt töltött perce ajándék
pedig máshonnan kapja a bért

örömében más dalol õ meg csak hallgat
fülében a csend olyan zene
ami akkor is szól ha vége a dalnak
mondhatni úgy is: istene

mikor a szöszmötölõ kába éjjel
csöndben a világra terül
és a szárnyát lengetõ súlyos álom
makacsul most is elkerül

õ némán mered mélyen magába
mint kút fölött lógó veder
majd nyikorogva merül a vízig
és egyre csak vedel vedel

álmában biztos kikotyogná
amirõl ma hallgatni jó
ezért a kedvenc példaképe
egy kibelezett rádió

mely mikor még szólt õ volt a minden
a lelkes igazság maga
de lassan-lassan belefáradt
így lett a csöndnek bajnoka

oly egyszerû e néma élet
mint bevallatlan szerelem
a parkban minden mozdulatlan
a szív dörömböl idebenn
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Füstölgõ
keresztül-kasul füstölte életét
és a világot
most már csak a parkban pöfékel
és a füsttõl semmit sem lát ott

otthonról elûzték az volt ellene a vád:
a levegõt rontja
semerre se volt maradása többé
loholt e fura pagonyba

ujjai dohányrudacskákat morzsolgattak:
micsoda zene!
és az a szúrós fanyarkás illat: meg-
borzongott bele

függõvé vált lelke didergett ha szökése
nem sikerült
a parkra gondolva szunnyadt el és
arca földerült

ha meglátta a szomszéd kéményén
a füst hogy illan el
keserû pofát vágva legott mint
aki félrenyel

bevallom hû cinkosa voltam
de tegnap kidobott
füstfelhõben elveszõ arca
megfeszült mint a dob

mondott is valamit ámde szava
elszállt elveszett
õ meg ott maradt magába roskadva: 

elromlott
füstölgõ szerkezet

(Csíkszereda, 2010 júniusában)



Szarka István

STN
Csobánka, szentkút, lombrés,

István-nap, béke-béke.
Költõnk, mi kéne még, he?

Hisz’ elgondolhatod:
a Völgy Gé-húrozása

föl mint neszel reád,
föl-föl mint lendítgeti

otromba, nyûtt vonódat!
(A gordon? Pángea-fõfolyam az,

mélyvörös basszusában
érett korába lép az élet,

benned magára ismer,
s szerelmes csellók ligete szól már,

és hegedûk az égbõl.)

(Csobánka, István-nap)
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Lefékezõdöm
Megviselt zöldjeink föllángolásra készek,
benyel az õsz, a mézes enyhületben
lomhán tempózom, távol ólálkodik,
falkáit gyûjti a gyönge, gyáva fagy,
ez még a teljes élet, feledhetõ a félelem,
míg bátrak vagyunk visszalopni
mi mindennapi betevõnket,
amíg összeáll minden hajnalig
valamivé a maradék egészség,
amíg elébe állhatok, ha jõ a vers –
s ha a Kellemes rám talál, hát
lefékezõdöm! Kicsinyég ottmaradok,
élet, tevéled!
Nem bûn, nem szégyen az. Jár nekünk.

(2009. október 10.)



EGYÜTT JOBB! 
MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK

ETNOKULTURÁLIS ROVATA 
V. RÉSZ

Magyarországi horvátok

Konrad Sutarski

Bevezetõ
Ötödször adjuk közre a nemzetiségi irodalmi összeállítást. Ezúttal a horvát irodalom

kö vetkezik. Számszerûleg a horvát – a cigányt és a németet követõen, a szlovákkal
együtt – a harmadik-negyedik legnépesebb nemzetiség Magyarországon. Vannak falvak
– különösen Magyarország déli és nyugati vidékein – amelyeket javarészt horvátok lak-
nak (hasonlóan a többségében cigányok, németek vagy szlovákok által benépesített te -
lepülésekhez). Ebben a helyzetben a horvátoknak is természetes lehetõségük adódik,
hogy a mindennapi életben a magyar helyett õseik nyelvét használhassák – függetlenül
attól, hogy Magyarországon a horvátnak nyolc nyelvjárását különböztetik meg, többek
kö zött olyanokat, mint a bunyevác, a gradistyei, a muramenti és a drávamenti. A nem -
ze tiségi nyelv fiatal kortól történõ használata kedvezõ helyzetet teremt a nemzetiségi
iro dalom és kultúra számára, elõsegíti annak megújulását az újabb és újabb felnövekvõ
nem zedékek körében. Ennek bizonyítéka, hogy a bemutatott horvát írók többsége nem -
zetiségi középiskolába járt, és horvát egyetemi filológiai végzettséget szerzett.

Köszönöm Blažetin Stjepannak és Dekić Bodoljaš Markónak az alábbi válogatás ösz -
sze állításához nyújtott segítségét.

(Sutarski Szabolcs fordítása)

Stjepan Blažetin

A magyarországi horvátok irodalmáról
Már maga a cím is számos kérdést vet fel. Van-e, lehet-e, egyáltalán kell-e kisebbségi,

a mi esetünkben nemzeti kisebbségi, irodalomról beszélni? Van-e irodalomtörténeti, po -
é tikai megalapozottsága annak, hogy például magyarországi horvát, vagy pontosabban
magyarországi horvát kisebbségi irodalomról beszéljünk? Kell-e például vajdasági vagy
éppen szerbiai, esetleg jugoszláviai magyar irodalomról beszélni? A sort természetesen
tovább lehetne folytatni. Vajon nem elég egyszerûen horvát vagy éppen magyar iroda -
lom ról beszélni, függetlenül attól hol, éppen melyik államalakulat területén keletkezik a
hor vát vagy magyar nyelven íródott, keletkezett mûalkotás?
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A probléma, talán nem túlzás azt állítani, politikai szempontból történõ vizsgálata bi -
zo nyára legitimálja az összes fent használt kifejezést, ugyanis elõtérbe helyezi az éppen
ak tuális államhatárokat. Ennek szellemében beszéltünk vagy éppen beszélhetünk cseh -
szlo vákiai magyar irodalomról, aztán meg szlovákiai magyar irodalomról, vagy, esetleg
felvidéki magyar irodalomról. Beszélhetünk magyarországi horvát irodalomról, ausztri-
ai horvát irodalomról, szerbiai horvát irodalomról, montenegrói horvát irodalomról, stb.
A kérdés továbbra is az, hogy az államot jelentõ jelzõ irodalomtörténeti, poétikai szem-
pontból hordoz-e információt vagy csupán területet jelöl. Vannak-e például a magyar or -
szá gi horvát irodalomnak olyan jellemzõi, sajátosságai, amelyek indokolttá teszik „el vá -
lasz tását” a horvát irodalom egészétõl. Ha vannak, melyek ezek, ha nincsenek, akkor
oka fogyottá válik magyarországi horvát irodalomról beszélni.

Végignézve a magyarországi horvát írók életrajzát, hamar szembeötlik, hogy fog lal -
ko zásukat tekintve általában papok vagy pedagógusok voltak. Hivatásuk mûveikre is
rá nyomja bélyegét, szakadatlanul oktatni vagy még inkább okítani, tanítani akarják ol -
va sóikat, erõsíteni nemzeti öntudatukat, irányítani, vezetni szeretnék õket. Ennek ér de -
ké ben mindig szem elõtt tartják az olvasóközönség elvárásait, mondanivalójukat egysze -
rû en és világosan fogalmazzák meg, hogy minél szélesebb rétegekhez jussanak el. Nem
kí sérleteznek, nem követik a kortárs magyar vagy horvát irodalomban végbemenõ
folyamatokat. Egyfelõl a hazai horvát népköltészetre, másfelõl pedig a XIX. századi hor -
vát, szerb és magyar romantikus irodalomra támaszkodnak. A magyarországi horvát
iro  dalom szinte napjainkig görcsösen õrzi hagyományos beszédmódját, amivel immár
nem képes újratermelni befogadóit.

Kik a magyarországi horvát olvasók? A legegyszerûbb válasz így is hangozhatna:
azok az emberek, akik Magyarországon élnek, tudnak horvátul és horvát mûveket ol -
vas  nak. A legutóbbi, 2001-es népszámlálási adatok szerint 14345-en vallották a horvát
nyel  vet anyanyelvüknek. Természetesen Magyarországon ennél sokkal több horvát él,
de az is igaz, hogy csak egy részük olvassa a magyarországi horvát írók mûveit.

A nyelvtudás szempontjából a kislétszámú magyarországi horvát olvasóközönség
leg  alább két rétegre tagolható. Az egyikbe az idõsebb nemzedékeket sorolhatjuk, köz -
tük a legfiatalabbak a XX. század ötvenes éveiben születtek. Olvasói szokásaik elsõsor-
ban a népköltészet és a nem túl igényes kalendáriumok nyújtotta szövegek alapján ala -
kult ki. Általában falusi környezetben nõttek fel, nagyon jól beszélik a horvát nyelvet
(elsõ sorban a nyelvjárást ismerik, nem a köznyelvet), hiszen gyermekkorukban a horvát
nyel vet nem csupán a családon belüli kommunikációra használták. A másik csoportot a
fia talabb nemzedékek alkotják, köztük egyre nagyobb a városi lakosság aránya, amely
bizonyos urbánus tapasztalattal is rendelkezik. Olvasói tapasztalataikat elsõsorban isko-
lai olvasmányok alapján nyerik, a nyelvjárásokat nem, vagy alig ismerik, nyelvtudásukat,
ami sokszor kívánnivalót hagy maga után, elsõsorban iskolai tanulmányaik során szer -
zik. Így tehát az olvasóközönség egyik fele irodalmi kompetenciák, a másik pedig nyelvi
kom pteneciák hiányával küzd.

Kézenfekvõnek tûnik, hogy befogadóként az anyaország olvasóközönségét is meg -
em lítsük, de a könyvterjesztés megoldatlan problémái és a horvátországi olvasóközön-
ség érdektelensége miatt a magyarországi horvát szerzõk mûvei ezidáig nem kerültek
ki a horvát könyvpiacra.
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Az 1945 utáni magyarországi horvát irodalom elsõ könyve 1969-ben látott napvilágot.
Ekkor jelent meg az U kolo (Kólóba) címû antológia a Magyarországi Délszlávok De mok -
ra tikus Szövetségének kiadásában. A következõ könyvre már „csak” nyolc évet kellett
várni. 1977-ben jelent meg Josip Gujaš Džuretin Povratak u Podravinu (Hazatérés a Dráva-
mentére) címû verseskötete, amely az 1945 utáni magyarországi horvát irodalom elsõ
önálló kötete. Ettõl kezdve a 80-as évek végéig a horvát nemzeti kisebbség irodalmi és
más mûvei aránylag rendszeresen jelentek meg a Tankönyvkiadó gondozásában, ugyan -
is egy 1976-os kormányrendelet a Tankönyvkiadó feladatai közé sorolta a magyarorszá-
gi kisebbségek irodalmi mûveinek megjelentetését is. Az új lehetõségek lendítettek az
iro dalmi életen. 1980-tól a Narodne novineban Zbornik i album naše poezije (Költészetünk
albuma) címmel új rovat indult. Irodalmi folyóirat nélkül nemigen fejlõdhetett tovább a
ma gyarországi horvátok irodalma. A hiány pótlására a Narodne novine (Népújság) 1982-
ben kulturális, irodalmi és mûvészeti mellékletet indított Neven (Körömvirág)1 címmel.
1989-ben megalakult a rövidéletû Magyarországi Horvát, Szerb, Szlovén Írók Egye sü le te.
Az egyesület legjelentõsebb sikere a Glas (Hang)2 címû irodalmi és kulturális fo lyó irat
kiadása volt.

Az újabb elõrelépést 1996 hozta, amikor megjelent a Rijeè (Szó) címû irodalmi és kul -
tu  rális folyóirat. Sajnos a Riječ (Szó) címû folyóirat kiadását állandó anyagi nehézségek
kí sérik.3 Kilenc szám után a folyóirat megszûnt. 2002-ben Pogledi (Nézõpontok) címen
ala  pított folyóiratot az Országos Horvát Önkormányzat.

A magyarországi horvát irodalom virágkora a XX. század 70-es éveinek végén kez -
dõ dik, és nagyjából az ezredfordulóig tart. Az 1970-es évek végén önálló kötetekkel je -
lent keznek az U kolo (Kólóba) címû antológiában szereplõ költõk. A már említett Josip
Gu jaš Džuretin kötet mellett Marko Dekić Duga nad zavičajem4 (Szivárvány szülõfalum
felett) verseskötete; Stipan Blažetin, Marko Dekić és Ljubinko Galić közös gyermekvers
kötete Sunčana polja5 (Napsütötte mezõk); valamint Stipan Blažetin Srce na dlanu6 (Nyitott
szív vel) és Mate Šinković Na našoj Gori7. (A Gorán) címû kötetei láttak napvilágot. A kö -
te tek válogatások a szerzõk addigi mûveibõl, ezért magukon viselik azokat a jegyeket,
ame lyek jellemzik az 1945 utáni magyarországi horvát irodalmat. Az 1960-as évek köze -
péig a különbözõ állami ünnepek, az iskolai élet, a szocializmus építése, stb. állt az iroda -
lom középpontjában. Egyéni, intim hangulatukkal a szerelmes versek jelentenek üde
szín foltot. Az 1970-es évektõl a szubjektív líra is megjelenik, ahol a lírai én már nem a
kö zösség nevében szólal meg, hanem saját helyét keresi a világban. Egyre nagyobb teret
hódít meg a szabad vers, és lassan egy új nemzedék kezdi bontogatni szárnyait, akik a
Gde nestaje glas? (Hol veszik el a hang?) címû antológiával hívják fel magukra a figyelmet.
Az 1984-ben megjelent antológiát követõen Jolanka Tišler V modrini neba8 (Az ég kékjében)
címû nagyrészt kaj-horvát nyelvjárásban íródott kötetével, Ðuso Šimara Pužarov Stojim
pred vama9 (Elõttetek állok) címû vallásos ihletû könyvével, Ladislav Gujaš pedig Dodir
vre mena (Az idõ érintése)10 címû kétnyelvû kötetével vált ismertté. Az új költõi nemzedék
megjelenésével a magyarországi horvátok irodalma megszabadulni látszik a társadal-
mi/nemzeti szerepvállalás terhétõl, többé nem „csak” oktatni, felvilágosítani akar, ha -
nem mindenekelõtt mûvészet szeretne lenni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a
las san öntudatra ébredõ magyarországi horvát irodalmat ezek után majd a modern iro -
dal mi irányzatok és technikák jellemzik. Ezután sem keletkeznek majd ironikus hang -
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vételû mûvek, nincs önirónia, nem találkozunk mûfajparódiákkal, nem beszélhetünk
inter textualitásról, vagy ha mégis, akkor az általában nem tudatos tevékenység eredmé -
nye. Ennek ellenére, Ðuro Pavić Dosta (Elég) címû kötete már a megváltozott kö rül mé -
nye ket tükrözi, hiszen a könyv szponzorok segítségével jelent meg. Ironikus hang vé te -
lû, sokszor játszadozó, viccelõdõ versei új színfoltot hoztak a magyarországi horvátok
iro dalmába. Matilda Bölcs költészete a kortárs horvát és magyar irodalom jellemzõit
viseli magán. Jantarska ciesta11 (Borostyánkõ út) címû kötete a mai magyarországi horvát
iro dalom egyik gyöngyszeme. Dragoljubi i krizanteme (Sarkantyúkák és krizantémok)12 cí -
mû kötetében Katarina Gubrinski Takač haiku versekkel mutatkozott be. Stjepan Blaže -
tin Porcija besmisla (Egy adag értelmetlenség)13 címû kötete a posztmodernizmus egyes ele-
meit viszi bele a hazai horvátság költészetébe.

Mind a mai napig az egyetlen igazi elbeszélõ Mijo Karagić aki Slobodni putovi14 (Sza -
bad utak) címû kötetében a bunyevác-horvát elbeszélõ próza hagyományait folytatja,
elbeszéléseinek alapját általában szerelmi történet képezi, a történet azonban sokszor
csak arra szolgál, hogy a szerzõ felvázolja, milyen problémákkal találja szembe magát a
ma gyarországi horvát értelmiség. Az önálló horvát állam megalakulása óta egyre na -
gyobb az érdeklõdés a hazai horvátság iránt. Könyvbemutatókat szerveznek, a magyar -
or szági horvát költõk mûvei anyaországi antológiákba is bekerülnek. Ennek ellenére a
hor vát irodalomtörténeti áttekintések alig említik a magyarországi horvátok irodalmát,
a tankönyvekrõl, irodalmi olvasókönyvekrõl pedig jobb nem is beszélni.

Lábjegyzet
1. A Neven 1982-ben és 1983-ban egyszer-egyszer jelent meg, 1984-ben kétszer, 1985-tõl pedig évente négy

alkalommal.
2. A folyóirat rövid életû volt, 1989-ben három (egy kettõs) és 1990-ben egy szám látott napvilágot.
3. Mind a mai napig nem sikerült állandó anyagi forrást találni a folyóirat rendszeres megjelentetéséhez.

1996-ban egy, 1997-ben négy, 1998-ban egyetlen sem, 1999-ben négy, azóta pedig egyetlen szám sem
látott napvilágot.

4. Marko Dekić: Duga nad zavičajem, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 
5. Blažetin, Dekić, Galić: Sunčana polja, Tankönyvkiadó, 1980. 
6. Stipan Blažetin: Srce na dlanu, Tankönyvkiadó, 1981. 
7. Mate Šinković: Na našoj Gori, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 
8. Jolanka Tišler: V modrini neba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
9. Ðuso Šimara Pužarov: Stojim pred vama, Biblioteka Dunav, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. 
10. Ladislav Gujaš: Dodir vremena/Az idõ érintése, Mladost, Savez Hrvata, Klub August Šenoa, Pécs, 1992. 
11. Matilda Bölcs: Jantarka ciesta, Savez Hrvata u Maðarskoj, Gradišćanski ogranak SHM, Hrvatski ins -

ti tut, Pécs, 1992. 
12. Katarina Gubrinski Takač: Dragoljubi i krizanteme, Croatica Kiadó, Budapest, 2000.
13.  Stjepan Blažetin: Porcija besmisla, Hrvatski znanstveni zavod, Pečuh, 2003.
14. Mijo Karagić: Slobodni putovi, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 
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Roza Vidaković

Búcsúzás
Még egy sóhajtás, kendõm meglebben,
Út pora õrzi lépteim nyomát.
Ködfátyolon át szempillám rebben –
Múlt és jövõ közt az idõ megállt.

Erdõ mellett
Magas az erdõ, a levelek zöldellnek,
S mellette csendes út vezet,
A fák óriási élõlényeknek tûnnek,
Jómagam, zsenge, törékeny, vesszõtermet.

Állok itt, kicsinyke, átlátszó, karcsú lényem,
Szemem emelgetvén, nyakam nyújtogatván,
Míg az akácfák a nappali fényben,
Megvetéssel néznek vissza reám.

(Marko Dekić Bodoljaš fordításai)

Marko Dekić Bodoljaš

A nyelvünk
Minden nemzetet a saját nyelve tartja
életben, legyen az szerb, szlovén vagy horvát.
Õsatyáink nyelve, mint folyót a partja
kísér el bennünket évszázadokon át.

Úgy buggyan ki szánkon, mint a tiszta forrás,
ölelve, szeretve szeretõt, barátot.
Sose szégyelld, hittel valld az igazmondást:
– Tiszteld a más nyelvét – szeresd a sajátod.

Csak a nyelv segít, ha meg nem értenének,
õ tette érthetõvé, naggyá ember-fajunk.
Saját anyanyelven édesebb az ének,
általa lélegzünk, vele megmaradunk.

(Gregor Papuček fordítása)
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Míg két évtized a percben megfér,
Emlékké válik fénye, ritmusa,
Törvényszerûen egymástól eltér
Körívû pályánk párhuzamosa.



Illatok
Ma, reggel
az emlékezet ablakán
csörömpöltek a villamosok,
s átszõve
a régmúlt élmények
drótkötél hálóival,
integettek
az acélos villanypóznák.

Ma, reggel
felturbékoltak a galambok
az elhagyott otthon
küszöbe fölött,
mely vakítóan csillog
az álmodozás sínein,
a végleges visszatéréshez,
a megrökönyödött gyermekkor
giz-gazos udvarába.

Ma, reggel
a múlt kilométerei
látogatóként
dülöngéltek a
bácskai rónaság
szélesre tárt ölelésébe,
mely lebegõ könnyedségével
és veszélyes súlyosságával,
hajolt fölém.

A remények összeomlottak…
A remények összeomlottak,
S eltûntek az álmok,
Mély örvénybe süllyedtek a vágyak.
Amikor szárnyat terjeszt
A súlyos, kínos csend,
Új érzések ereje
Hiábavaló.

(a szerzõ fordításai)
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Ma, reggel
érthetetlen, reám bukkantak
a falusi cimborák
nyugtalan árnyai,
valamilyen bachanális zsivajjal,
ágaskodó fekete paripákkal,
s a tamburák ciripelõ hangjával,
melyek disszonanciája sértette
az összetört poharak
metszõ csengését.

Ma, reggel
szétpattantak a valamikori sebek
vöröses színû kötései,
zuhogó illatokká váltak
a falusi akácfák,
s szétömlöttek
a megrökönyödött emlékek sodrai,
az udvarokon és kertekben,
összeroppantak
a visszatérés vágyának sortüzei,
létem kis közébe –
Szeretett Bodolyámba.

A remények összeomlottak,
Hullám, hullámmal vív.
Viharos lélekben tespedtség árad,
Mely nem ismeri fel
A könnyet, fájdalmat, hûséget,
S egy szív lángolását.



Duro Pavić

Dallam
Nekem a dallam
leányölek ringatása
énekemmel szálló

fehér tündérszárnya
május-esõ
sárga kalász
keblek selymes árnya
bennem ébred õsi ösztön
erõs villanása
idézz nekem kecses lábat
kólótáncra szívzenére
tamburicák aranyszála
pírt önt minden táncosára
forró arcok
égõ szemek
lelket rázó ritmus
gyere kedves
más világ vár
a bokorba
fuss fuss
téli éjek csendje
csillagoknak ezüst-ragyogása

Nekem a dallam
a béke
a szellem a lélek szabadsága
nekem a dallam
mindaz
mit nem tudhat a szavak varázsa
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Nekem a dallam
régi hamvas játék
mert az jó idõk
okos szelleme

Nekem a dallam
a színek szivárvány-szomorúsága
reggeli bánat
ifjú kínzó mélasága
esti harangszó bim-bam
a tam-tam õsi dobolása
az éretlen vágott kalászok rekviemje
és be nem teljesedett vágya
a láthatatlan nap
érzett ragyogása
féltve õrzött kertek
hervadt ibolyája
kiskorú anya karjában
a meg nem született gyermek sírása

De a legdrágább dallam nekem
a szerelem
a legkékebb tenger susogó melódiája
a sirályok könnyed szárnycsapása
boszniai hegyek erõs visszhangzása
zengõ sík mezõk
pacsirta-dalolása.

(Duso Šimara Pužarov fordítása)



Stipan Blažetin

Vers hajadról
Õsz barna mezejébe fontam be a hajad,
Selymeset. Fényeset a hideg õszi esõbe.
Selymeset, feketét levelek színébe.
A megfagyott cseppbe, az ezüstös dérbe,
közelgõ telünk ködös szemeibe
fontam be a hajad.
Zúg, zúzmarával.
sárgászöld epeszínnel õsz álmaiban,
tél enyhe árnyában,
beleszõve az árnyékba,
selymesen jajgat,
simogat és él.
Él a poros, hamvas mezei fûben
befedve sárga, sáros álmokat.
Ez az átkozott fekete haj!
Idegek szenvedélye – agycsomók szövete.
Átkozott fekete haj!
Õsz barna mezejébe fontam be a hajad.
Selymeset, fényeset a hideg õszi esõbe.
Szívem könnyezõ álmaival vágja érzékeimet.
Átkozott fekete haj!
Látom mezítláb a sáros koszos mezõkön.
Õsz tépett ingén fut szétbomolva,
befonva álmaimat õsz barna mezejébe.
Menekül jajongva, befonva álmokat – fekete
álmokat.
Ösztöneim hálójában vonaglik,
S szívem ideges rángatózásának ritmusában.

Cesaric
(Dobrisa Cesaricnak)

Feltárta elõttünk
a csodálatos cseppek hártyáit.
A gyümölcsfán az esõ után
és a folydogáló hullámokban.
Fényük varázsában,
napon és árnyékukban látjuk önmagunkat.

(a szerzõ fordításai)
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Katarina Gubrinski Takač

Haikuk
1
Kecses folyóág
zöldje csordogál köpcös
fák ágai közt.

2
Mit a szél susog,
ég kékjére jegyzi fel
azt a jegenye.

3
Sín mellett folyó.
Pitypangok lesik benne,
hogy fut a vonat.

Mijo Karagić

Sors
Egy kellemes, tavaszi napon elindultunk Sopronba. A barátom és én, autóval.
Sopron a mindennapi látványokkal fogadott bennünket. Tiszta utcák, a járdákon az

em berek sokasága. Egyesek sietnek, mások nézelõdnek, a legbátrabbak már a padokon
ül nek, a nappal szemben. Gyönyörû ez a város!

Megállítottam a kocsit. A motor, még egyszer vidám hangon felrezdült, mintha csak
meg szeretné köszönni, hogy õ is a jármûvek sokaságában kaphatott helyecskét, ahol
egy kicsit föllélegezhet az Undtól-Sopronig való úttól.

Mihelyt megálltunk, hozzánk jött egy öregember.
– Kérem szépen, hol találom a Zrínyi utcát?
Magyar kiejtése tiszta és érthetõ volt, azonban a hangsúlya valahogy érdekesnek tûnt.

Ránézek a barátomra és látom, hogy õ is elgondolkodott. Jól ismertük Sopront. Tudtunk
a Zrínyi utcáról is, de hogyan fogjuk az ismeretlennek elmagyarázni az utat, amely a sok
rö vid és kanyargós utcák között vezetett.

– Kanadából jöttem.
Ezekre a szavakra egy pillanatra, megállt a kezemben a kulcs. Látom a barátomon,

hogy õ is jobban nézi a bácsit.
Én itt látogatóban vagyok. Szülõfalum látogatásában.
Amikor kérdésünkre, hogyan is hívják azt a kis falut, s a mi falunk nevével válaszolt,

cso dálkozásunknak nem volt hossza.
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4
A vonat karcolt
ablakán át lesem a
firkált világot.

5
Várjuk folyton a
fájó percek elmúltát:
s életünk elfogy.

6
Szivárvány bújt el
szemem pillái közé:
várja a tavaszt.

(Stjepan Lukač fordítása)



Igaz az, hogy minden embernél a különbözõ érzések a legjobban az arcon nyilvánul-
nak meg. Bizonyára az idegen is észrevette, hogy a mi csodálkozásunk mögött, valami
rendkívüli rejlik. Ezért megkérdi:

– Ezen miért csodálkoznak ennyire?
– Bácsi, bizonyára maga is rácsodálkozna, hogyha mi így hárman, egyazon faluból ta -

lál koztunk volna a messzi Kanadában.
– Hát, maguk is undiak?! – a hangja megremeg, szegény öreg, nem tudja hova néz -

zen, hova is rejtse el nagy izgatottságát.
Mi is, mindent megértettünk. Megértettük az õ kérdését, az õ nézését, meleg, majd-

nem könnyes szemét, az õ meghatottságát, izgatottságát és az õ, számunkra kissé furcsa
ak centusát.

Többé már nem is kellett õt kérdeznünk. Önmaga mesél az étteremben, ahova betértünk,
hogy ezt a váratlan barátságot leöblítsük vörös cseppjeirõl híres „kékfrankossal”!

Egészen a hatvanadik évig, Guzmity György ács volt. Most már nyolc éve, hogy nyug -
dí jas.

– Azt mondtam magamnak; „Megyek haza! Még egyszer megnézem a falut, amely-
ben születtem és ahol gyermekkoromat töltöttem…”. Amikor ötven évvel ezelõtt el men -
tem, a mi falunkban nem voltak cserepes, falazott házak. És most? Amikor megláttam
a fõ utcát, úgy tûnt, mintha eltévesztettem volna az utat. A falu kinézete megváltozott.
Sok lakásban van vízvezeték, de néhol még központi fûtés is…

Ez a mese már anyanyelven folyik. Szépen, tisztán beszéli a nyelvünket. A messzi
világ részben sok baráttal dolgozott, s az elsõ szomszédja és legjobb barátja, zágrábi szü -
le tésû. Így már nem csodálkozunk az õ, a gradistyei horvátokétól valahogy másmilyen
horvátságától.

Vajon mi csalogatta, húzta Gyuri bácsit, hogy ilyen útnak adja magát? Élete végén
egész testi fiziognómiája ösztönös megszállottsággal, arra készteti, hogy még egyszer,
akár csak egy pillanatra is, belekukkanjon gyermekkorának legkisebb zugába.

Nézem szép és egészséges arcát. A szemei egy idõben, valamilyen öröklött örömöt és
bá natot fejeznek ki. Így kellett útnak indulnia, egy fagyos hajnalban. Elõször Bécsbe, s
on nan, mintha hazanélküli lenne, tovább a végtelen, nyílt tengeren… Ezeken a roppant
messzeségeken, õt a húsz évest, az éhezõ nyomorultat, a derültség és a bánat kísérte.

És most, a társaságunkban ülve mondja el észrevételeit Magyarországról. Cso dál ko -
zik az embereken, a falukon és városokon. Minden valamiképpen megváltozott.

Gyuri bácsi, elõrehaladott kora ellenére, egyedülálló, nõtlen.
– Régen volt az, amikor én eljöttem Kanadába – folytatja. Erre az idõre elég vagyont

is szereztem. Nem vagyok milliomos, de nem is akartam az sohasem lenni. Van egy au -
tóm és egy szép kertes otthonom. A kert tele van virággal. Nagyon szeretem a fákat és
a virágokat! Talán jó lenne egy asszony, abban a szép otthonban. Különösen akkor
hiány zik valaki, amikor esteledik, s én egyedül ülök a konyhában. Nincs kedvem a va -
cso rához sem. Fõznöm nem kell, mert minden kapható. De ez eléggé drága. Most már
egy jobb leves két dollárba kerül…

– Visszatérni, itt letelepedni? Az utolsó éveket itten átélni? – Elgondolkodik az én kér -
dé semen. – Erre már jómagam is gondoltam. De az én lakásom, kertem, Kanadában van.
Tudom, itt is vásárolhatnék házat. Talán még valamivel szebbet is, mert van némi pén -
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zem. Takarékoskodtam… De ez már nem az igazi. Mit is mondanának a barátaim, akik -
kel hosszú éveket éltem át, ha nem látnának a tekepályán. Õk is horvátok. Ha látnák ma -
guk azt, amikor mi összejövünk! Viccek, énekek, az egész éjszakába... Itt Ma gyar or szá -
gon, az ifjúkori emlékeken és a bánatos sírokon kívül, semmi másra nem lelek… Az arca
késõbb, amikor elértünk a Zrínyi utcába, felderül. Látszik rajta a nagy fel indultság.

– Tudom, hogy nagy lesz a meglepetés!
– Igen, biztosan az lesz! – Mondom én. Azonban felébred benne valamilyen kétely.

A vá rost eléggé jól ismerem, a megadott címrõl ítélve azt gondolom, hogy ebben az ut -
cá ban, a város peremén, Gyuri bácsi barátnõjét nehezen tudjuk megtalálni. Nézzük az
össze gyûrt címet, nézzük a házat. A ház alacsony, tipikus városperemi. Az udvaron egy
öt év körüli gyerek. Játszik. Észrevéve bennünket, édesanyját hívogatva, beszalad a ház ba.

Megyünk a gyerek után. Bekopogunk az ajtón. Egy fiatalasszony szopós gyerekkel a
kar ján fogad bennünket. A konyhából pecsenyehús illata terjeng. Bemutatkozunk és el -
mond juk, hogy kit is keresünk.

– Mindjárt szólok neki. Ez az én anyósom.
Egy pillanatra magunkra maradunk. Nézzük a kerekképû gyereket. Nevetgél ránk.
– Látjátok, ez hiányzik nékem… Sohasem mertem elismerni. Mostan már talán né -

kem is lehetne unokám…
Gondolatait azonban nem tudta befejezni. Egy idõs asszony megjön, és megáll a kü -

szö bön. Látszik róla, hogy nagy munkában van. Elhordott, seszínû felöltõ, seprõ a ke -
zé ben, a fején fekete kendõ. Kényszeredetten elmosolyodik. Hellyel kínál, de õ állva
marad. És ez a hetvenéves gyermek, engedelmesen leül. A szemébõl, szemrebbenésre
el tûnt az egészséges feszültség és a nagy öröm, amelyet egész úton érzett. Ez a kel le -
met len helyzet, minden pillanata, számára kibírhatatlanná vált. Mocorgott a széken.
Látom, a legszívesebben elszökne.

– Nekünk sietõs – mondja Gyuri bácsi és rám néz.
– El kell mennünk.
Egyetlen szóval sem tartóztatnak bennünket. Még ki sem kísérnek.
– Ez… mondanám…
Gyuri bácsi legyint.
– Korábban még megtartottam volna. Bizonyára özvegy.
– Gondolja, hogy ha valamit felajánlott volna, akkor maradt volna?
– Hát, ha õ nem is maradt volna, én eljöttem volna hozzá, Magyarországra. Igaz, ak -

kor is már, amikor megismertem, jóval benne voltam az években.
E rövid és kellemetlen vendéglátást követõen, elindultunk haza. A mi öregünkön úgy

lát tam, hogy nagyon elfáradt. Egész úton alig szólt egy-két szót.
Amikor hazaértünk, még látható világosság honolt, azonban a nap már leáldozóban

volt. Ez a nap, amely egész napon át, vidáman ránk nevetgélt, most valahogy bá na tos -
nak tûnt. Sokszor gyönyörködtem a napnyugtában, ahogyan az lassan és méltóságtelje-
sen elvész a magas domborzat mögött. Ma hirtelen és búcsúzás nélkül tûnt el, mintha
csak félne még egyszer betekinteni Gyuri bácsi szemei közé, azokba a szemekbe, ame -
lye ken látszott, hogy a legszívesebben elfelejtették volna a mai napot.

(Marko Dekić Bodoljaš fordítása)
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Jolanka Tišler

Anyanyelvem vadvirága
„Halálnál terhesebb

Életnél s dalnál súlyosabb…”
(Božica Jelušić)

Anyanyelvem gyomvirága
Dísztelen kopár virág
Anyanyelvem vadvirága parázsló gondolat
Bisztricai alamizsnás, töviskoszorú
Koldus könnye, orgonaág
Éj sötétje és nap fénye, hajnalom és éjszakám
Anyanyelvem vadvirága te izzó parázs
Rét harmatja, szomjat oltó hûs forrás
Hold udvarának úrasszonya, anyanyelvem vadvirága
Napsugár fonala te, anyanyelvem vadvirága
Métely te, és egészség, és hegedûszó
Szívbe mart mély seb
Ezredévnyi szabadság-szomj gyötörte
Jobbágyi szív, alamizsnás nincstelen,
Kukoricakenyér, ködök és telek
Te szenvedõ lélek
Nem büszke kertek királynõje
Réten nõtt gyomvirág
Te legszebb vadvirág
Pajkos, koraszülött szabadság-gondolat
Igazságosztó nyomorúság
Anyanyelvem vadvirága, televény koszorújának szava
Izzó parázs a Mura és a Dráva partján
Hadba, harcba, keresztre, Amerikába,
A sírba menõk õrangyala
Álmaink-vágyaink mindene
Szerelmek és szabadságok követe
Te halálnál terhesebb
Könnynél, életnél, s dalnál súlyosabb
Anyanyelvem vadvirága
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Esõváró
Kopár hegyek kérges-szürke tenyereit
emeld az égre
álmodjam vissza egykor volt ifjúságom
morzsáit
Ejtsd foglyul könnyed gondtalan
mozdulatoddal
ejtsd foglyul gyermekkorom szárnyaló madarait
Rakd fialomba a test szétszórt morzsáit
Etesd meg az agg kagyló
elfeledett éhes vágyait
Csak egy falatot a megfáradt koldus
szájnak s támadjanak az alamizsnás nyomorúság
nyomában roskadozó tölgyek
Tudd akkor
a hamvas évek elmúltak
s midõn majd újra az esõk érnek utol
valahol a megszelídített boldogság
kanyarulataiban
ne hidd hogy enyhült a vízesés moraja
Csak három ígéreted kelt útra
szürke esõk varasára
s nyomorúságos sóvárgások ellen tett fogadalmat
Fel hát
Megkondult új vissza nem térted – a hajnal
Ezüst palástba öltözött agg jegenyék jaja
legyen a csönd örök

Még egyszer
Magába zárt a szárnyas éjszaka
Összegyûrt kezére csókot lehelek.
Holdsápadt arccal eléje borulok
Köpenyeim s álarcaim levetem mind.
Szeszélyesen vibrál a hófehér test
Sebzett imát mormol a vérzõ torok:
Boszorkányos hatalmad emeljen most
Emeljen a mindenség kékjébe
Faljon hát föl összegyûrt kezed!
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Még egyszer, csak még egyszer omoljak
Törékeny csillagom ölébe
Aztán soha többé
Mert magába zárt a szárnyas éjszaka
Többé már összegyûrt kezére csókot nem
Lehelek

(Stjepan Lukač fordításai)



Matilda Bölcs

Három nap Zsidányban
Régóta hazátok e hûvös liget.
450 év és csaknem elfogyott a kéve.
Friss vágyakat indít most útra
Elhagyott otthonok hívó szava.
Szélvihar szárnyán hegyekbõl.
Patakok medrébõl, távoli országokból
érkeztek e rétre, mely forgat,
Vádol, hajlít, elõz, állja a sarat
Pásztorok õrizték, s õrzik még ma is.
Házak ablakából büszke énekszó árad.
Lepkearcú falvak virágzenéje
Tovatûnt mámorok üzenete.
Ki tudná, ki emlékezne arra már,
Õseink napjaikat hogyan fonták?

Szent János napján, akárcsak Zsidányban,
Búcsú a San Giovanni Laterano elõtt.
Ajtaja egész éjjel nyitva.
A sátrak körül szíved titkos óhaja.
Játékok, melyeket már soha nem
Vehetsz meg. Nagy halom édesség.
A körhintánál pedig az
Otthon maradottak sok-sok álma.
A temetõ mögött lassan búcsúzik a nap.
Harmonika kusza dallama.
Addio bella Napoli, merre vagytok
Sosem látott társaink? Párnátok
Alatt még morajlik a tenger,
A szõlõ is ott vöröslik a lugason.
Ami elmúlt, nem hozható vissza.
Bûnbeesésünk elkerülhetetlen, ám
Bûnhõdésre aligha lesz idõnk.
Õsi küszöbünkhöz farkas közelít.
A bárányok vason rágódnak, hisz
Nem látnak el a kerítés zöldjéig.
Annyi újabb év után, ha létünk
Még valóság, ne eméssze rozsda
Csillagjainkat, de mozdítsa el halkan
A fûvel benõtt kõoszlopokat.
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Azon az estén, amikor a kert végében
Könnyekre fakasztott egy elhatározás,
Láttad-e a falakat, melyek rád omlanak,
Érezted-e a vér ízét a szádban,
Amit elõttük, értük áldozol majd.
Tudtad-e, hogy felfal a város,
Melyre képzeleted annyira vágyott.
Korábban érkeztél Rómába, senki sem várt.
Társadul csupán oly sokat gyalázott
Horváth nyelved szegõdött,
Az évek elszálltak, lemondtál mindenrõl.
Az olasz szavak sem keltettek csodálkozást.
Ora et labora, tudtad és
Hitted, hogy csupán így lehet és
Érdemes élni.



Akácfa
Mikor az akácfa roskadozó virágai mézük keserû illatát
ontották a langyos éjbe, én, ki magányosan bolyongok,
csillaggá akartam változni, belopakodni az éjszakába,
hogy enyhítsem álmod. Gyöngéd kéz érintette meg arcod.
„Jó éjszakát” – súgtam, de elszakított tõled a komor
kutyaugatás. Valaki elhaladt az utcán, kalimpáló ritmus,
tarka fütty, a kocsma közel.
Nincs erõm visszatérni az éjbe. „Valaki meghal”
– mondják az öregek, mikor így ugatnak a kutyák. A
kettétört vágyak megbélyegzik az izzó idegeket.
Elkéstünk. Keresztutak, úttalan utak, utacskák, bozótosok,
kövek, cserjés. Rejtõzz el! Vigyázz! A fû hullámzik.
Rejtsd el arcodat!
Fû, zöld, dús, szemét, álarcok, festék, smink.
Válassz, de a legjobbat, kinek-kinek kedve szerint!
Vigyázz! Hullámzik a fû, rejtsd el arcod!
Kínálja magát az álarc. Hát mi miért ne választanánk?
Válassz, de vigyázz a színre, a bõrbe ívódik, a sírig.
A Napot adjátok vissza a Napot! Csöndesen sóhajtozik
az akácfa. Jóllakatta a méheket, édes terhétõl megszabadult.
Ölelj meg, szoríts magadhoz! Ha megtelik vízzel a kád,
zárd el a csapot. Feküdj a vízre. Megfürdetnélek, mint anya
csöpp gyermekét. Megtörölnélek és megszárítanám a hajad. Meg-
vetve az ágy, betakarlak, csöndben, közös takarónkkal. Szom-
jas vagy? Igyál tenyerembõl.
Csattognak az éjszaka üres kerekei, a csillagok döfnek.
Nélküled ím, itt vagyok, s te ki vagy?
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Napba nézõk
„Jetzt wird mein Elend voll, und namenlos.”

(A nyomorúságom most teljes és megnevezhetetlen) /Rilke/

Korai ködök beálltával
Varázslatos utak várnak.
Titokzatos kék ösvények futnak
Lábad alatt, zizeg a sok levél.
Az ember: gallér mögül sandán
Villanó tekintet, remegõ száj,
Nehéz dérben csikorgó tenyér.

Hosszú hajadba mókusok
Telepedtek. Szakadt ágakra
Onnan dobáltak gyümölcsöt.
Az örömtõl fogad hosszúra nyúlt,
S fennakadt egy tölgyfán.
Ferde orrodat füst környékezte,
Így melengetve az elsõ gondolatot,
Mely székre aggatott válladról
Röppent tova.
Nem várhattad meg a hajnalt.
Zöld libák hadd ússzanak
Rothadó vizeken.
Nem fullasztja õket idõ.

Jókor jött el Michelangelo
Ehhez a bánatos, zavaros tengerhez.
Kõálmaink ostoba határok,
Nem állhatták útját.

A madarak ezerszám telepedtek
Mellé, fejüket tépett
Szárnyuk alá rejtve. Amikor
Tollukra lépett, elmosolyodtak,
Csõrüket a homok
Selyem hálójába fúrva.
Egy sem mert a Napba nézni,
Amely szégyenkezve nyaldosta
Vérzõ fejét.
Leforrázva, némán ácsorog õ.
Foltos ruha csüng testén.
Várja, hogy a sorsok
Puha márványba simuljanak.
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55555 kilométert gyalogoltál,
Amíg rátaláltál a karcsú ujjakra,
A csodás kézre,
Mely megérinthette a Napot,
A beteg Napot az égen.

A vékony testet a víz
Mellé fektették. Ismeretlen
Szemek akadtak rá és
A földhöz szegezték.
Ezüst angyalok húzták-vonták,
A fellegekbe nyújtózva.
Könnyedén ezt suttogták:
A gaztett ma elmarad.
Morogva, bajuszukat rágcsálva
Sétáltak arra a hóhérok.
Arcukra naplementekor figyelj.
Homlokuk felett sötét
Torkosság húzódik szélesen.
Ha már az élõk nem segíthetnek,
Hívd a holtakat, nézd,
Nyakukkal a faoszlopra hajolva
Tarka lepkéket szórnak feléd.
Csak õk tudják, milyen nehéz látni
A keresztet, melyre gondjaid feszítenek.
Térdelj le hát a hegyi kápolnánál,
Hallgasd, hogyan imádkozik
A fû a szélben, vagy hörpintsd ki
Egészen poharát e földi dicsõségnek,
Hogy méltó legyél,
Szükség esetén,
Leszállni a Challenger gyomrába.

Messzirõl
Így is, úgy is
Mohó csönd integet.

(a szerzõ fordításai)



Duso Šimara Pužarov

vörös krisztus
hogy álljak elétek
ti elit törvény-bitorló
nagyfejek
mikor nincs egy
tisztességes öltönyöm
csak egy kopott
farmerom
mit ha nem szégyellném
meztelenségem
már rég
elcseréltem volna
egy zsebóráért
hogy bakancsszíjra fûzve
nyakamon hordozzam
e század
atomkórral
agyonterhelt perceit
megkönnyítve
elõrehaladtát az idõnek

nyomorgó angyalok
anyám ne imádkozz
fiad látta
a kék glóriájú
angya loka t
szárny-szegetten
mankókkal ácsorogni
a kapualjak
szennyes kövezetén

(Marko Dekić Bodoljaš fordításai)
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hogy álljak elétek
ti újdonsült pilátusok
kik pénzért mostok kezet
s bitóra külditek
e föld krisztusait
kik a becsület vizével
keresztelkedve
a vörös kánaán felé
óhajtják
vezetni népeiket

ím itt állok elõttetek
fehér palástban
mit rám szabtatok
sorsom a tiétek
ítélkezzetek
s én megbocsátok
de tudnotok kell
hogy harmadnapra
végérvényesen feltámadok
vörös palástban
mely maga lesz
az emésztõ tûz
s csonkká égeti majdan
pénzért mosott kezeitek

anyám nekem ke l l
az „istenfizessenmeg”
köszöne t
vak kanca hátán
a fényes szerszám
csak azért mert új

anyám nekem elegendõ
a mosolyod
a szere t e t
ösztönös sugárzása
mely mindig megsúgja
hová tartozom



Ladislav Gujaš

Újjászületés?
Napokkal a megtévedt idõ után
marad a múlt vására
A felszabadult aktivitás
aszfaltúton
követi egyenetlen léptekkel
az alapjaiban megóvott nyilvánosságot
A fiatalok mozijában
minden szék foglalt
választ keresnek a mára
a jövõ zenéjére
összhangban a huszadik
század generációjával
nyomot hagynak
a földalatti téren
A szabadidõ milliomosai
magányosan állnak
tervek nélkül
az elégedetlenségben
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Éjszaka
Szentborbáson

Könnyû szellõ simítja a piros tetõket
Hold táncol a langyos éjben
Csöndes ligetek álmodják áldott álmukat
A Dráva partján erdõ sóhajt
Õr halad át a tiszta utcán
Csillagok ragyognak az éjjeli fátylon
Kicsi falumat csönd uralja

(Nikola Radoslav fordításai)



ifj. Stjepan Blažetin

szemedben
tengert láttam szemedben
amikor útnak indultál
hullámok halotti
táncot jártak sirályok
szabdalták az eget

magamat láttam szemedben
amikor útnak indultál
megdermedt képek
a fehér szoba falán
a falon a falon a falon

(a szerzõ fordítása)

éjszakai töredék
a hold felhõk közt
loholt arcod
talán piros volt
tálca forgott
nesztelen
a jég fogyott
esztelen
szirén(a) sikoltott
meztelen
minden zakatolt mikor
a tavon meglátott
a hold
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napot láttam szemedben
amikor útnak indultál
szivárvány remegett
a verejtékcseppekben fény
bolyongott az égen

nightmare
illatod átjárta
testem minden
rezdülésed v/érezni
v/éltem a cigarettafüstben
egy pillanatra szemed
mögé lestem
lüktetett
a tér zúgott
az idõ valahol
koccintás hallatszott
két pohár egymásba
gabalyodott
csillogó üvegdarabok
csíkokra szabdalták
az éjszakát



A magyarországi horvát szerzõk életrajzai

ROZA VIDAKOVIČ (Bács-Kiskun megyei Csávoly, 1922–1981, Baja). Költõnõ. A helyi terme lõ szö vet -
kezet dolgozója. A hatvanas években mezõgazdasági szakközépiskolát végzett Baján. 1980-ban
vonult nyugdíjba. Versei az Iz dubine (A mélybõl) posztumusz verseskötetként jelentek meg 1986-ban.

MARKO DEKIĆ BODOLJAŠ (Hercegszántó, 1937–). Költõ, mûfordító, újságíró. A budapesti Hor -
vát–szerb Tanítóképzõben érettségizett 1957-ben. Horvátkimlén tanítóskodott, 1959-tõl a Ma gyar -
or szági Délszlávok Demokratikus Szövetségénél helyezkedett el, közmûvelõdési fõelõadóként.
1979-tõl újságíró a „Narodne Novine”, majd a „Hrvatski Glasnik” folyóiratnál, az 1997-ben be kö -
vet kezett nyugdíjaztatásig. Versei az „U kolo” (Kolóba) c., háború utáni elsõ horvát–szerb an to ló -
giá ban jelentek meg 1969-ben. Elsõ önálló kötete – „Duga nad zavičajem” (Szivárvány a szülõföld
fe lett) – 1979-ben került az olvasók kezébe. Azóta további öt verseskötetet publikált. 1987 óta a
Hor vát Irók Társasága tagja.

DURO PAVIĆ (Pécs melletti Szalánta, 1940–) Költõ, mûfordító. A pécsi Tanárképzõ Fõiskolán dip -
lo mázott. Tanárként szülõfalujában, majd Pécsett élt és dolgozott. Jelenleg nyugdijas. Az 1971–89.
évek ben írt verseit és horvát mûfordításait gyûjtötte össze.

STIPAN BLAžETIN (Hercegszántó, 1941–2001, Pécs). Költõ, drámaíró. 1959-ben a budapesti Hor -
vát–szerb Tanítóképzõben érettségizett. Tanítóként a muramenti Tótszerdahelyen, általános is ko -
lá ban dolgozott, majd élete végéig annak az iskolának igazgatója. Pedagógus tevékenységével
pár huzamosan elvégezte a pécsi Tanárképzõ Fõiskolát, utána Budapesten az ELTE Böl csé szet tu -
do mányi Karán szlavisztikai szakon diplomázott. A magyarországi horvátok iskolaügyének ki -
emel kedõ szakembere. Elsõ verseskötete Srce na dlanu (Szív a tenyéren) 1981-ben megjelent. Utána
további öt könyv látott napvilágot: gyermekversek, Korenje (Gyökerek) címû drámák (1998) és
Suncu u oči (A nappal szemben) címû versek (1999). 1989-ben felvételt nyert a zágrábi Horvát Írók
Tár saságába.

KATARINA GUBRINSKI TAKAČ (Bogyán – ma Bodani, Szerbia, 1941–) Haiku- és meseíró. Gyer mek -
ko rát a Vajdaságban töltötte, majd Budapesten élt. A budapesti Horvát–szerb Gimnáziumban
érett ségizett, és ugyancsak a fõvárosban végezte el az Óvóképzõ Fõiskolát. Mint nevelõnõ he lyez -
ke dett el Pomázon, majd Budapesten. Nyugdíjasként Pomázon él. A 2005-ben kiadott Dragoljubi
i krizanteme címû haiku-kötet szerzõje, ezenkívül két gyermekmese-kötete van.

MIJO KARAGIĆ (Bács-Kiskun megyei Gara, 1945–). Prózaíró. A budapesti Horvát–szerb Gim ná -
zium ban érettségizett, utána tíz évig Gyõr-Sopron megyében, általános iskolában tanított. Közben
el végezte a pécsi Tanárképzõ Fõiskolát, majd a budapesti ELTE Tudományegyetemen szerezte kö -
zép iskolai tanári diplomáját. Budapestre kerülve a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szö -
vet ségének munkatársa, utána az 1990-ben megalapított Magyarországi Horvátok Szövetségének
tit kára. 1995 és 2007 között a Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzatának elnöke.
Jelen leg a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja Magyarországon. Elbeszéléseit 1974-tõl pub-
likálja. A Slobodni putovi (Szabad utak) címû novellás kötete 1987-ben jelent meg. Karagić tagja a
Zág rábban székelõ Horvát Írók Társaságának.
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JOLANKA TIŠLER (Zala megyei Tótszerdahely, 1948–) Költõnõ. A budapesti Horvát–szerb Gim ná -
zium ban érettségizett, majd a pécsi Tanárképzõ Fõiskolán diplomázott. Mint rendkívüli egyetemi
hall gató elvégezte a szlavisztikai szakot is a budapesti ELTE Tudományegyetemen. Szülõfalujában
ta nárként nyert elhelyezést, majd iskolaigazgató Murakeresztúron, illetve – nyugdíjazásáig – Tót -
szer dahelyen, ahol most is él. Két verseskötete van: Modrini neba (Az ég kékjében, 1988) és V zrcalu
rodice (Szivárványtükörben, 1998).

MATILDA BÖLCS (Szombathely, 1949–). Költõnõ. A szombathelyi Pedagógiai Egyetemen tanít, do -
cens a horvát katedrán. Szerkesztõje volt az 1996–99 között megjelent Rijec (Szó) horvát irodalmi
fo lyóiratnak. A Jantarska ciesta (Borostyán út) címû verseskötete 1992-ben látott napvilágot.

DUSO ŠIMARA PUžAROV (Baranya megyei Felsõszentmárton, 1949–1994, Siklós) Költõ. A sellyei
gim náziumban érettségizett 1968-ban, majd Pécsett, egy építõipari vállalatnál dolgozott. Gyer -
mek kori betegsége rokkantságra kárhoztatta, és korai halál okozója lett. Életében két verseskötete
je lent meg: Stojim pred vama (Elõttetek állok, 1988) és a Djeci a ne samo... (Nem csak gyerekeknek, 1991),
ha  lála után pedig a harmadik: Još uvijek snivom (Még mindig álmodom, 2001).

LADISLAV GUJAŠ (László Gulyás) (Szigetvár, 1960–) Költõ, újságíró. A budapesti Horvát–szerb
Gim náziumban érettségizett. Felvételit nyert az Újvidéki Testnevelési és Sportegyetemre, de fél év
el teltével a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán folytatta tanulmányait, majd Budapesten diplomát horvát
sza kon szerzett. Miután diplomázott, a tótszerdahelyi általános iskolában helyezkedett el. 1993-
tól 2005-ig a Hrvatski glasnik (magyarországi horvátok hetilapja) fõszerkesztõje volt, utána pedig
2005-tõl 2009-ig a Magyarországi Horvátok Képzési és Üdülési Központjának igazgatója. Dodir
vremena (Az idõ érintése, 1990) címmel egy verseskötete jelent meg.

STJEPAN BLAžETIN Nagykanizsa, 1963–). A budapesti Horvát–szerb Gimnáziumban érettségizett
(1981). Egyetemi tanulmányait a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte
(1988-ban) jugoszláv nyelvek és irodalmak szakon, majd posztgraduálisan „magiszteri” fokozatot
(mr. sc.) szerzett. 1988-tõl a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszékének oktatója. Kutatási te rü -
le te: a magyarországi horvátok irodalma és kultúrája, horvát–magyar irodalmi és kulturális kap -
cso latok. Blažetin a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének igazgatója, a Matica
Hrvats ka Egyesület elnöke. Több horvát nyelvû folyóirat szerkesztõje. A Generacijska antologija
(Nem zedéki antológia, Dujmov Dragomirral közösen, 1991) és a Porcija besmisla (Egy adag gondolat-
lanság, 2003) címû verseskötet, valamint több költészeti antológia, irodalomtörténeti és mûfordítási
könyv szerzõje. A zágrábi Horvát Írók Egyesületének tagja.

(Összeállította KS, Stjepan Blažentin és Marko Dekić Bodoljaš alapján)
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XX. SZÁZADI MAGYAR PRÓZAMÛVÉSZET 
ÚJRAFELFEDEZÉSE II.

Kollarits Krisztina

Az Õsi küldött – egy élet(mû) lezárul
(A 137. számban megkezdett tanulmány 2. része)

Ung figurájának összetevõi

A fõszereplõ neve már önmagában is beszédes: az Ung nyilván a magyarok latin, il let -
ve nyugat-európai nyelvekben használatos elnevezésére utal (hungarus, Ungarn, hong -
rois, hungary), amelynek eredetét már Anonymus is fejtegette Gesta Hun ga ro ru má ban.1
Beszélõ névrõl van tehát szó, mely érzékelteti, hogy a fõszereplõ és a magyarság sorsa
összefonódik.

Az elsõ kötet elég tág teret ad az ifjú jellemzésére. Legfontosabb tulajdonságai: az úri
szár mazás (mely kinézetben, viselkedésben, mentalitásban egyaránt megnyilvánul), a
mû veltség, s a lelkében élõ szimbolikus küzdelem kelet és nyugat között. Ismerve Tor -
may életmûvét, nem lep meg bennünket, hogy épp ezekkel a jellemzõkkel ruházza fel
fõ hõsét, társadalomszemléletének lényegét az 1920-as évek elején Bujdosó könyvében a
híres cserfametaforában fejtette ki: „Ezer év alatt egy hatalmas cserfa nõtt a mi föl dünk -
bõl. Ez a cser maga a magyar nép. Gyökere a magyar paraszt, törzse a régi nemesség-
bõl lett és véle összeforrott értelmiség, lombja az antik értelemben vett arisztokrácia,
kiválóság. Minden ugyanaz: a gyökér, a törzs, a lomb, és egyik a másik nélkül élni képte-
len. A fa elszárad, ha bármelyik beteg. Nem társadalmi osztályokról van a háromban
szó, de fejlõdési fokokról. Más népek ezért nem értenek meg minket. A különbségek-
ben ilyen hasonlatok nincsenek sehol. A magyar parasztban benne szunnyad a jövendõ
úr, – az úrban él és vissza-visszanéz a régi gõgös paraszt. Gõgjében dacos és szilaj, zár -
kó zottságában hallgatag, a veszélyben fecsegõ, jókedvében marakodó, irigy, vendéglátó,
tékozló, szûkkeblû és mégis pompát mutató lényükben egyek õk. A parasztból, a gyö -
kér bõl, a földbõl lesz itt minden, ami magyar. (…) A magyar arisztokrácia múltja a cser-
fa gyökere és törzse, a magyar paraszt jövõje a cserfa törzse és a lombja.”2

Az elsõ kulcsfogalom tehát az úri származás, viselkedés. Míg Kodolányi fõszereplõi
egy szerû parasztok, Tormaynál a jelentõsebb szereplõk mind úri származásúak. Ung
nem csak odahaza, Kolontón gyerekkorában volt „kiskirály”, de így jelenik meg a regény
ele jén is: „Fedetlen fejét kissé hátraszegve tartotta, és a gallyak között belevilágított a nap
a szép kevély fiatal arcba. Kerekre nyírt sötét, sima haja szabadon hagyta a nyakát, az
orra kemény vágású volt, az ajka keskeny és elszánt, az állát elõre feszítette. (…) Aki
szem be jött vele, utána fordult még a nyílt úton is. „Ki ez a lovas?… Nézték, míg el nem
fedte a por, és a tekintetük szinte fénylett, mintha a szemükben maradt volna a szép,
idegenszerû arc diadalmas ifjúsága.”3 Ung sok megtöretés után, szerzetesként is úr ma -
rad bensõleg, „fehér sólyom”-ként járja a lerombolt országot, vezeti a harcot Frigyes ka -
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to nái ellen,4 még a vesztére törõ nemesek is felismerik benne a születése szerint hozzá -
juk tartozó nemest: „Az ajtó mélyedésébõl egyszerre megváltozott, mozdulatlan arc
nézett rá. A hátraszegett fej kiálló arccsontjai alatt, a behorpadt vonásokban, a sötét sze-
mek vágásában, a felemelt ál büszke hajlásában valami ázsiai volt most. Egy régi szár-
mazásnak néma méltósága. Ónos zsibbadásban bámészkodtak oda az urak, és a foglaló
törzsekbõl valók vérén tompán, tudatlanul átborzongott a múltak emlékezése.”5

De a pálosok rendalapítója, Özséb mester is úri vér, sõt egyenesen Árpád-házi sar-
jadék a regény szerint: „És még az is mondatik róla, hogy a szent királyok házából való
sarjadékoktól vette eredetét (…) Mialatt beszélt Ung emlékezetében megjelent Özséb
képe, mintha hirtelen rávilágított volna egy elhaladó fény. Látta férfias arca fejedelmi
vágását, elõkelõ szép keze mozdulatát.” Egy másik helyütt pedig: „Özsébben a nagyúr
egy szerre megértette ezt az elnémulást, és a pap megbocsátotta.”6 Sõt a pogány Bíbor
és az utolsó táltos, a nagy Ugur is Koppány nemzetségébõl valók.

Ennek a logikának a mentén természetes, hogy Ung, akinek a küldetése a magyarság
meg mentése, nem is lehetett más, mint nemesi származás, Tormay világszemléletében
a születés és jellem kiválósága mindig is összefüggött. Jól látszik ez a Bujdosó könyvben,
amelynek pozitív figurái ugyancsak az urak. Talán a legszemléletesebb részlet a Zsem -
bery István képviselõnél tartott gyûlés a leírása, ahol a „forradalom elõtti politikai élet-
nek jóformán minden számottevõ alakja megjelent.”7 „Az értekezlet elnöke gróf Zichy
János volt, a régi Magyarország utolsó vallás- és közoktatásügyi minisztere. Korán meg -
õszült úri magyar fejét kissé oldalt hajtva tartotta. Végtelen gond látszott az arcán. Rövi -
den beszélt. Tiszta, igaz hazaszeretet érzett a szavaiból. (…) Annyian voltak, hogy nem
jutott mindenkinek ülõhely. A falak mentén köröskörül mindenütt urak álltak. Tisza,
Apponyi, Andrássy egykori pártjának képviselõi. Ahogy oldalt fordultam, magam mel-
lett láttam Raffay Sándor, a hatalmas, égõ szavú evangélikus püspök okos, keményen vá -
gott arcát. Túl a szombathelyi püspök, Mikes János gróf violaszín baretje látszott. A feje
finoman hátrahajlott, fehér kezén megcsillant a püspöki gyûrû smaragdja. Arra gondol -
tam, hogy egy velencei bíbornoki palota barokk terme illenék köré. Szemben az íróasz -
tal nál Szilassy Aladár ült, a magyar jogtudás kiválósága és a tenyerébe támasztotta ne -
mes, õsz fejét.”8

A két könyv parasztábrázolásának hasonlósága is szembetûnõ: a proletárdiktatúra
bukása után a magyar paraszt ugyanúgy áll a földjén, ahogy Az õsi küldöttben a tatárjá -
rást követõen: „A lombos sûrû egyszerre behasadt, és a fák mély zöldje közt megbúvó
kis dûlõföld tûnt elõ a homályból. Itt lábon állt az érett búza, és a paraszt már a vetés
szé lén térdelt. Az õ kenyere megmaradt… Két összetett kérges keze között morzsolta
a kalászt és imádkozott. (…) [Ung] Farkasszemet nézett a csenddel, és a megmaradt ki -
csiny búzatábla felett kiszállt a gondolata a messzibe. Keservesen szaggatott a fejébe a
gond. Szerteszét az országban megállnak majd a földeken a visszatérõk, és a barnára
égett, sovány paraszti arcok lezárt, kemény ajakkal belemerednek a semmibe.”9

Ung jellemének másik fontos eleme a nyugatos mûveltség. Apja papnak szánta, ezért
küld te a párizsi érseki iskolába, hogy ott a quadriumot tanulja. Amikor szabad termé -
sze te fellázadt ez ellen a szigorú élet ellen, nagybátyja ezekkel a szavakkal csitította:
„Tanuld el tõlük, amiket õk tudnak, és tartsd eszedben, amiket mi tudunk, mert csak
ezen képpen elõzöd meg õket…”10 Ugyan nem bírta idegen földön, az ott látottakat és
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ta nultakat mégis hasznosíthatta: burgundiai mintára erõsíttette meg a kolostort, el tudta
ol vasni az állítólagos királyi levelet, a legnagyobb jelentõsége a külországi tartózkodás-
nak azonban az volt, hogy „mióta a napnyugati országokból hazafordult, jobban látszik
itt hon minden, mint annak elõtte.”11 Az Ung lelkében élõ kelet és nyugat ellentéte a kül -
földi tapasztalatok alapján még jobban elmélyült és tudatossá vált benne, így válhat a ke -
let és nyugat között hányódó magyarság sorsának szimbolikus figurájává a regényben.

Gyerekkorától élt benne a kelet-nyugat, s ehhez kapcsolódóan a pogány-keresztény
ket tõsség. Bálint pap elöl az öreg pásztorhoz, Maradékhoz szökött, hogy táltosokról,
csil lagokról hallgasson régi történeteket, Párizsban szaracénnak gúnyolták vadsága
miatt, a monostori menedékhelyen, felnõttként ugyanúgy elkomorodik a keresztre fe -
szí tett Krisztus láttán, mint gyerekkorában, amikor faleveleket gyûrt a Megváltó sebes
keze alá, s a monostor falai között úgy érzi, valami kibírhatatlan „erjedt, édeskés halál-
szag” terjeng. Végül Kinga halála és az ország pusztulása teljesen megerõsíti abban a
hité ben, hogy a keresztre feszített nem segíthet, csak az õsi, magyar isten. A második
kötet ben, A túlsó parton jár, a pogány erõ nyomait keresi mindenütt, nemcsak a kétség-
beesés, de „vérének homályos régi emlékei”12 is vonzzák a pogány múlt felé. Kiderül,
nemcsak az egyszerû pásztorokban, de sok magyar lelke mélyén élnek ezek az öntudat-
lan, õsi emlékek. Még az õsi, pogány szokásokat, mondákat eretnekségnek tartó ma -
gyar pap is, ha megfeledkezik magáról, „sötét magyar szemében õsi tüzek vad lángja
villan,”13 s bár nem akarja, de õ is azok közé tartozik, akik lelkében eltemetve ott él még
Ázsia hangja, „él bennük az, amire nem is emlékeznek többé.”14

Ez a nosztalgikus visszavágyódás a pogány világ vidámságába, a tûrést és szenvedést
hir detõ kereszténység elöl, már az írónõ elsõ novelláinak is visszatérõ motívuma volt.
Igaz, ott az ókori görög-római istenek (Aphrodité, Pán) világa áll szemben a ke resz tény -
ség kötelességekkel és szenvedésekkel teli, komorabb világával. A megcsalódott istenek és
a Boldogasszony Arkádiában címû novellák egyaránt errõl szólnak. A Klonárion és a re me -
ték ben pedig szó szerint megtalálható a Jézus keze alá faleveleket gyûrõ kisfiú alakja.15

Tormay pályája elején nem foglalkozott magyar témákkal, az ókori görög és latin
világ vonzotta, a szalonok könnyed környezetében és nem a magyar irodalomban volt
ott honos, inkább Anatole France, D’ Annunzio vagy Thomas Mann között találhatjuk
mes tereit és társait. Késõbb irodalmi programjává vált az európai gyökerû, de sajátosan
ma gyar nemzeti kultúra megteremtésének szükségessége.16 Ennek orgánumául szánta
iro dalmi folyóiratát, a Napkeletet, s Az õsi küldött is ezt a végsõ megoldást kínálja a kelet
és nyugat között hányódó magyar lélek számára. Bár Ungban él a régi, az ázsiai világ
utá ni nosztalgia, oda már nem térhet vissza, hiába jut el Ugur várába, idegen neki Aracs
vér szomjas bosszúvágya, Csen részvétlensége, lelkében mégis inkább keresztény, ha
nem is tudott róla. Az, hogy a nagy Ugurról végül kiderül, hogy néma, már csak szim bo-
likus kifejezõdése mindennek. Ungban e két forrás, az õsi, ázsiai és az újabb keresz tény
végül összebékül, mintegy megmutatva az utat a magyarság számára. Fehér ba rát ként
így prédikál errõl a népnek: „Sok nyomorúságban sínylõdtetek, és sok megpróbál ta -
tásban van részetek, de vegyétek észbe, hogy a mi országunk nehéz szeglete a világnak,
és emberemlékezet óta mindig csatáznak érte a kelõ nap és a nyugvó nap népei. Itt csap
össze keletnek és nyugatnak örök forgószele, és minden népet hamarsággal elsöpört in -
nen. Senki birodalma sem volt itt maradandó. Csak magyarok népe állt meg e földön
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kimoz díthatatlanul és magányosan, véresen is megáll majd helyén, míg lesz, aki meg -
haljon érte És lesz! Sok harcosaink sírjától dombos a mi országunk. Magyar temetõk
nyomják le itt nagy súllyal a földet, hogy se a nyugati szél, se a keleti szél, talpunk alól
a világnak vesztére, soha el ne hordja, mert ettõl bizony kibillenne a forgandóság örök
ten gelye. Ezért nekünk akkor is küzdenünk kell, mikor nem csatázunk. Nemcsak hadi
bárd dal, nyíllal és kopjával, de vívnunk kell a lelkünkben is, csaták után, romlásban és
sze rencsétlenségben. A bátorságot és hadi fegyvereket Ázsiából hozták pogány eleink.
Soha se tagadjátok és feledjétek õket! A harc feletti harcra pedig a szent királyik és térítõ
nagy papjaik örökségül hagyták reátok az Úrnak tanítását, mellyel mindig akkor gyõz
majd a mi népünk, mikor elvesztek a csaták fegyverei! (…) Ily idõk jöttek ránk! (…) és
mi ily idõk felett fogunk diadalmaskodni.”17

Ezt a beszédet azonban nyilvánvalóan nem Pál testvér mondja az egyszerû sü me -
giek nek, hanem itt az író szinte közvetlenül kortársaihoz fordul, akik magukat szintén
egy lerombolt ország túlélõinek tekinthették. A tatárjárás és a Trianon utáni Ma gyar or -
szág közti párhuzam a 30-as évekbeli olvasók számára kézenfekvõ volt, s szinte ugyan -
ennyire nyilvánvalók voltak az írónõ életéhez köthetõ elemek is. Hankiss János például
azt a részt, ahol a fehér barát a nyugati megyék visszafoglalásáért küzdõket vezeti, kap cso -
latba hozza Tormay Cécile-nek az 1920-as soproni népszavazásban betöltött szerepével.18

Ung sorsa – Tormay Cécile életének tükre

A fent említetteknél is fontosabb jellemzõje a fõszereplõnek a magányosság. Ezzel a
szó val kezdõdik a regény, s a trilógia során ez fordul elõ Ung kapcsán a leggyakrabban.
„Magányosan jött. Nem szeretett csapatosan járni, a szolgáit pedig hátraparancsolta.”
Ez a magány egyrészt következik Ung alaptermészetébõl is (kevés beszédû, tipikus
tiszai ember19), másrészt sorsa szükségszerû velejárója is: annak, aki sokakat akar szol-
gálni, egyedül kell maradnia. A regénytrilógia egyben Ung belsõ, lelki fejlõdésének
rajza, végigkíséri, hogy hogyan válik az önmaga erejébe bizakodó, a szenvedést minden
áron elkerülni kívánó ifjúból másokért élõ „küldött”. Az elsõ részben gyermekkori sze -
rel mét, Kingát kell elveszítenie, akinek halála egyben a saját jövõjébe és boldogságába
ve tett hit elveszítését is jelenti. Nem véletlenül végzõdik ez a rész a folyón való átúszta -
tás sal: a folyón való átkelés õsi szimbólum, a régi élet végét és egy új kezdetét jelképezi
a sikeres átkelés.20 Ennek az elsõ kötetnek a cselekménye viszonylag csekély, egy édes,
bús szerelmi történet, amely azonban alá van rendelve egy késõbb kibontakozó koncep-
ciónak: mintegy bevezetésül szolgál Ung késõbbi életútjának megértéséhez. A fõszerep -
lõ csak azért találkozhat még egyszer Kingával, hogy az írónõ ennek kapcsán bemutat -
has sa mindazt, ami a fiú eddigi életében értékkel bírt, s amit kedvese halála romba dönt.
A fiatalokat elõször a két család akarata, aztán a pestis választotta szét, s még az a né hány
röpke óra is, amit együtt tölthettek, nem mondható zavartalanul idillikusnak, a so kat szen -
ve dett Kinga már nem az a gondtalan fiatal lány, aki Ung emlékeiben élt. (Igaz, Tormaynál
so sem találunk felhõtlen férfi-nõ kapcsolatot, nála minden szerelmi szen ve dély tragédiá-
ba vagy lemondásba torkollik.) Kinga meghal, alakja egybe mosódik a csal ló közi hattyú le -
gen dájával, hogy még egyszer-egyszer megjelenjen Ungnak, mintegy kísérve és vé del -
mez ve õt. Élet és halál mezsgyéjén is õ járt elõtte, és segítette át a túlsó partra.21
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A második rész elején, a menekülõ király megpillantása ad új értelmet és tartalmat Ung
életének. A trilógia egyik legjobban sikerült része ez. Nem fényes nappal, nem szem tõl
szemben találkozik a királlyal, hanem az éjszakai erdõben, ahol „minden ködszerû volt,
és csodálatosan halk és gyors és megfoghatatlan.”22 A király „kemény állát pán célinges
mel lének szegezte, és mereven úgy nézett maga elé, mintha egyes-egyedül len ne a vilá-
gon. (…) Az éjszakai lovasnak olyan szomorú hatalom volt az arcában és olyan megsem-
misítõ bánat volt a tekintetében, hogy nem tudta róla levenni a szemét. (…) Nála ma gá -
nyosabb embert még nem látott soha, pedig nem is volt egyedül, ve ze tõk, fáklyások,
szogák, fegyverhordozók futottak elõtte és mögötte is folytatódott még az álomszerû me -
net.”23 Ebben a találkozásban saját, új feladatára ismer, ugyanakkor mind ez olyan volt,
mint ha csak álmodta volna: „mintha csak bájolás lett volna, hangtalanul eltûnt a lovas és
kísérete, és a sötétség felszívta a sûrûbe surranó fáklyafényeket. Ung kiáltani akart, de
nem volt hangja, rohanni akart a jelenés után, de a hirtelen vissza özön lõ sötétben minden-
felõl körülállta a lidérces erdõ. Nyirkos fatörzsek lökték hátra, reccsenõ karmok téptek
bele a hajába. A lába, mintha szabadon kúszó mohos testû kí gyók ra lépett volna.”24

Ez a kísérteties, álom, sõt rémálomszerû jelenet indítja el Ungot egy új úton: meg kell
men tenie üldözõitõl a királyt. „Halálra keresik a királyt! A királyt! … Tépett bele Ung
fejébe és Kinga halála óta elõször fordult a szíve az élet felé. Valakit félt megint! Hogy
félti… és fiatalságát felülhaladó súly szakad reá. Õrá, csakis rá … s mint máskor, annyi -
szor, nagy bajban, kis bajban, neki kell most vetnie magát mindennek. Rá nehezedik az
egész, egyedül reá, az is, amit a többieknek kellene viselniük. Õ felel érte. Õ!”25

A gyõztes csata után, az elpusztított környéket látva pedig rádöbben, hogy szemé-
lyes fájdalmán túl kell lépnie, valamit tennie kell a hazájáért. „A pusztuló tavasz füst jé -
ben egyszerre olyan messzire kezdett látni, mint soha életében, sem a havas hegyek há -
gói ról, sem a végtelen pusztaságban és felderengett benne, hogy valamilyen nagy nehéz
ten nivalója van még neki ezen a világon.”26

Ez a nagy, nehéz tennivaló azonban csak lépésrõl lépésre konkretizálódik. Sokat kell
még csalódnia, s mindent el kell veszítenie ahhoz, hogy megértse feladatát. Hazatér Ko -
lon tóra, de udvarházuk elpusztult, anyja meghalt. Elveszítette az utolsó embert is, aki-
hez kötõdött, magánya teljessé vált. Anyjáról keveset tudtunk meg a regénybõl, de az
író nõ érzékelteti, hogy milyen erõs érzelmi szálak fûzik Ungot hozzá. Jártában keltében
egy-egy asszony mindig édesanyját idézi eszébe: az elsõ részben a karóba húzott fiát
gyá szoló anya feltétlen odaadása gyermeke iránt vagy a második részben Máté úr fele -
sé gének erõs szívûsége és hazaszeretete teremti meg a kapcsolatot Ung lelkében a két
asszony alakja között. Sõt anyja még halála után is vele van, az õ hangja az, amely Ungot
hosszú lelki tusája végén a templomba hívja.27 Tudjuk, Tormay Cécile mennyire kötõdött
édesanyjához. Különösen a Bujdosó könyv egyes részleteiben vallott errõl. Ung anyját
saját édesanyjáról mintázta, néhány helyen szinte szó szerinti az egybeesés. „Asszony -
anyja nem mondott soha semmi édeset, és csak olyankor felejti rajta a szemét, mikor azt
hiszi, hogy nem látja meg. Aztán már messzire néz és emelt fejjel elmosolyodik, mikor
másnak könnybe borulna a tekintete.”28 A Bujdosó könyvben ez így hangzott: „Ekkor vet-
tem észre, hogy Anyám már jó ideje elgondolkozva néz rám patience-kártyái felett.
Nem szólt, nem kérdezett, csak elõrehajolt és megsimogatta a fejemet. Szokatlan volt ez.
A gyöngédség jóformán soha se hangzott, soha se látszott. Csak úgy ott volt halkan,
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halkan mindenütt a mélyben. Õ nem szerette magát megmutatni. A büszkék önuralma
mö gött élte az életét.”29 A feldúlt udvarházban Ung elidõzött anyja ruhás ládája felett:
„A becsben tartott ékes nászláda nagy lakatja is csak úgy lezártan, ferdén lógott a szét -
vert deszkákon. Lehajolt és óvatosan megérintette mutatóujjával a pántok kiszaggatott
sá torfejû szögeit. Kicsi korában ünnep volt, ha megnyílott a láda fedele. A gyerekeknek
sem mihez sem volt szabad hozzá nyúlniok. Csak nézniök lehetett….”30 A Bujdosó könyv -
ben: „Szemem megakadt egy nagy dobozon, amelyre egy cédula volt kötve. Az õ szép
írása látszott rajta: Régi szalonszekrény holmi …(…)Lassan, óvatosan göngyöltük ki a
se lyempapírosban régen alvó kis holmikat. (…) Egyszerre öntudatlan mozdulattal a
hátam mögé tettem a kezemet. Messze gyerekkor, szép tündérmese…

– Emlékszik-e, mama? Ezt csak hátratett kézzel volt szabad megnéznünk.”31

A harmadik rész elején Ung betegen, reményvesztetten érkezik a pálos szerzetesek
ko lostorába: nemcsak családját veszítette el, de hiába járt a „túlsó parton” is, a magyar -
ság nem kaphat segítséget a pogány múltból. Hosszú, külsõ vándorlások után, most lel -
ki útra kell kelnie, meg kell tanulnia elfogadni a szenvedést.

A harmadik rész Ung valódi, belsõ lelki átalakulásáról és istenkeresésérõl szól. Eddigi
éle te során sokat kellett csalódnia, meg kellett tapasztalnia, hogy saját ereje nem elegen -
dõ ahhoz a feladathoz, amit vállalt. Lassú, nehéz belsõ harcok után békül meg Istennel.
Az Özséb mesterrel folytatott beszélgetések, a szerzetestestvérek, különösen Lénárt test -
vér jósága, álmában megjelenõ anyja, a karácsonyi ünnep, mind egy-egy állomást jelen te -
nek belsõ megtérésének útján. Egy rorate mise alkalmával aztán „magányából fel né zett
ek kor a megfeszített Krisztusra. Lelke mélyén egyedül Krisztussal maradt az után is, ka -
rá csony egész oktávája alatt.”32 A szerzetesrendbe való belépésre végül az in dít ja, amikor
a tatárok átkelnek a befagyott Dunán, s az eddig megmenekült dunántúli részek, köztük
a remeteség is, végveszélybe kerül.33 A fogadalom tétel elõtt 40 napot kell még ma gá nyo -
san a hegyekben töltenie. Ez alatt az idõ alatt játszódnak le lelkében azok a folyamatok,
amelyek képessé teszik a mélyebb önátadásra. „Ung a hegyi magány nap jaiban elfele in -
dult a mulandóságtól. Egyre messzebb ért, oda, ahol saját magához is el jutott. Milyen so -
kak kal kellett találkoznia az embernek, mielõtt önmagával ta lál ko zik.”34 Az önmagával va -
ló találkozást követi istenkapcsolata elmélyülése: „Ung fenn han gon kezdte mondani az Úr
imádságát, és ma csodálatos szép borzongásban fogta fel mélységeinek jelentését.
Egyszerre tudta, hogy minden szó, amit kiejt, magának Krisz tus nak a szava.”35

Az elsõ két kötet mintegy bevezetõül szolgált a harmadik részhez, ahol Ungból va ló ban
kül dött lesz. Bertalan püspök megbízásából járja az országot, lelket önt az em be rek be, sõt
igyek szik a kegyetlenkedõ fõurakat is jobb belátásra téríteni. Önzetlen szolgá la ta ju tal ma,
hogy perbe fogják, kivégzik, de csodás módon megmenekül egy õt befogadó ne mes asszony
jó voltából. Orsolya néma jelenlétének és a karácsony áhítatos légkörének köszönheti, hogy
fel gyógyulása után sikerül megvívnia utolsó belsõ harcát: úrrá lesz csa lódottságán és elkese -
re dettségén, és „újra másíthatatlanul éledt meg benne az el ha tá rozás, hogy betölti küldetését
és segít népén.” Az általa megtapasztalt sok gonoszság és rosszakarat is más megvilágítás-
ba kerül: „Ha csakugyan ilyen elfajzottak a magyarok, mi képpen lehetséges, hogy felmarad-
tunk. Azért van ez, mert csak azok ilyenek, akik lát sza nak közülük és nagyon sokan, akik nem
látszanak, másmilyenek. Az én küldetésem az, hogy olyanoknak tartsam meg õket, mint
mikor nem látszanak. Mert ennek a népnek fenn kell maradnia beláthatatlan jö ven dõ kig.”

PPooLLííSSzz

52



S valóban újra és újra megtapasztalja vándorútja során a szegény nép szeretetét, tu -
do mást szerez Bertalan püspök közbenjárásáról, a király elismerésérõl. Becsületét visz -
sza nyerve megy a tatárok által szinte teljesen kipusztított Kelet-Magyarországra, hogy
segítsen, ahogy tud, míg végül a fehér barát legendává válik, vagy a könyv utolsó mon-
datát idézve: „Alakja lassan belefoszlott a napba.”

Ung belsõ útjában Tormay Cécile lelki fejlõdése tükrözõdik. Az õ fiatalkora is gondta -
lan és sikerekben gazdag volt,36 1918–19 eseményei jelentették számára a „tatárjárás”-t,
teljesen megváltoztatták belsõ beállítottságát, õt is az vezette, ami Ungot: „abból a tûz -
bõl, amiben most a mi országunk ég, kimentek annyit, amennyit én emelni tudok.”37

Rendkívül nagy hatású szónok volt, valóban sokak vezetõjévé vált. Ugyanakkor, belépve
a politikai életbe, sokszor csalódnia is kellett. Legkeserûbb tapasztalatát pedig a Zichy
Rafa el elleni becsületsértési pere jelentette. Életének ezen külsõ elemei, tapasztalatai
mel lett azonban szerette volna azt is leírni, hogy hogyan alakította át õt mindez bensõ-
leg. Sajnos, lassan haladok – írta sógornõjének 1936-ban –, de ez a rész nehezebb, mint a többi
és súlyosabb mindennél, amit életemben írtam és azt hiszem, hogy talán szebb is. Ebben tük rö zõ -
dik az az út, amelyen felmentem a dolgok és történések fölé s a magam életére is már letekintek.38

Egy 1942-es elemzésében Brisits Frigyes már felhívta a figyelmet a regény vallomá-
sos jellegére: az elbeszélés folyamatosságát gyakran gondolatok, elmélkedések szakítják
meg, melyek az írónõ világhoz, élethez fûzõdõ kapcsolatáról vallanak, s amelyekben a
fá radtság és melankolikus hangulat mellett mindig megjelenik az élet feladatainak elfo -
ga dása, a helytállás szükségességének felismerése is.39

Kerecsényi Dezsõ 1934-es cikkében „bús regé”-nek, illetve a „sorsok végzetsze rû sé gé nek
nemes példázatá”-nak nevezte a regényt. Az impresszionizmus ennek a hangulati és ér zel -
mi állapotnak a stílusbeli megfelelõje, a regénybeli tárgyak, események, hely szí nek meg ele -
ve nítésének alapvetõ eszköze.40 A tárgyból következõ archaizálás mellett a mû stí lu sát alap -
ve tõen „a környezet lélekkel átitatása”, szuggesztív képek alkalmazása határozta meg.41

„Magában álló, sokszor ijesztõen érdekes és sokszor megrendítõ ez az Õsi küldött.
Tormay Cécile mondataiban átalakul, párás, ködszínû lesz a masszívnak tudott magyar
múlt. (…) atmoszféra, titok, félelem, az elmúlt századok sötét, ködös iszonyata. Nem egy
bizonyos kor történelmi levegõje van benne, hanem a Történelem levegõje.”42 – többek
között így jellemezte Szerb Antal Tormay Cécile történelmi regénytrilógiáját 1937-ben.
Való színûleg igaza volt, amikor a könyv legfõbb értékének a stílusát, láttató erejét tar-
totta, mint ahogy az írónõ egész életmûvének is ez volt talán legmaradandóbb értéke.
Impresszionista stílusa lényegében egész írói pályája során nem változott, de csiszoló-
dott, ábrázolóképessége erõteljesebbé vált. Kétségkívül maradandó értéket jelent a Vág
völgyében vándorló Ung útjának leírása, a komáromi pestis vagy a menekülõ királlyal
való látomásszerû találkozás, a regénye lapjain szinte életre kelõ tájak, az emberi lélek
apró rezdüléseinek ábrázolása ma is gyönyörködteti az olvasókat.

Tormay Cécile fõ mûvének szánta ezt a trilógiát, nagybetegen, mintegy az idõvel ver -
senyt futva igyekezett befejezni mûvét. Korai halála, majd a háborús körülmények nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy regénye sorsa a viszonylagos visszhangtalanság lett,
néhány méltató soron kívül komolyabb kritikai figyelmet nem kapott. Tormay Cécile
összes mûveinek 1939-es összkiadásában még egyszer megjelent, majd félévszázadnyi
szü net következett, a trilógia 2002-ben érhette meg újabb kiadását.
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXXIII. RÉSZ

Polgárdy Géza

A czegei Wass-család címere 
és Wass Albert ex librise

Az Egyesült Államok Florida államában élt Petry Béla grafikusról és rajzolóról sze ret -
nék írni, meg az általa czegei gróf Wass Albert nevére két változatban is elkészített –
eh hez az író családi címerét alapmotívumként felhasználó –, ex libriseket bemutatni.
Mie lõtt azonban erre sor kerülne, indokolt elõbb kitérni a Wass-család címerére, annak
kü lönféle ábrázolt változataira, hiszen Petry által a Wass Albert-könyvjegyekhez felhasz -
nált a l a p m o t í v u m r ó l van szó.

A czegei Wass család címerét és annak leírását Nagy Iván MAGYARORSZÁG CSA -
LÁ DAI CZI ME REK KEL ÉS NEMZEDÉKI TÁBLÁKKAL
címû alapmû vének XII. kötetében (Pest,1965) a 79–85.
oldalakon találhatjuk meg. A 79. oldalon közölt régi
címert mellékelten bemutatjuk.(1. számú ábra) Ehhez
a fekete-fehér rajzolathoz Nagy Iván a 85. oldalon a
következõ szöveges megjegyzést fûzi:

„A család címere, a pajzs ezüst udvarában bikafej,
or rán nyíllal átütve. Foszladék jobb ról arany kék, bal-
ról ezüst vörös.”

Majd egy ma már
kevéssé is mert szer -
zõ re hi vat  koz va hoz -
zá teszi, hogy – e sze -
rint – „még a bikafej
fö lött félhold és nap

is ra gyog nak: és a pajzs fölötti koronán három nyíl lát -
ha tó.”

Nagy Iván mûvének a Helikon kiadó által Bu da -
pesten, 1988-ban megjelentetett re print változatában
Kor nis Gabriella munkája nyomán a czegei Wass-család
grófi cí me ré nek ez a változata is látható, 6. számú
színes mellékletként. Ezt a családi címer vál to za tot mel -
lé kelten ugyancsak bemutatjuk. (2. számú ábra)

A Wass-család címerének mindkét változatát el ké -
szítette Novák József ma ros vá sár he lyi kép zõ mû vész is,
aki az Üzenet Erdélybõl. (Novák József történelmi címerei)
cí mû, a KÖZDOK kiadásában Bu da pesten, 2006-ban
meg jelent könyve 141. oldalán „régi”, illetve „új” jel zõk kel ellátva adta közre az említett
– mellékelten ugyan csak bemutatott –, címer-változatokat. (3. és 4. számú ábrák)
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1. SZÁMÚ ÁBRA:
A Wass-család címere Nagy Iván szerint 
(XII. kötet, 79. old.)

2. SZÁMÚ ÁBRA:
A czegei Wass-család grófi címere

a Nagy Iván reprintben közölt 
6. számú színes melléklet szerint



Az, hogy a nyíllal átlõtt bika (vagy
bölény) fej a címer minden változa-
tában szerepel, a Wass-család eredet
mon dájának az ismeretében válik
ért hetõvé. Utóbbi pedig úgy szól,
hogy a Wass-család elsõ birtokát
még Szent László királytól kapta ju -
tal mul, mivel egyik õsük, Buzátfia
Mik lós a kunokkal vívott csatája so -
rán megmentette a királyt egy nyíl lal
orrán átlõtt, rátámadó bölénytõl. E
ha talmas testi erejû Miklós – így a
csa lád eredet-mítosza –, a felbõszült
állatot a Czegei-tóba lökte. Mindez
még 1081-ben történt – tartja a legenda.

E Miklós aztán rendkívüli ereje miatt a „Vas” nevet, hõstette jutalmaként pedig kirá -
lyá tól a Czegei tavat és a körülötte fekvõ dombokat kapta.

(Hogy a „Vas”- családnév késõbb – mondjuk így: német
hatásra – miként változott „Wass” -ra, az többszörösen is
megírt, jól ismert történet, így ennek újbóli elismétlésétõl
ez úttal eltekintünk.)

A gróf czegei Wass-család címerének egy újabb változa-
tát találhatjuk Vajay Szabolcs: A JOHANNITA REND
LOVAGJAI (Bp.1987) címû könyvének 538. oldalán, 203.
számú címer rajzként. (5. számú ábra)

Ez több kiegészítõ elemet is tartalmaz az eddig említett
címer rajzolatokhoz képest, ezek részletezésétõl azonban
el tekintünk. Említésre ér -
de  mes azonban, hogy e Va -
jay által közölt cí mer ki dol -
go zot tabb, színes, víz fest -
mé  nyû képe található And -
rás W. Ko vács: The His tory

of the Wass de Czege Family (Edmund Siemers-Stif tung,
Hamburg, 2005) címû könyve 93. számú, mellé kelten
ugyancsak bemutatott képeként. (6. számú ábra) Ko -
vács könyvének címoldalán látható a Wass-család 1744-
ben kapott kibõvített grófi cí me re. (7. számú ábra)
Errõl mégsem Kovács sorait (fordításban), hanem Vajay
Sza bolcs köny ve 343. oldalán olvashatókat idézzük:

„...Mária Terézia királynõ Wass Dániel királyi
táblai ülnök fiait, Miklóst, Györgyöt és Ádámot, 1744.
november 13-án Bécsben kelt oklevelével erdélyi ma -
gyar grófi rangra emelte és címerüket kibõvítette.”
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3. ÉS 4. SZÁMÚ KÉPEK: 
A Wass-család Novák József rajzolta (régi) és (új) címerei 

5. SZÁMÚ ÁBRA: 
A gróf czegei Wass-címer 
Vajay Szabolcs szerint

6. SZÁMÚ ÁBRA: 
A Wass-család címere András 
W. Kovács: The Hstory of the 

Wass de Czege Family címû könyve 
93. számú képeként



Majd ugyanitt, a 343–344. oldalakon olvashatjuk ennek
az 1744-es kibõvített grófi cí mer nek a leírását is:

„Arannyal és kékkel négyelt pajzs ezüst szívpajzsában
szemközt tekintõ, arany szarvú, orrán egy jobb felõl bal
ha ránt kilõtt, tollas végû, ezüst nyílvesszõvel árfúrt, fekete
bivaly fej: a fõpajzs 1. mezejében három szembe forduló,
ter mé szetes medvefej (2,1): a 2. mezõ aljából felcsapó,
veres lángokból jobbra növekvõ, természetes kecskebak a
ha sí tás sal jobbról párhuzamos, természetes fenyõfa fölsõ
ágait legeli: a 3. mezõben bal ra fordulóan ágaskodó, arany-
nyal nyer gelt és szerszámozott fehér paripán veres ruhás,
arany  öves és -csizmás, prémszegélyû veres kalpagos vitéz
fel emelt baljában aranymar ko latú szablyát tart, élén egy
vér zõn levágott török fejjel, jobbjával pedig lovát zaboláz-
za: a 4. mezõben jobbra ágaskodó, szájában zöld leveles
ágat tartó, természetes szarvas orrát felülrõl cölöpösen
kilõtt, tollas végû, ezüst nyílvesszõ üti át. Három sisak.
Sisak dísz: jobb felõl, veres-ezüst takarókkal, a koronába
balra fordulóan könyöklõ, páncélos balkar három, veres-ezüst-veres strucctollat tart: kö zé -
pen fekete-arany takarókkal, a ko ro nára hegyükkel összefutóan lefordított, három tollas
végû, fekete-arany-fekete nyíl vesszõ: bal felõl kék-arany takarókkal, a koronába könyöklõ,
páncélos jobbkar arany mar kolatú, görbe kardot tart, élén egy vérzõn levágott törökfejjel.”

Wass Albert – akinek családi címere különféle ábrázolásaival, fentebb foglalkoztunk
–, a második világháborút követõen elõbb Németországba, majd, amint az Olvasóink
elõtt ismert, innen 1952-ben véglegesen az Egyesült Államokba költözött.

De ki volt Petry Béla? A kiváló, a második vi lág há bo -
rút követõen ugyancsak év ti ze de  ken át az Egyesült
Álla mok ban élõ és alkotó rajzoló- és grafikus mûvész,
aki  két változatban is elkészítette czegei gróf Wass Al -
bert  könyvjegyeit?

Petry Béla (arcképét és névjegyét lásd 8. és 9.
ábrákon) régi, marosvásárhelyi származású család
gyermekeként 1902. március 31-én született Er zsé bet -
falván. Gyermek- és ifjú kora jelentõs részét Erdélyben
töltötte, majd a bu da pesti Képzõmûvészeti Fõiskolán
1927-ben rajztanári, 1929-ben Bécsben az Építészeti
Akadémián építész ok le ve let szer zett. Kép zõ mû -
vészeti ismereteit Rómában és a müncheni Mûvészeti
Akadémián mé lyí tet te el. A könyv je gyekkel –, me -
lyeket Gy. Szabó Béla „a grafika „Ha mu pi põkéjé”-nek
ne vezett – már mûvészi eszmélése legelején eljegyezte
magát. Mint utóbb kiderült, egy tel jes és hosszú életre
szólóan.
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7. SZÁMÚ ÁBRA: 
A Wass-család 1744-ben Mária Teréziától 

kapott kibõvített grófi címere

8. ÉS 9. SZÁMÚ ÁBRÁK: 
Petry Béla arcképe és névjegye



Elsõ mappáját 100 Petry Ex Libris címen még Budapesten 1929-ben az Iparmûvészeti
Tár sulat jelentette meg. A debreceni egyetemen 1930–36 között rajzot tanított, majd
négy éven keresztül a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda illusztrátora a fõvárosban. A má-
sodik világháborút követõen Münchenben élt, és arcképfestéssel foglalkozott. Majd
1946-ban családjával együtt véglegesen az Egyesült Államokban telepedett le. Eleinte
mû vészeti tervezõként, acél- és rézmetszõként dolgozott, majd 1960–67 között az épí té -
szet professzora a bostoni Építészeti Központban. Erre az idõszakára jellemzõ temp -
lom tervezõ tevékenysége is. Megválva az oktatástól, bostoni vállalatoknál építészter-
vezõ, majd 1975-tõl magánpraxist folytatott. Az Egyesült Államokban 96 épülete – köz tük
számos templom, közintézmény, iskola, könyvtárak – áll mindmáig.

Itthon kiadott, említett mappáját az Egyesült Államokban még továbbiak követték.
A könyvjegyek mestereként létrehozott alkotásai ezres nagyságrendben ismertek. Ki -
állí tá sai voltak Magyarországon (Budapesten, Debrecenben, Veszprémben, stb.) az
Egye sült Államokban, Görög-, Olasz-, Nyugat-Németországban, Portugáliában és más
or szágokban. A rézkarc, linó vagy fametszés technika nem állt igazán közel hozzá,
könyv jegyei elsõ sorban tusrajzok. Finom vonalvezetés, aprólékos kidolgozás, nagy-nagy
mûgond –, de mindenek elõtt mély tartalmi töltés jellemezte ex libriseit.

Emigrációs évtizedei leginkább a Florida állambeli Maitlandhoz kötõdtek, itt is halt meg
1996. november 29-én. Ugyancsak Floridában, (az állam csaknem közepén található Ocala
Nemzeti Park területén) volt Wass Albert otthona is, aki kevéssel Petryt követõen, a flo ri -
dai Astorban hunyt el 1998-ban. A két emigráns magyar mûvész, Wass Albert és Petry
Bé la, az író és a képíró ismeretsége innen, eredeteztethetõ. Vagyis egymástól nem túl
messze, ugyanabban az államban éltek évtizedeken keresztül.(Az pedig, hogy mind ket -
ten erdélyi gyökerekkel rendelkeztek, nemzeti elkötelezettségûek és csaknem egyko rú ak
vol tak (Wass Albert 6 évvel ugyan fiatalabb) éppen elég ok lehetett akár a közelebbi – ba -
rá ti? – kapcsolatra is. Hogy így volt-e vagy sem, annak kiderítése a további ku ta tás ra vár.

Az viszont tény – mint a mellékelt 10. és 11. ábrák szemléltetik–, hogy Petry két válto -
zat ban is elkészítette – körben futó felirata szerint EX LIBRIS ALBERT WASS COUNT
OF CZEGE AND SZENTEGYED – alapvetõen a Wass-család fentebb ismertetett csalá-
di címerére építõ könyvjegyeit.

A lapokon a készítés év -
száma nem szerepel. Tám -
pon tul mindössze az szolgál,
hogy Béla Bátyám az 1978
és 1996 között, 18 éven ke  -
resz tül tartott leve le zé sünk
elsõ felében, a 80-as évek
ele jén, ami kor az én szá -
momra is ké szí tett négy kü -
lönféle könyv jegyet, küld  te
meg részemre (több száz
általa másoknak ké szí tett
ex libris-szel együtt) a két
Wass Al bert-lapot…
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10. ÉS 11. SZÁMÚ ÁBRÁK: 
Petry Béla által Wass Albert részére készített könyvjegyek 1. és 2. változatai



Kazuo Ishiguro
(Anglia)

Kazuo Ishiguro (1954–) japán származású angol író, akit elsõsorban regényei által ismert
meg a világ. Írásaival többször is elnyerte a Man Booker Prize díjat, illetve a The Times maga -
zin a ma élõ ötven legjobb író közé sorolta. A Napok romjai és a Ne engedj el címû közked-
velt regényei a mozivásznon is nagy sikert arattak. A Csellisták Ishiguro elsõ és egyetlen, The
Nocturnes címet viselõ novelláskötetének a záró darabja.

Csellisták
Ebéd után már harmadszorra játszottuk a Keresztapa betétdalát, így körbejártattam a

te kintetem a téren üldögélõ turistákon, hogy lássam, vajon hányan lehettek, amikor leg -
utóbb eljátszottuk. Az emberek nem bánják, ha kedvenceik többször is felcsendülnek,
ám a túl gyakori ismétlést is kerülni kell, mert még az a gyanú támad bennük, hogy a
ze nekarnak nincs tisztességes repertoárja. Az évnek ebben a szakában általában nyu-
godtan elõ lehet venni többször is ugyanazokat a zeneszámokat. Az õszi szél és a képte-
len kávéárak gondoskodnak a vendégek nagyjából folyamatos cserélõdésérõl. Így aztán
tanulmányozni kezdtem az arcokat a téren, és egyszer csak észrevettem Tibort.

Amikor intett a karjával, elõször azt hittem, nekünk integet, de hamar rájöttem, hogy
a pincér figyelmét próbálja magára vonni. Bár idõsebbnek hatott és testesebb lett, nem
volt nehéz felismerni. Finoman megböktem a közvetlenül mellettem játszó harmonikást,
Fábiánt, és a fiatal férfi felé biccentettem, hiszen egyik kezemmel sem engedhettem el
a szaxofonomat, hogy pontosan rámutathassak. Végignézve a zenekaron, ekkor tudato-
sult bennem, hogy rajtam és Fábiánon kívül senki sem maradt abból a felállásból, amely -
lyel azon a nyáron játszottunk, amikor megismertük Tibort.

Igaz, ennek már hét éve, mégis megdöbbentett. A mindennapi együtt zenélés folytán
az ember szinte a családjának érzi a zenekart, zenésztársai pedig mintha a testvérei vol-
nának. Szívesen hiszi azt, hogy ha valaki tovább is lép, a kapcsolat megmarad, az illetõ
képeslapot küld majd Velencébõl, Londonból, vagy bárhonnan, ahová az élet sodorja,
eset leg egy fényképet a zenekarról, amelyben éppen játszik, mintha csak a szülõfalujá-
ba írna haza. Egy ilyen pillanat kellemetlen figyelmeztetõül szolgál arra, milyen gyor-
san változik minden. Akik ma kebelbarátaink, holnapra idegenné válnak, szétszóródnak
szerte Európában, és a Keresztapa betétdalát vagy az Õszi falevelek-et játsszák olyan te -
re ken, kávézókban, ahová soha nem látogat el az ember.

Miután befejeztük a darabot, Fábián rosszallóan nézett rám, mérges volt, amiért meg -
za vartam a különleges futama közben – nem mondanám kifejezetten szólónak, de
egyike azoknak a ritka pillanatoknak, amikor a hegedû és a klarinét elhallgat, én csak
halk, aláfestõ dallamokat fújok, és a dallamot a harmonika fogja össze. Magyarázkodni
pró báltam, és Tiborra mutattam, aki éppen a kávéját kavargatta egy napernyõ alatt, de
úgy tûnt, Fábián nehezen emlékszik rá vissza. Végül felismerte:

– Á, igen, a srác a csellóval. Kíváncsi vagyok, vajon együtt van-e még azzal az ame -
ri kai nõvel.
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– Dehogy – válaszoltam. – Hát nem emlékszel? Még akkor véget ért az egész.
Fábián vállat vont, figyelmét a kottájára összpontosította, és belekezdtünk a kö vet ke -

zõ zeneszámba.
Csalódott voltam, amiért Fábián nem mutatott nagyobb érdeklõdést, de feltehetõen

so ha nem foglalkoztatta különösebben a fiatal csellista. Végtére is Fábián világ életében
bá rokban és kávézókban játszott csupán, nem úgy, mint Giancarlo, az egykori he ge dû -
sünk, vagy Ernesto, a nagybõgõsünk. Képzett zenészek lévén õk mindig is nagyra be -
csül ték az olyan embereket, mint Tibor. Talán némi féltékenységet is éreztek amiatt,
hogy Tibor elsõrangú zenei képzésben részesült, és még elõtte áll a jövõ. De az igazat
meg vallva szerintem egyszerûen csak szerették a Tibor-féléket a szárnyaik alá venni,
egy kicsit terelgetni, esetleg felkészíteni õket mindarra, aminek még elébe néznek, hogy
ne viseljék olyan nehezen, ha csalódások érnék õket.

Az a bizonyos nyár, hét évvel ezelõtt, különlegesen meleg volt, és még a mi városunk -
ban is úgy tûnt néha, mintha lent az Adriánál lenne az ember. Több mint négy hó na pig
ját szottunk szabadtéren a kávézó bejárata elõtt a napellenzõ ponyva alatt, a térrel és az
asz talokkal szemben, és mondhatom, izzasztó munka volt a két vagy három kö rü löttünk
búgó ventilátor ellenére is. Épp emiatt jó szezont zártunk, özönlöttek a tu ris ták, sok né -
met, osztrák és a strandok melege elõl menekülõ helyi lakosok. Akkor nyá ron vettük ész -
re elõször az orosz turistákat. Manapság az orosz turisták nem szembe tû nõ ek, pont úgy
néznek ki, mint bárki más. Annak idején azonban elég ritkán fordultak elõ ahhoz, hogy
rájuk csodálkozzon az ember. Különös öltözékükben úgy jártak fel-alá, mint az új diák az
iskolában. Éppen két blokk között a számunkra mindig fenntartott nagy asz talnál ül dö gél -
ve próbáltunk új erõre kapni, amikor elõször megpillantottuk Tibort. Tõlünk nem messze
ült, és idõrõl idõre felpattant, hogy csellóját a tovább vonuló ár nyék ba helyezze.

– Nézd csak... Egy orosz zenetanonc, akinek jóformán üres a zsebe. – Szólt Giancarlo.
– És mégis mit tesz? Kávéra szórja el a maradék pénzét a fõtéren.

– Kétségkívül bolond – jelentette ki Ernesto. – De egy ábrándos bolond. Boldogan
éhe zik is akár, ha egész délután a téren üldögélhet.

Vékony figura volt, vörös hajú, divatjamúlt szemüvegû – a hatalmas keret miatt leg in -
kább egy pandamackóra emlékeztetett. Nap, mint nap megjelent. Nem emlékszem, pon -
tosan hogyan is történt, de egy idõ után odaültünk hozzá, és beszélgetni kezdtünk vele a
blokkok közti szünetekben. Néha ellátogatott a kávézóba az esti fellépésünkre, ilyen kor a
befejezés után magunkhoz hívtuk, esetleg megvendégeltük borral és egy kis pirítóssal.

Hamar kiderült, hogy Tibor nem orosz, hanem magyar, és valószínûleg idõsebb, mint
amennyinek látszik, ugyanis már tanult a londoni Királyi Zeneakadémián, és két évet
töltött Bécsben Oleg Petrovics mellett. A kezdeti súrlódások után megtanulta kezelni az
öreg mester legendás indulatkitöréseit, magabiztosan hagyta el Bécset, és Európa-szerte
szó lófelkérések sorozata várta kicsi, de annál híresebb helyszíneken. Késõbb kellõ ér -
dek lõdés hiányában egyre gyakrabban maradtak el a koncertek, s általa nem szívelt da -
ra bokat volt kénytelen játszani, szállásai pedig piszkosnak és drágának bizonyultak.

Így a városunkban tartott, jól szervezett Mûvészeti és Kulturális Fesztivál – amely
azon a nyáron idecsalogatta – megadta a szükséges lendületet, és amikor egy régi barát-
ja a zeneakadémiáról ingyen szobát ajánlott neki a nyárra lent a csatorna közelében,
gon dolkodás nélkül élt a kínálkozó lehetõséggel. Elmondása szerint szerette ezt a vá -
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rost, de folyamatosan pénzszûkében volt, és az alkalmi szólóestek ellenére minden lé -
pé sét meg kellett gondolnia.

Már jó ideje hallgattuk az aggodalmait, amikor Giancarlo és Ernesto arra a kö vet kez -
tetésre jutottak, hogy meg kell próbálnunk tenni érte valamit. Így ismerte meg Tibor Mr
Kaufmannt, Giancarlo távoli rokonát Amszterdamból, akinek összeköttetései voltak a
szál lodaiparban.

Pontosan emlékszem arra az estére. Nyár eleje volt még, Mr Kaufmann-nal, Gian car -
ló val, Ernestóval és a többiekkel együtt a kávézóban ültünk, és hallgattuk Tibor cselló -
játékát. A fiatal férfi valószínûleg rájött, hogy amolyan meghallgatásról van szó, és ér -
de kes utólag visszagondolni, mennyire lelkes volt, hogy azon az estén Mr Kaufmann
elõtt játszhat. Nyilvánvalóan hálás volt nekünk, és láthatóan örömmel töltötte el Mr
Kauf mann ígérete, hogy minden tõle telhetõt megtesz majd az érdekében, amint vissza-
tér Amszterdamba. Sokan azt mondják, Tibor a hátrányára változott azon a nyáron, túl
nagy lett a mellénye, és hogy mindez annak az amerikai nõnek a számlájára írható – nos,
talán van ebben némi igazság.

Tibor éppen aznapi elsõ kávéját kortyolgatta, amikor felfigyelt a nõre. Ilyentájt még
kel lemesen hûvös volt a téren – a kávézó hátsó része szinte egész reggel árnyékban
maradt –, és a macskakövek még nedvesek voltak a reggeli locsolástól. Egyáltalán nem
reg gelizett, így irigykedve nézte, ahogy a nõ különféle gyümölcsleveket rendel, majd –
még kótyagosan, hiszen alig lehetett tíz óra – egy tányér párolt kagylót. Az a halovány
be nyomása támadt, hogy idõnként a nõ is lopva viszonozza a pillantását, de túl sokat
nem gondolkodott ezen.

– Kellemes megjelenésû, sõt, mondhatni, szép – mesélte nekünk akkoriban. – De tud -
já tok, tíz-tizenöt évvel idõsebb nálam. Miért feltételeznék hát bármit is?

Meg is feledkezett a nõrõl, és szedelõzködni kezdett, hogy visszatérjen a szobájába
pár órát gyakorolni, még mielõtt a szomszédja hazaérkezne ebédelni és bekapcsolná a
rá dióját. Ám egyszer csak arra eszmélt, hogy a nõ ott áll elõtte.

Szélesen mosolygott, és pontosan úgy viselkedett, mintha már ismernék egymást.
Tulaj donképpen csak félénk természete akadályozta meg abban, hogy üdvözölje a nõt,
aki a vállára tette a kezét, mintha máris kudarcot vallott volna valami vizsgán, amit vi -
szont már meg is bocsájtott neki, és így szólt:

– Tegnap ott voltam a szólóestjén a San Lorenzóban.
– Köszönöm – válaszolta, noha közben ráeszmélt, hogy válasza valószínûleg igen bu -

tán hangzik, s mivel a nõ még mindig mosolyogva nézett rá, hozzáfûzte:
– Ó, igen, a San Lorenzo-templomban. Valóban. Tényleg ott léptem fel. – A nõ felne -

ve tett, majd váratlanul leült egy székre, pontosan vele szemben.
– Ezt úgy mondja, mintha mostanában egymást érnék a felkérései – felelte némi iró -

niá val.
– Nos, akkor téves benyomást keltettem. Az elmúlt két hónapban az volt az egyetlen

fel lépésem, amelyen ön is tiszteletét tette.
– De hiszen ez csupán a kezdet – mondta a nõ. – Ha ilyen színvonalon folytatja, bár -

mi lyen felkérést kaphat majd. És tegnap egész sokan voltak.
– Egész sokan? Összesen huszonnégyen voltak.
– Igen, mert délután volt. Egy délutáni elõadáson ez jónak számít.
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– Nem volna szabad panaszkodnom. De akkor sem voltak egész sokan, csak néhány
tu rista, aki nem talált magának jobb programot.

– Ó, ne legyen már ilyen lemondó. Hiszen én is ott voltam, ott álltam a turisták kö zött.
A férfi kezdett elvörösödni, hiszen nem sértésnek szánta a megjegyzést, mire a nõ

meg érintette a karját, és mosolyogva így szólt:
– Ez még csak a kezdet. Ne aggódjon a közönség nagysága miatt! Úgysem ezért játszik.
– Hogyan? Mégis mi másért játszanék, ha nem a közönség kedvéért?
– Nem errõl beszélek. Én csak azt mondom, hogy a pályafutásának ebben a szaka szá ban

nem számít, ketten vagy kétszázan hallgatják. Eláruljam, miért? Mert van önben valami.
– Tényleg lenne bennem valami? – De még mennyire. Határozottan megvan önben…

a lehetõség.
Majdnem udvariatlanul felnevetett, de visszafojtotta. Inkább okolta magát, mint a nõt,

amiért azt várta, hogy „zseninek”, de legalábbis „tehetségesnek” nevezze, ám azonnal
be lehasított a felismerés, hogy önámítás volt ilyesmit várnia. A nõ azonban folytatta:

– Ez az idõszak a várakozásé, hogy feltûnjön az a bizonyos személy, és meghallja önt.
Az a valaki talán pont egy ilyen helyen jelenik meg, egy kedd estén, a húsz ember kö zött.

– Huszonnégyen voltak, a szervezõket nem számolva...
– Huszonnégy vagy bármennyi, mit számít. Értse meg, most nem a létszám a fontos.

Csak az az egy ember számít.
– Egy lemezkiadó cég képviselõjére gondol?
– Lemezkiadás? Nem, dehogy. Az majd alakul magától. Arról a valakirõl beszélek, aki

majd felvirágoztatja, aki meghallgatja, és felismeri, hogy ön nem a képzett, de középsze -
rû zenészek széles táborába tartozik, és hogy ugyan még a bábgubó stádiumában van,
egy kis segítséggel pillangóvá változhat.

– Értem. És netán ön volna az a személy?
– Kérem, ne legyen ilyen! Azt látom, hogy büszke ember, de nem úgy tûnik nekem,

mintha pártfogók hada törné kezét-lábát, csak hogy megszerezze magát. Az én rangom -
beliek közül legalábbis biztosan nem.

A férfi észrevette, hogy éppen kolosszális tévedést készül elkövetni, és gondosan für -
kész ni kezdte a nõ vonásait. Ahogy leemelte a napszemüvegét, láthatóvá vált alap ve tõ -
en szelíd és kedves arca, amely most idegesnek, majdhogynem dühösnek tûnt. Tovább
vizs gálta, remélve, hogy talán felismeri, míg végül kényszeredetten így szólt:

– Nagyon sajnálom. Maga talán egy ismert zenész?
– Eloise McCormack vagyok – mutatkozott be a nõ mosolyogva, és a kezét nyújtotta.

Sajnos a név semmit nem mondott Tibornak, így kínos helyzetben érezte magát. Elõ -
ször ösztönösen meglepõdést színlelt, és így szólt: – Valóban? Hát ez bámulatos. – Majd
rá eszmélt, hogy a nagyotmondás ilyen formája nem csupán õszintétlen, hanem pillana -
to kon belül zavarba ejtõ leleplezéshez vezethet, így összeszedte magát. Kiegyenesedett,
és a következõt mondta:

– Igazán megtisztelõ, hogy megismerhetem önt, Miss McCormack. Beismerem, az ön
szá mára talán hihetetlenül hangzik, de kérem, legyen velem elnézõ a koromra való te kin  -
tettel, és amiért a keleti blokkban nõttem fel, a vasfüggöny mögött. Nagyon sok az olyan
nyugaton közismert filmszínész és politikai személyiség, akivel máig nem vagyok tisz tá -
ban. Meg kell hát nekem bocsájtania, de nem tudom, pontosan kit tisztelhetek önben.
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– Nos… dicséretes az õszintesége. – Szavai ellenére szemlátomást meg volt sértve, de
fel indulása hamar elillant. Egy kellemetlen pillanat után a férfi ismét megszólalt:

– Ön ismert zenész, igaz?
A nõ bólintott, és a tekintete átsiklott a téren.
– Engedje meg, hogy még egyszer bocsánatot kérjek. Valóban megtisztelõ, hogy egy

olyan személyiség, mint maga, ellátogatott a szólóestemre. Megkérdezhetem, milyen
hang szeren játszik?

– Amelyen ön is – hangzott a gyors válasz –, csellón. Ezért is mentem be. Egyszerûen
nem tudom megállni, még ha olyan szerény kis koncertrõl van is szó, mint a magáé.
Nem tudok csak úgy elsétálni mellette. Talán él bennem a küldetéstudat.

– Miféle küldetésé?
– Nem tudom, mi másnak nevezhetném. Az a vágyam, hogy minden csellista jól játsz-

szon. Szépen. Gyakran azonban élettelen a játékuk.
– Elnézését kérem, de csupán minket, csellistákat illet az élettelen elõadás vádja? Vagy

a többi zenészre is gondol?
– Talán más hangszerekre is igaz. Én viszont, csellista lévén, a csellistákat hallgatom,

és amikor azt hallom, hogy valami nem stimmel… Tudja, valamelyik nap fiatal ze né sze -
ket láttam játszani a Museo Civico elõcsarnokában, az emberek csak továbbsiettek mel -
let tük, nekem viszont meg kellett állnom meghallgatni õket. És látja, mindössze ennyit
tudtam tenni, hogy megálljt parancsoljak magamnak, és ne menjek egyenesen oda hoz-
zájuk megmondani a véleményemet.

– Netán hibákat ejtettek?
– Hibának nem nevezném. De… nem is tudom, valami hiányzott. Valami nagyon

hiány zott a játékukból. De igaza van, én várok túl sokat. Nem várhatom el, hogy min -
den ki megüsse azt a mércét, amelyet saját magam elé állítok. Végtére is biztosan csak
ze netanoncok voltak.

A nõ most elõször hátradõlt a székében, és a gyerekeket figyelte a tér közepén álló
szö kõkútnál, akik hangoskodva fröcskölték egymást. Végül Tibor szólalt meg:

– Talán ugyanezt a késztetést érezte kedden is. A késztetést, hogy odajöjjön hozzám,
és tanácsokat adjon.

A nõ mosolygott, de a következõ pillanatban arca elkomolyodott.
– Igen – válaszolta –, valóban így éreztem. Mert amikor önt hallgattam, mintha haj-

dani magamat hallottam volna. Bocsásson meg, de nyersen fogok fogalmazni: az az
igaz ság, hogy ön jelenleg nem a helyes úton jár. És ahogy hallgattam, annyira szerettem
vol na segíteni abban, hogy megtalálja az utat. Inkább elõbb, mint utóbb.

– Hadd mondjam el, hogy Oleg Petrovics mellett tanultam – jelentette ki Tibor határo-
zottan, és várta a nõ reakcióját. Meglepetésére azt vette észre, hogy a nõ egy mosolyt
pró bál visszafojtani.

– Petrovics, hát igen – válaszolta. – Petrovics valóban tiszteletreméltó zenész volt a
ma ga idejében. Tudom, hogy a diákjai még mindig meghatározó személyiségnek tartják.
De sokunk számára az elképzelései, az egész szemléletmódja… – Megrázta a fejét, és
szét tárta kezeit. Amikor a dühtõl hirtelen szótlanná vált Tibor még mindig õt figyelte,
kezét még egyszer a férfi karjára tette. – De eleget beszéltem. Ehhez nincs jogom. Most
már békén hagyom magát.
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Felállt, és mozdulatának a hatására a férfi dühe lecsillapodott; nagylelkû termé sze té -
bõl adódóan Tibor nem tudott másokra sokáig neheztelni. Ezenkívül mindaz, amit a nõ
a régi mesterérõl mondott, kellemetlen húrokat pendített meg a lelke legmélyén – olyan
gondolatokat ébresztett, amelyeket magának sem mert bevallani. Ezért amikor felnézett
rá, arcán leginkább zavartság tükrözõdött.

– Nézze – szólt a nõ –, valószínûleg most túl mérges rám, hogy ezen elgondolkod-
jon. Viszont szeretnék segíteni magának. Ha netán úgy dönt, hogy mégis beszélgetne
velem errõl, odaát szálltam meg, az Excelsiorban.

Városunk legelõkelõbb szállodájáról van szó, a kávézóval pontosan szemben, a tér
má sik oldalán. A nõ rámutatott, elmosolyodott, majd elindult arrafelé. Tibor még mindig
õt figyelte, amikor a tér közepén a szökõkútnál hirtelen visszafordult, felriasztott néhány
ga lambot, a férfi felé intett, majd folytatta útját.

A következõ két napban Tibor többször is azon kapta magát, hogy gondolatai a ta lál -
ko záson járnak. Maga elõtt látta, ahogy a nõ önelégülten biggyesztette ajkát, amikor õ
oly büszkén ejtette ki Petrovics nevét, és újra fellobbanni érezte haragját. De minderre
vissza gondolva rájött, hogy igazából nem is az öreg mestert ért megjegyzés miatt mér -
ges. Más zavarta. Hozzászokott ugyanis a gondolathoz, hogy Petrovics nevét sehol sem
fogadják közömbösen, és biztosra veheti, hogy figyelmet és tiszteletet vált ki vele; más
szóval, szinte úgy támaszkodott rá, mint egy bizonyítványra, amelyet bárhol a világon
felmutathat. Az a gondolat nyugtalanította leginkább, hogy a bizonyítvány esetleg közel
sem annyira jelentõségteljes, mint ahogy azt feltételezte.

A búcsúzáskor elhangzott meghívás is nemegyszer eszébe jutott, és észrevette, hogy
amikor órákon át a téren üldögélt, tekintete újra és újra a szemközti oldalra tévedt, az
Excelsior szálloda elõkelõ bejáratára, ahol szünet nélkül taxik és limuzinok sorakoztak
fel a portás elõtt.

Végül három nappal az Eloise McCormackkal folytatott beszélgetés után átvágott a
té ren, belépett a márványozott elõcsarnokba, és megkérte a recepcióst, hogy tárcsázza
a nõ mellékét. A recepciós beleszólt a telefonba, majd a férfi nevét kérte, és rövid szó -
vál tás után átadta a kagylót.

– Ne haragudjon – csengett a fülébe a nõ hangja. – A múltkor elfelejtettem meg kér -
dez ni a nevét, és egy kis idõbe telt kitalálnom, ki maga. De természetesen nem feledkez -
tem meg önrõl. Az igazat megvallva rengeteget gondoltam önre. Olyan sok mindent
sze retnék magával megbeszélni. De tudja, ezt tényleg jól kell csinálnunk. Itt van ma gá -
nál a cselló? Nem, hát persze, hogy nincs. Visszajöhetne egy óra múlva, pontosan egy
óra múlva, és magával hozhatná ezúttal a csellóját is. Itt fogom várni.

Amikor hangszerével együtt visszatért az Excelsiorba, a recepciós azonnal a lift felé
mu tatott, és közölte vele, hogy Miss McCormack már várja.

Hirtelen kínosan bensõségesnek tûnt az a helyzet, hogy még ha a délután közepén
is, de be fog lépni a nõ szobájába, így megkönnyebbülve fedezte fel, hogy a lakosztály
ha talmas, a hálószoba pedig látókörön kívül esik. A magas franciaablakokat fedõ zsa lu -
gá ter nyitva volt, így amikor a csipkefüggönyöket meg-meglengette a szellõ, megálla pít -
hat ta, hogy az erkélyre lépve a tér látványa tárulna elé. A szoba nyerskõ falai és a sötét
parketta szinte kolostori hangulatot idéztek, amin csak a virágok, a párnák és az antik
bútorok enyhítettek valamelyest. A nõ ezzel szemben pólót viselt, melegítõnadrágot és
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edzõ cipõt, mint aki éppen futásból tért vissza. Vendégét szinte minden formaság nélkül
kö szöntötte – sem teával, sem kávéval nem kínálta meg –, és így szólt:

– Kérlek, játssz. Játssz nekem valamit a szólóested darabjai közül.
Egy polírozott, egyenes támlájú székre mutatott, amely gondosan a szoba közepére

volt helyezve. Tibor leült, és elõvette a csellóját. Kissé zavarta, hogy a nõ, szinte teljes
pro filban, leült a nagy ablakok elé, és folyamatosan maga elé meredt, miközben õ han -
golt. A testtartása akkor sem változott, amikor a férfi játszani kezdett, és nem szólt egy
szót sem, amikor az elsõ darab végéhez ért. A férfi tüstént belekezdett egy újabb darab-
ba, majd megint egy újabba. Eltelt egy jó fél óra, majd egy teljes óra. Volt valami a zord
akusztikájú, beárnyékolt szobában, a lengedezõ csipkefüggönyön átszûrõdõ délutáni
napfényben, a térrõl felhallatszó háttérzsibongásban és mindenekelõtt a nõ jelenlétében,
aminek hatására eddig ismeretlen mélységekkel átitatott hangokat, új árnyalatokat csalt
elõ hangszerébõl. Majd egy óra elteltével kétsége sem volt afelõl, hogy teljesítette a nõ
elvárásait, de amikor az utolsó darab végéhez ért, percekig csak csöndben ültek, végül
a nõ felé fordult a székben, és így szólt:

– Pontosan tudom, hol tart most éppen. Nem lesz könnyû, de maga képes rá. Maga min -
den bizonnyal képes rá. Kezdjük Brittennel. Játssza el újra, de csak az elsõ tételt, és utá na
megbeszéljük. Szép alaposan végigvesszük az egészet, egyszerre mindig csak egy kicsit.

Amint a férfi ezt meghallotta, indíttatást érzett arra, hogy elpakolja hangszerét, és el -
men jen. De végül egy másik érzés – talán csak a kíváncsiság, talán valami mélyebb – fe -
lül kerekedett a büszkeségén, és arra késztette, hogy tegyen eleget a kérésnek, és játssza
el még egyszer a darabot. Amikor a nõ néhány ütem után megállította, és beszélni kez -
dett, ismét úgy érezte, jobb, ha fogja magát, és elmegy. Végül udvariasságból úgy dön-
tött, hogy még öt percig elviseli valahogy a kéretlen okítást. De késõbb azon kapta ma -
gát, hogy tovább maradt egy kicsit, azután még egy kicsit. Folytatta a játékot, a nõ pedig
újra beszélni kezdett. Szavait elsõ hallásra mesterkéltnek és túlontúl elvontnak találta, de
ahogy megpróbálta a lényegüket belevinni a játékába, maga is meglepõdött az eredmé -
nyen. Észre sem vette, hogy eltelt még egy óra.

– Hirtelen megláttam valamit – magyarázta nekünk. – Egy kertet, ahol azelõtt még
nem jártam. Ott sejlett, a távolban. Az úton még rengeteg akadály volt elõttem. De leg -
alább ott volt, most elõször, az a kert, amelyet még soha nem láttam.

A nap már majdnem lement, amikor végül elhagyta a szállodát, átsétált a téren a ká -
vé zó asztalaihoz, és jutalomképpen megengedett magának egy tejszínhabos-mandulás
sü teményt, miközben alig tudta leplezni túláradó lelkesedését.

A következõ napokban minden délután ellátogatott a szállodába, és még ha nem is
ugyanazzal a felfedezésélménnyel tért vissza, mint elsõ látogatásakor, de mindig új len -
dü lettel és reményteljesen. A nõ egyre merészebb megjegyzésekkel illette a játékát, és
egy külsõ szemlélõ számára – ugyan egy sem akadt – akár önteltnek is tûnhetett volna,
de Tibor már máshogy értékelte a közbeszólásokat. Attól tartott, hogy a nõ látogatása a
városban esetleg véget érhet, és ez a gondolat kísérteni kezdte, nyugtalanította álmában,
és beárnyékolta a hangulatát, amikor egy-egy felemelõ találkozó után kilépett a térre.
Akár hányszor tette fel puhatolózva a kérdést, mindig bizonytalan és korántsem meg -
nyug tató válaszokat kapott: – Ó, addig maradok, amíg túl hûvös nem lesz itt a számom-
ra – mondta egyszer. Máskor pedig: – Maradok, amíg meg nem unom ezt a helyet.
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– És õ maga egyébként milyen? – kérdezgettük újra és újra. – Hogy játszik a csellón?
Amikor elõször szóba hoztuk a kérdést, Tibor kitérõ választ adott, valami ilyesmit

mon dott:
– Nekem azt mondta, hogy a kezdetektõl fogva virtuóz-, majd témát váltott. Amikor

ész revette, hogy nem hagyjuk annyiban a kérdést, sóhajtott, és magyarázatba fogott.
Az igazság az, hogy Tibor már az elsõ látogatásakor szerette volna a nõ játékát hal-

lani, de túlságosan meg volt illetõdve ahhoz, hogy elõálljon a kéréssel. Futó gyanakvás
fog ta el csupán, amikor a szobában körbenézve csellónak semmi nyomát nem vélte fel -
fe dezni. Végül is teljesen természetes, hogy a nyaralásra nem hozza magával a csellóját.
Ugyanakkor az a lehetõség is fennállt, hogy a zárt hálószobaajtók mögött igenis van egy
hang szer – esetleg egy bérelt darab.

Ám ahogy a találkozók alkalmából újra és újra ellátogatott a lakosztályba, a gyanúja
egy re nõtt. Mindent megtett, hogy elhessegesse a gondolatot, mert ekkorra már meg -
szûn tek a találkozókkal kapcsolatos makacs fenntartásai. Már maga a tény, hogy a nõ
hall gatta, új elképzelésekre ihlette. A délutáni találkozók közti órákban gyakran azon
kap ta magát, hogy gondolatban épp egy zenedarabra készül, s elõrevetíti a nõ megjegy -
zé seit, ahogy megrázza a fejét, a rosszallását, az igenlõ bólintását, és mindezek közül a
legörömtelibbet: azokat a pillanatokat, amikor a nõt annyira magával ragadja egy-egy
futam, hogy behunyja a szemét, és kezeivel szinte öntudatlanul utánozni kezdi a férfi
moz dulatait. Ennek ellenére maradt benne némi gyanakvás, s egyik nap a lakosztályba
lépve félig nyitva találta a hálószoba ajtaját. Odabent még több kõfalat látott és egy
közép kori jellegû baldachinos ágyat, de csellónak nyoma sem volt. Valóban elviselné egy
virtuóz, hogy ilyen hosszú ideig ne vegye a kezébe hangszerét, még ha nyaral is? De ezt
a kérdést – is – megpróbálta inkább elhessegetni.

Ahogy telt-múlt a nyár, a beszélgetések egyre hosszabbra nyúltak, a találkozók vé -
gez tével még lementek a kávézóba, és a nõ meghívta egy kávéra, süteményre, néha egy-
egy szendvicsre. Már nem csupán zenérõl beszélgettek – habár úgy tûnt, végsõ soron
min den egy téma körül forgott. A nõ például kérdezgette a német lányról is, akivel Ti -
bor szoros kapcsolatot ápolt Bécsben.

– De meg kell értenie, hogy soha nem volt a barátnõm – magyarázta a férfi. – Más
jel legû kapcsolat volt közöttünk.

– Úgy érti, soha nem kerültek fizikailag közel egymáshoz? Ez még nem jelenti azt,
hogy nem volt szerelmes belé.

– Miss Eloise, ez nem így van. Kétségkívül nagyon kedveltem õt. De nem voltunk
sze relmesek egymásba.

– Amikor tegnap Rahmanyinovot játszott nekem, láttam, hogy eszébe jutott egy ér -
zés: a szerelemé, mégpedig a romantikus szerelemé.

– Ez képtelenség. A lány jó barátom volt, de szerelemnek nem volt helye.
– Pedig úgy játszotta azt a passzust, mintha az a szerelem emlékérõl szólt volna.

Maga még olyan fiatal, és már megismerte az elhagyatottság, a lemondás érzését. Ezért
ját szotta úgy a harmadik tételt. A legtöbb csellista örömmel játssza. Az ön számára vi -
szont nem a vidámságról szól, hanem egy örökre elveszett, boldog idõ emlékét idézi.

Ilyesfajta beszélgetéseket folytattak, és a férfi gyakran érzett kísértést arra, hogy visz -
sza kérdezzen. De ahogy Petrovicsnak sem mert egyetlen személyes kérdést sem fel-
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tenni az idõ alatt, amíg mellette tanult, most is úgy érezte, hogy képtelen bármilyen
lényegbevágó kérdést intézni a nõhöz. Inkább az elejtett megjegyzésein tûnõdött – mint
hogy jelenleg Oregonban, Portland városában él, ahová három évvel ezelõtt Bostonból
költözött, és hogy Párizst nem szerette, mert „szomorú gondolatok fûzõdnek hozzá” –,
de nem kérte, hogy bármit is fejtsen ki bõvebben.

A nõ felszabadultabban nevetett, mint a barátságuk elsõ napjaiban, és bevezette azt
a szokást, hogy amikor kiléptek az Excelsiorból és átsétáltak a téren, belekarolt a férfi-
ba. Ekkor kezdtünk el elõször felfigyelni rájuk, egy különös párra: a férfi jóval fiatalabb-
nak látszott a koránál, a nõ pedig egyfelõl anyai benyomást keltett, másfelõl egy „kacér
szí nésznõhöz” hasonlított, ahogy Ernesto megfogalmazta. Mielõtt Tiborral szóba ele -
gyed tünk, napokat pazaroltunk arra, hogy hiábavaló fecsegést folytassunk róluk, ahogy
ez a férfiak között egy zenekarban szokás. Ha kart karba öltve elsétáltak mellettünk,
egy másra néztünk, és összesúgtunk: – Na, mit gondolsz? Biztosan történt már köztük
egy s más, nem igaz? – Miután kiélveztük a találgatás örömét, vállat vontunk, és belát-
tuk, hogy a feltevés valószerûtlen: nem lengte körül õket a szerelmesek légköre. Amikor
viszont megismertük Tibort, és mesélt nekünk a nõ lakosztályában töltött délutánokról,
egyi künknek sem jutott eszébe többé ugratni õt vagy furcsa célzásokat tenni.

Majd egy délután, amikor kávé és sütemény mellett üldögéltek a téren, a nõ mesélni
kez dett egy férfiról, aki el akarta venni feleségül. Peter Hendersonnak hívták, és egy
golffelszerelések eladásával foglalkozó sikeres üzleti vállalkozást vezetett Oregonban.
Okos, kedves és társadalmi megbecsülésnek örvendõ személy volt. Eloise-nál hat évvel
idõ sebb volt, vagyis korántsem számított öregnek. Az elsõ házasságából két gyermeke
szü letett, de sikerült a helyzetet barátian elrendeznie.

– Na, most már tudja, miért is vagyok itt – mondta a nõ ideges nevetéssel, amilyet az -
elõtt még nem hallott tõle. – Éppen bujdosom. Peternek fogalma sincs arról, hol vagyok.
Ez talán gonoszság a részemrõl. Múlt kedden felhívtam, elárultam neki, hogy Olasz -
ország ban vagyok, de azt nem, hogy melyik városban. Haragudott rám, és azt hiszem,
jo go san.

– Vagyis – vetette közbe Tibor – azzal tölti a nyarat, hogy a jövõrõl gondolkodik.
– Nem igazán. Csak bujdosom.
– Nem szereti ezt a Petert?
– Kedves ember – vont vállat a nõ. – És nem is állnak értem sorban a kérõk.
– Peter zenekedvelõ?
– Ó… ott, ahol, most lakom, bizonyosan annak számítana… Végtére is, jár hangver -

seny re. Majd utána az étteremben sok szépet mond arról, amit éppen hallott.
– De… értékeli önt?
– Tisztában van azzal, hogy nem lesz mindig könnyû együtt élni egy virtuózzal – só -

hajtott fel. – Ez világ életemben gondot jelentett számomra. Magának sem lesz egy sze rû.
De önnek és nekem nincs választási lehetõségünk. Követnünk kell a nekünk kijelölt utat.

A nõ nem említette többé Petert, mégis, a beszélgetés után mintha új dimenzió nyílt
vol na meg a kapcsolatukban. Ha percekig csöndben ült, miután Tibor befejezte a já té kot,
vagy ha elmerengett, és tekintetét a szomszédos napernyõkön túlra függesztette, ami kor
éppen együtt üldögéltek a téren, a helyzet egyáltalán nem érintette kellemetlenül Ti bort,
és távolról sem érezte magát mellõzöttnek, mert tudta, hogy a nõ értékeli a jelenlétét.
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Egy délután, miután befejezte a darabot, a nõ megkérte, hogy játssza újra az egyik
rövid részletet – nyolc ütemet csupán –, a darab végébõl. A férfi teljesítette a kérést, ám
egy apró ráncot vélt felfedezni a nõ homlokán.

– Ez nem úgy hangzott, mint ami a miénk – jegyezte meg, és megrázta a fejét. Most
is profilban ült a nagy ablakok elõtt, mint általában. – Minden mást jól játszott. Minden
mást a magunkénak éreztem. De ez az egy rész… – Teste halványan megremegett.

Újra eljátszotta, bár nem volt biztos benne, milyen céllal, és nem is lepte meg, hogy
a nõ ismét csak a fejét rázza.

– Elnézést kérek – mondta a férfi –, legyen szíves, fejtse ki világosabban. Nem értem,
hogy a „miénk” mit takar pontosan.

– Úgy érti, szeretné, ha én is eljátszanám? Erre gondol?
Nyugodt hangon beszélt, de ahogy szembefordult a férfival, érezhetõvé vált a kö zé -

jük telepedõ feszültség. A nõ tekintete határozott, szinte kihívó volt, ahogy a válaszra
várt. A férfi végül megszólalt:

– Nem, megpróbálom újra.
– Bizonyosan felmerült önben a kérdés, hogy miért nem játszom el én magam, nem

igaz? Kölcsön kellene kérnem a hangszerét, hogy szemléltessem, mirõl is beszélek.
– Nem… – A férfi megrázta a fejét, és remélte, hogy sikerült nemtörõdömséget szín-

lelnie. – Nem. Szerintem minden nagyon jól ment úgy, ahogy eddig csináltuk. Ön szó -
ban tanácsot ad, én pedig eljátszom. Így nem tûnik utánzásnak, amit csinálok. A szavai
új ablakokat tárnak ki elõttem. Úgy pedig csak utánoznám.

A nõ elgondolkodott, majd így válaszolt:
– Talán igaza van. Megpróbálom ezentúl érthetõbben kifejezni magam.
A következõ percekben a nõ a záró tétel és az átvezetõ szakasz közötti különbségrõl be -

szélt. Majd amikor a férfi újra eljátszotta azokat a bizonyos ütemeket, helyeslõen bó lin tott.
Ám e rövid párbeszéd után valami beárnyékolta a délutánjaikat. Talán mindig is ott

volt ez a valami, de most, hogy kieresztették a palackból, ott lebegett kettejük között.
Egy másik alkalommal, amikor a téren ültek, a férfi elmesélte, hogyan tett szert a cselló -
ra az elõzõ tulajdonosa az egykori Szovjetunióban, néhány amerikai farmerért cserébe.
Miután befejezte a történetet, a nõ különös félmosollyal nézett rá, és így szólt:

– Kitûnõ hangszer. Szépen szól. Habár nem tudom igazán megítélni, hiszen még
nem fogtam a kezemben.

A férfi tudta, hogy a nõ milyen irányba próbálja terelni a beszélgetést, ezért gyorsan
el fordította a tekintetét, és így szólt:

– Ez a hangszer nem való egy olyan tehetséges zenésznek, mint ön. Nekem is éppen
hogy csak megfelel.

Észrevette, hogy nem tudja már elengedni magát a beszélgetések közben, mert attól
tart, hogy a nõ ismét erre a területre tereli a szót. Még a legélvezetesebb párbeszédek
köz ben is elõvigyázatos maradt, hogy alkalomadtán kész legyen félbeszakítani a nõt. És
ha nem is minden esetben sikerül más irányt adnia a társalgásnak, még mindig tehet
úgy, mint aki meg sem hallja, ha olyasvalamit mond a másik, mint: – Mennyivel egysze -
rûbb lenne, ha eljátszanám magának.

Szeptember vége felé – amikor a szél már hûvösebben fújt – Gaincarlo telefonhívást
kapott Mr Kaufmanntól, Amszterdamból: csellistát keresnek egy kis szalonzenekarba
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egy ötcsillagos belvárosi szállodába. A zenekar hetente négy este játszott egy ze nész -
kar zaton, amely az étteremre nézett, de a zenészeknek „egyéb, nem zenével kapcso-
latos” feladatokat is el kellett látniuk a szálloda más részein. A szállás és az ellátás biz-
tosítva volt. Mr Kaufmann rögtön Tiborra gondolt, és az állást fenn is tartották számára.
Azonnal elújságoltuk Tibornak a hírt – a kávézóban, még aznap este, amikor Mr Kauf -
mann telefonált –, és azt hiszem, mindannyian meglepõdtünk Tibor hûvös válasza hal-
latán. Szöges ellentéte volt a kora nyári viselkedésének, amikor a „meghallgatást”
megszerveztük Mr Kaufmann-nal. Különösen Giancarlót fogta el a düh.

– És mégis mi az, amit olyan alaposan át kell gondolnod? – tudakolta a fiútól. – Mire
szá mítottál? A Carnegie Hallra?

– Nem vagyok hálátlan. Mindazonáltal még át kell gondolnom. Olyan embereknek
ját szani, akik közben csevegnek és esznek? És ezek a szállodai feladatok. Ez tényleg ne -
kem való lenne?

Giancarlo mindig gyorsan kijött a sodrából, és ez alkalommal nekünk kellett lefogni,
hogy meg ne ragadja Tibor kabátját, és el ne kezdjen az arcába kiabálni. Többen is úgy
érez tük, hogy a fiú pártját kell fognunk, és felhívnunk a figyelmét arra, hogy az õ éle té -
rõl van szó, és végül is nem lehet kötelezni, hogy elvállaljon egy olyan állást, amelyben
esetleg rosszul érezné magát. A kedélyek végül lecsillapodtak, és Tibor lassan belátta,
hogy vannak ennek a munkának elõnyei is, ha átmeneti megoldásnak tekintjük. Kissé
ér zéketlenül arra is rámutatott, hogy városunkban egyébként is megáll az élet, amint el -
mú lik a turistaszezon. Amszterdam legalább kulturális központ.

– Jól meg fogom gondolni – mondta végül. – Esetleg megmondhatnád Mr Kaufmann-
nak, hogy három napon belül tájékoztatom a döntésemrõl.

Giancarlo korántsem volt elégedett – megalázkodó hálálkodásra számított –, ennek
elle nére elment, hogy telefonáljon Mr Kaufmann-nak. Aznap este a vita során egyszer
sem került szóba Eloise McCormack, de mindannyiunk számára világos volt, hogy az õ
ha tásának tulajdonítható minden, amit Tibor mondott.

– Az a nõ tehet róla, hogy egy ilyen arrogáns kis senkiházi lett belõle – summázta Er -
nes to, miután Tibor már elment. – Csak próbáljon meg ugyanígy viselkedni Amsz ter -
dam ban is. Hamar meg fogja kapni a magáét.

Tibor soha nem beszélt Eloise-nak arról, hogy meghallgatáson volt Mr Kaufmann-
nál. Sokszor a határán volt, hogy elmondja, de végül mindig meghátrált, és barátságuk
elmélyülésével egyre inkább árulásnak tûnt volna egy ilyen ajánlatot valaha is elfogadni.
Ezért érthetõ módon Tibor nem kívánta megosztani Eloise-zal a legújabb fejleményeket,
sõt ügyelt arra, hogy a nõ még csak ne is sejtsen semmit. Mivel azonban soha nem
tudott titkolózni, a döntés, hogy megtartja a titkát, nem várt következményekkel járt.

Szokatlanul meleg délután volt. A férfi, mint máskor is, ellátogatott a szállodába, és
ját szani kezdte az új darabokat, amelyekkel készült. De alig három perc elteltével a nõ
meg állította, és így szólt:

– Valami baj van. Már akkor észrevettem, amikor belépett. Jól ismerem már magát,
Ti bor, szinte az is elárulta, ahogy az ajtón kopogott. Most pedig, a játéka hallatán, már
biz tosan tudom. Felesleges titkolóznia elõttem.

A férfi kissé megriadt, fejét lehajtotta, és már-már oda jutott, hogy õszintén elmond
min dent, amikor a nõ felemelte a kezét, és megszólalt:
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– Ez olyasvalami, ami elõl nem menekülhetünk el. Maga mindig megpróbál kitérni
elõle, de semmi értelme. Szeretném megbeszélni magával. Egész múlt héten szerettem
vol na beszélni errõl.

– Valóban? – kérdezte a férfi, és döbbenten nézett rá.
– Igen – válaszolta a nõ, és megfordult a székében, így most elõször teljesen szemtõl

szem be kerültek egymással. – Soha nem állt szándékomban félrevezetni magát, Tibor.
Az elmúlt néhány hét nem volt könnyû számomra, és maga olyan kedves barátom. Nem
sze retném, ha azt gondolná, hogy olcsó trükkel ámítottam. Ne, kérem, ez alkalommal
ne is próbáljon megállítani. El akarom mondani magának. Ha a kezembe adná azt a
csel lót, és azt kérné, hogy játsszak valamit, azt kellene mondanom, hogy nem, nem
tudok. Nem azért, mert a hangszer nem elég jó, szó sincs róla. De ha most azt gondol -
ja, hogy csaló vagyok, hogy másnak adtam ki magam, mint aki valójában vagyok, akkor
szeretném a tudomására hozni, hogy téved. Csak nézze meg, mit értünk el együtt. Ez
nem elég bizonyíték arra, hogy semmit nem színleltem? Igen, azt mondtam magának,
hogy virtuóz vagyok. Engedje meg, hogy elmagyarázzam, mit értettem ez alatt. Azt sze -
ret tem volna ezzel kifejezni, hogy egy különleges képességgel születtem, akárcsak
maga. Bennem és magában van valami, ami a többi csellistában soha nem lesz meg, bár-
mennyit gyakorolnak is. Én ezt abban a percben felismertem önben, amikor elõször hal -
lot tam játszani abban a templomban. És valamilyen módon bizonyára maga is felismerte
ezt bennem. Ezért döntött úgy az elsõ alkalommal, hogy eljön hozzám a szállodába.
Kevesen vannak a hozzánk hasonlók, Tibor, és mi felismerjük egymást. A tény, hogy
eddig nem tanultam meg csellón játszani, nem igazán változtat semmin. Meg kell érte-
nie, hogy valóban virtuóz vagyok. Azok közé tartozom, akik még nem bontakoztak ki.
Ön is így van ezzel, maga sem bontakozott még ki teljesen, és én pont ezen dolgoztam
az elmúlt hetekben. Megpróbáltam segíteni a rétegek lehántásában. De soha nem állt
szán dékomban félrevezetni. A csellisták kilencvenkilenc százalékánál semmi nincs a ré -
te gek alatt, s nincs mit kibontani. Ezért a magunkfajtáknak segíteniük kell egymást. Ha
egy zsúfolt téren megpillantjuk egymást, bárhol legyünk is, ki kell nyújtanunk a kezün-
ket egymás felé, hiszen oly kevesen vagyunk.

Észrevette, hogy a nõ szemébe könnyek szöktek, ugyanakkor a hangja határozott ma -
radt. Majd elhallgatott, és újra elfordult a férfitól.

– Szóval maga különleges csellistának hiszi magát – szólalt meg a férfi egy pillanat
múl va. – Virtuóznak. – Tudja, Miss Eloise, nekünk, többieknek vennünk kell a bátorsá-
got ahhoz, hogy, az ön szavaival szólva, kibontsuk saját magunkat, és közben soha nem
le hetünk biztosak abban, hogy mit találunk a felszín alatt. Ön azonban nem foglalkozik
az zal, hogy kibontsa saját magát. Egyáltalán nem tesz semmit. Mégis meg van gyõ zõd -
ve arról, hogy virtuóz…

– Kérem, ne haragudjon rám. Tudom, hogy ez õrültségnek hangzik. De így van, ez az
igazság. Anyám rögtön felfedezte a képességemet, már egész kis koromban. Leg alább ezért
hálás vagyok neki. De a tanárok, akiket négyéves, hétéves, tizenegy éves ko rom ban talált
nekem, nem voltak alkalmasak. Anyám ezt nem tudta, én viszont igen. Már kislányként
megvolt bennem az ösztön. Tudtam, hogy védenem kell a ké pes sé ge met az olyan emberek-
tõl, akik bármilyen jóindulatúak is, teljes mértékben lerombolhatták volna azt. Ezért kizár-
tam õket. Magának is ezt kell tennie, Tibor. Értékes képességet tudhat a magáénak.
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– Bocsásson meg – vágott közbe Tibor, most már szelídebben. – Ön azt mondta, hogy
gyer mekkorában játszott csellón. De ma…

– Nem volt a kezemben hangszer tizenegy éves korom óta. Amióta elmagyaráztam
édes anyámnak, hogy nem folytathatom Mr Rothnál. És meg is értette. Egyetértett azzal,
hogy jobb nem tenni semmit, csak várni. A legfontosabb az volt, hogy ne essen csorba
a képességemen. Talán még eljöhet az én napom. Igaz, sokszor úgy gondolom, hogy túl
késõ. Már negyvenegy éves vagyok. De legalább nem tettem tönkre azt, amit a szü le té -
sem kor kaptam. Hány tanárral találkoztam, akik azt mondták, hogy segíteni fognak, de
én átláttam rajtuk. Néha nehéz eligazodni, Tibor, még nekünk is. Ezek a tanárok olyan…
pro fesszionálisak, és olyan hozzáértéssel beszélnek, hogy amikor hallgatja õket az ember,
elõ ször könnyen lépre megy. Azt gondolja, hogy igen, végre jött valaki, aki segít, aki
szin tén közülünk való. De rá kell jönnie, hogy szó sincs errõl. Ilyenkor kell erõsnek len -
nünk, és elhatárolni magunkat. Jegyezze meg, Tibor, hogy még mindig jobb várni.
Sokszor érzem magam rosszul, amiért még nem fedtem fel a képességemet. De nem ej -
tet tem csorbát rajta, és ez az, ami igazán számít.

Végül még eljátszotta a nõnek azt a néhány darabot, amellyel készült, de nem tudták
vissza hozni a megszokott hangulatot, és a találkozó hamar véget ért. Lent a téren megit-
ták a kávéjukat, beszélgettek egy keveset, majd a férfi közölte, hogy néhány napra el -
hagy ja a várost. Mindig is fel akarta fedezni a környezõ vidékeket – magyarázta –, ezért
most szervezett magának egy rövid utazást.

– Biztosan jót fog tenni önnek – jegyezte meg halkan a nõ. – De ne maradjon túl so -
ká ig, még sok dolgunk van.

Biztosította a nõt arról, hogy legkésõbb egy hét múlva visszatér. Mégis volt még némi
ag godalom a nõben, amikor elváltak.

A férfi nem volt teljesen õszinte az utazással kapcsolatban. Még egyáltalán nem szer -
ve zett semmit. De miután aznap délután elbúcsúzott a nõtõl, hazament, néhány telefon -
hí vással végül foglalt egy szobát egy ifjúsági szálláson az umbriai határ közelében. Éjjel
el jött hozzánk a kávézóba, és amellett, hogy elújságolta az utazást – mi pedig csupa el -
lent mondásos tanáccsal láttuk el, hogy hova érdemes ellátogatni, mit érdemes megnézni
–, szinte szégyenlõsen kérte Giancarlót, hogy tudassa Mr Kaufmann-nal, hogy szeretné
el fogadni az állásajánlatot.

– Mi mást tehetnék? – kérdezte. – Mire visszatérek, semmi pénzem nem lesz.
Tibor egész kellemesen töltötte vidéki szabadságát. Nem mesélt túl sokat, legfeljebb

meg említette, hogy megismerkedett néhány német turistával, és hogy többet költött el a
he gyi vendéglõkben, mint amennyit megengedhetett volna magának. Egy hét után tért
vissza, láthatóan kipihenten, ám szorongással töltötte el a tudat, hogy Eloise McCor mack
nem hagyta el a várost a távollétében.

A turisták tömege megfogyatkozott, és a kávézó pincérei hõsugárzókat tettek ki a te -
rasz ra az asztalok közé. Aznap délután, amikor visszaérkezett, fogta a csellóját, és a szo -
ká sos idõben újra átsétált az Excelsiorba, ahol örömmel vette észre, hogy Eloise nem csu -
pán várt rá, de egyértelmûen hiányolta is õt. Elérzékenyülve üdvözölte a férfit, és a sze -
retettõl ily mértékben túlcsordulva bárki más étellel és itallal halmozta volna el, de a nõ
ehelyett a megszokott székbe ültette, és elkezdte türelmetlenül kicsomagolni a csellót.

– Játsszon nekem! Rajta, játsszon nekem!
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Csodálatos délutánt töltöttek el együtt. A találkozást megelõzõen volt a férfiban némi
ag godalom azt illetõen, hogy milyen lesz a hangulat a nõ „színvallása” után, no meg az
után, ahogy végül elváltak, de mintha minden feszültség egyszerûen elillant volna, job-
ban érezték magukat egymás társaságában, mint valaha. Még akkor sem ébredt benne
harag, amikor befejezte a darabot, és a nõ behunyt szemmel élesen kritizálni kezdte az
elõ adását, csupán vágyat érzett arra, hogy teljes mértékben megértse szavait. Az el kö -
vet kezõ napok is hasonló hangulatban teltek: nyugodtan, sõt olykor vidáman, és a férfi
úgy érezte, soha nem játszott ilyen jól. Az utazását megelõzõ beszélgetés egyáltalán
nem került szóba, és a nõ a vidéki pihenésrõl sem kérdezett semmit. Csak és kizárólag
ze nérõl beszélgettek.

Majd a visszatérését követõ negyedik napon Tibor kisebb kellemetlenségek sorozatá-
val szembesült – többek között szivárgott a vécétartály a szobájában –, ezért nem tudott
el látogatni az Excelsiorba a megszokott órában. Amikor a kávézóhoz ért, már alkonyo-
dott, a pincérek gyertyát gyújtottak a kis üvegcsészékben, mi pedig már jó néhány tak-
tuson túl voltunk az esti fellépésünkbõl. Felénk intett, majd átvágott a téren a szálloda
felé, csellójával leginkább egy sánta ember benyomását keltve.

A férfi észrevette, hogy a recepciós kissé elbizonytalanodott, mielõtt feltelefonált vol -
na. Majd amikor a nõ ajtót nyitott, szívélyesen köszöntötte, de valahogy másképp, mint
ahogy szokta, és még mielõtt a férfi bármit mondhatott volna, gyorsan így szólt:

– Tibor, igazán örülök, hogy eljött. Épp most akartam Peternek mindent elmesélni
ma gáról. Ahogy látja, Peter végül rám talált. – A nõ átkiabált a szobába: – Peter, itt van!
Itt van Tibor. És a csellóját is magával hozta.

Amikor Tibor belépett a szobába, a megtermett, komótos mozgású, õszülõ, fakó pó -
lót viselõ férfi mosolyogva felemelkedett. Határozottan megragadta Tibor kezét, és így
szólt: – Ó, már annyit hallottam magáról! Eloise meg van gyõzõdve arról, hogy magából
egy szer még nagy zenészcsillag lesz.

– Peter igen kitartó – szólalt meg a nõ. – Tudta, hogy végül úgyis megtalál.
– Elõlem nem lehet elbújni – válaszolta Peter. Odahúzott egy széket Tibornak, és töl -

tött neki egy pohárral a bárpulton jégvödörben behûtött pezsgõbõl. – Rajta Tibor, segít-
sen megünnepelni, hogy újra egymásra találtunk!

Tibor belekortyolt a pezsgõbe, és észrevette, hogy Peter véletlenül a megszokott „csel lós
székét” húzta oda neki. Eloise valahol eltûnt, és egy ideig Tibor és Peter beszél get tek pohár-
ral a kezükben. Peter kedvesnek tûnt, és elhalmozta kérdéseivel. – Milyen volt egy olyan
helyen felnõni, mint Magyarország? Megdöbbent, amikor elõször Nyu gat ra látogatott?

– Nagyon szeretnék játszani valamilyen hangszeren – jelentette ki Peter. – Maga rend -
kí vül szerencsés. Én is szívesen megtanulnék zenélni, de azt hiszem, egy kicsit már ké -
sõ lenne elkezdeni.

– Ó, soha ne mondja, hogy késõ – válaszolta Tibor.
– Igaza van. Nem szabad azt mondani, hogy már túl késõ. Ez mindig csak kifogás.

Igaz ság szerint rendkívül elfoglalt ember vagyok, s azzal nyugtatom magam, hogy idõ
hiányában nem tanulok franciául, nem kezdek el valamilyen hangszeren játszani, nem
olvasom el a Háború és béké-t. És nem teszem meg mindazt, amit mindig is szerettem
volna. Eloise tanult zenét gyerekkorában. De gondolom, errõl már mesélt magának.

– Igen, említette. Tudom, hogy nagyon tehetséges.
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– Még szép, hogy az. Bárki észreveszi, aki ismeri õt. Rendkívül érzékeny nõ. Tulaj -
don képpen neki kellene órákat vennie. Nekem hurkaujjaim vannak. Felemelte a kezeit,
és nevetni kezdett. Szeretnék zongorázni, de mihez is kezdhetnék ilyen kezekkel? Arra
jók, hogy a földet túrjam, amivel az én korosztályom foglalkozott nemzedékeken
keresztül. De ez a nõ – poharával az ajtó felé mutatott – tele van érzékenységgel.

Végül Eloise kilépett a hálószobából, fekete estélyi ruhában, ékszerekkel teleaggatva.
– Peter, kérlek, ne untasd Tibort – mondta. – Nem hiszem, hogy érdekeli õt a golf.
Peter kinyújtotta a kezét, és kérlelõ tekintettel nézett Tiborra.
– Mondja meg, Tibor. Ejtettem én egy szót is a golfról?
Tibor bejelentette, hogy indul, nem akarja feltartani a vacsorázni készülõ párt. De

mind ketten tartóztatni próbálták, végül Peter így szólt:
– Nézzen csak rám! Úgy nézek ki, mint aki vacsorához öltözött fel? 
Tibor teljesen megfelelõnek találta az öltözékét, de a férfi elnevette magát, ahogy lát -

ha tóan Tibortól is várta volna. Majd így folytatta:
– Nem mehet el anélkül, hogy játszana valamit. Annyit hallottam már a játékáról.
Tibor – összezavarodva – elkezdte kioldani a csellótokját, amikor Eloise határozottan,

tõle eddig nem hallott tónusban így szólt:
– Tibornak igaza van, késõre jár. Ebben a városban az éttermek nem tartják fenn az

em ber asztalát, ha nem érkezik meg idõben. Peter, öltözz fel végre! Esetleg meg is bo -
rot válkozhatnál, nem gondolod? Kikísérem Tibort. Szeretnék vele négyszemközt váltani
né hány szót.

A liftben szeretetteljes mosollyal néztek egymásra, de egyikük sem szólalt meg. A szál-
lodából kilépve látták, hogy a tér már éjszakai kivilágításban tündököl. A szünidõrõl
vissza tért helyi gyerekek futballoztak, vagy a szökõkút körül kergetõztek. Megindult az
esti sétálók áradata, és talán még a muzsikánk hangja is elhallatszott odáig, ahol álltak.

– Hát így állunk – szólalt meg végül a nõ. – Rám talált, így azt hiszem, tényleg meg -
ér demel.

– Igazán elbûvölõ ember – válaszolta Tibor. – Most vissza is térnek Amerikába?
– Valószínûleg igen. Néhány napon belül.
– Hozzámegy feleségül?
– Minden bizonnyal. – Egy pillanatra komolyan nézett a férfira, majd elfordította a te -

kin tetét. – Minden bizonnyal, igen – ismételte meg a válaszát.
– Nagyon sok boldogságot kívánok önnek. Peter kedves ember. És még zeneszeretõ

is, ami fontos magának.
– Igen, tényleg fontos.
– Az imént, amikor ön készülõdött, nem a golfról beszélgettünk, hanem a zenetanu -

lás ról.
– Ó, valóban? És melyikünket illetõen?
– Mindkettõjüket. Bár nem hiszem, hogy túl sok olyan tanár van Portlandban, Ore -

gon ban, aki megfelelne önnek.
– Mint már említettem – nevetett fel a nõ –, nehéz a magunkfajtának.
– Igen, ezzel tisztában vagyok. Az elmúlt hetek után még világosabban látom, mint va la -

ha. Majd hozzátette: – Miss Eloise, valamit el kell mondanom magának, mielõtt el vál nak az
útjaink. Hamarosan Amszterdamba megyek, ahol egy hatalmas szállodában kap tam állást.
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– Csak nem portás lesz?
– Nem. Egy kis szalonzenekarban fogok játszani a szálloda éttermében. A szálloda

ven dégeit fogjuk szórakoztatni, mialatt esznek.
Figyelmesen nézte a nõt, és észrevette, hogy valami felcsillant a tekintetében, de az -

után rögtön el is enyészett. A nõ az egyik kezét a karjára tette, és rámosolygott.
– Hát akkor sok szerencsét. – Majd hozzáfûzte: – Nem mindennapi élvezetben lesz

ré szük azoknak a szállodavendégeknek.
– Merem remélni.
Még egy percig a szálloda elõterébõl kivilágló fénysugárban álltak, közöttük a mé re -

tes csellóval.
– És azt is remélem – tette hozzá a férfi –, hogy nagyon boldog lesz Mr Peterrel.
– Magam is remélem – válaszolta a nõ, és megint elnevette magát. Ezután arcon csó -

kol ta a férfit, és kurtán megölelte. – Vigyázzon magára – mondta.
Tibor megköszönte, s mielõtt még feleszmélt volna, látta, hogy a nõ visszasétál az Ex -

cel siorba.
Tibor nem sokkal késõbb elhagyta a várost. Amikor utoljára együtt iszogattunk, lát -

ha tóan nagyon hálás volt Giancarlónak és Ernestónak a munkáért, illetve a barátságun -
kért, de valahogy mégis az az érzésem támadt, hogy kissé távolságtartóan viselkedett
velünk. Többen is így gondoltuk, nem csak én, habár Giancarlo jellemzõ módon most
Ti bor pártját fogta, mondván, hogy a fiú csak ideges és nyugtalan, hiszen életének új
sza kasza elé néz.

– Ideges? Miért lenne ideges? – kérdezte Ernesto. – Egész nyáron mást sem hallga-
tott, mint hogy egy született zseni. Egy szállodai munka visszalépést jelent számára.
Akár csak leülni velünk és beszélgetni. A nyár elején még rendes gyerek volt. De amit
az a nõ mûvelt vele... Örülök, hogy legfeljebb már csak a hátát fogjuk látni.

Mint említettem, mindez hét évvel ezelõtt történt. Giancarlo, Ernesto és a többiek ab -
ból az idõszakból mind továbbálltak, engem és Fábiánt kivéve. Amíg a múltkor meg
nem pillantottam a téren, jó ideje nem jutott eszembe a mi fiatal magyar maestrónk.
Nem volt nehéz felismerni. Kétségkívül testesebb lett, a nyaka környékén is sokkal tel -
tebb nek tûnt. És ahogy az ujjával a pincér felé intett, volt a mozdulatában valami – talán
ezt már csak én képzelem – türelmetlenség, fölényesség, ami általában a megkesere-
dettség velejárója. Persze lehet, hogy tévedek. Végül is csak egy pillanatra láttam. Mégis
azt a benyomást keltette, minta elveszítette volna fiatalos igyekezetét, hogy mások ked-
vére tegyen és azt a figyelmes modort, ami annak idején jellemezte. De nincs ebben
sem mi rossz, mondhatná az ember.

Szívesen odamentem volna hozzá beszélgetni, de mire az elõadás végéhez értünk,
már nem volt ott. Tudomásom szerint csak azt az egy délutánt töltötte a városban. Öl -
tönyt viselt – nem különösebben elegánsat, csak amolyan hétköznapit –, tehát elõfordul-
hat, hogy napközben egy irodában dolgozik valahol. Az is lehet, hogy elintézni valója
akadt a közelben, és csak átutazóban nézett be a városba a régi idõk emlékére, ki tudja.
Ha netán visszajön a térre, és éppen nem játszom, feltétlenül odamegyek hozzá, és vál-
tok vele néhány szót.

(Balázs Júlia fordítása)
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Barcsa Dániel

Brüniszkáld
(beszély 4. folytatás)

A legközelebbi piacnapon a zsombori lovasok rajtaütöttek Kõváron. Míg Félpufa egy
ki sebb haddal a vásározókra csapott, addig Lebeé László, még az elõzõ éj leple alatt, a
ma ga embereivel rejtett állást foglalt el a kõvári erõsség kapujának közelében, a vár és
a városka közti térség körül.

– Te, Félpufa, igyekezz úgy tenni, mint a tyúkólba szabadult menyét! – magyarázta
pár nappal azelõtt haditervét a hû vitéznek Lebeé László – Kelts mennél nagyobb riadal-
mat! Hadd káráljon a majorság jó hangosan! Zajongásuk érjen fel egészen a kõvári lakó-
toronyig! S ha valaki a piactérrõl a vár felé futna segélyért, hát ne akadályozd! Lármázza
fel az õrséget, magát Brüniszkáldot is! Mert, ahogy én a jó grófot ismerem, biztosan a
piac tériek oltalmára fog sietni, s akkor jön el az én idõm. Bizony, mondom néked, öreg
ba rátom, Brüniszkáld e napon százszor is meg fogja bánni, hogy a szaracénok helyett
a székelyekbe kapcáskodott belé.

A plánum jól meg volt fundálva, s a kivitelbe se csúszott semmi hiba. Félpufa lovasai
– ahogy kellett – rémisztõ hujogtatásokkal nyargaltak föl- s alá a pánikba esett piacozók
kö zött: az árusok pultjait felborogatták, s a zsákmányszerzéssel mit se törõdve a földre
hul ló portékát lovaik patájával törték, zúzták, taposták. Egyedül a lacikonyha nem lett
tel jességgel pocsékká: a „jóbüzü” hurkákat, kolbászokat, a zamatos, fokhagymás hús -
sze leteket sajnálták volna a vékony koszton élõ székelyek az ebek harmincadjára juttatni.
A pecsenye kard hegyére került: volt olyan mohó legény, aki a disznóságokból fél tu ca -
tot is prédába vett.

Valójában a megriadt, halálra vált köznépnek a haja szála se görbült. Csak a jó vágású
szász nékra leselkedett némi veszély: a huncut zsomboriak egyet-egyet ûzõbe fogtak kö -
zü lük, s ha beérték a sivalkodó fehérnépet, a nyeregbõl lehajolva, tele tenyérrel reásup -
pan tottak a formás németes tomporra.

Lebeé László jól számított. Amint Kõvár urához eljutott a piacdúlás híre – éppen a
cse berben ült, s feredõzött – rögvest alarmíroztatott. Aztán õ maga haragvó Neptunként
kélt ki a habokból, s a padlózaton mindenütt hatalmas tócsákat hagyva sebtében öltözni
kezdett: az amúgy vizes testére hányta föl ruháit. Már csak a csizma – két dühödt rán-
tás – és Brüniszkáld dobogott is lefelé az udvarra vezetõ falépcsõn.

Lenn a grófot a megbolygatott hangyavár látványa fogadta. Ám amint megjelent – va -
rázs ütésre –, a rend pányvája került a fejetlenség nyakába. Elég volt Brüniszkáld egyet -
len parancsszava ahhoz, hogy lovasai teljes fegyelemben felsorakozzanak, s egy másik,
hogy csapata a felhúzott kapurostély alatt kivágtasson segélyt vinni a rászorulóknak.

Mint a Kárpátok oldalán a hólavina, úgy zúdult le – erõben és lendületben hamar gya -
ra podva – a kõvári had. A nehéz lovak patái riadót doboltak, az érccsörgés, a trombita -
szó a pusztító harci vihar diadalát hirdették.

Vajon ki vethetne gátat e fékezhetetlen vasáradatnak?
Hát, Lebeé László.
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Hirtelen éles fütty hasított keresztül a légen, s a semmibõl szürke darócba öltözött lo -
va sok toppantak elõ. Izom és íj feszült, ideghúr pendült. A nyílzáporban összeomlott a
né metség rohama: lovak buktak fel, gazdátlan paripák vágtattak tova immár céltalan.
Brü niszkáld csõdöre megriadva hõkölt, kevés híján ledobva gazdáját. S hogy történetünk
nem ér e soroknál véget, az egyedül az ifjú gróf fegyverhordozójának köszönhetõ, ki
még a támadás elõtt lecipelte a várudvarra a súlyos láncinget és sisakot – toledói mester
keze munkáját dicséri mind a kettõ – s volt olyan állhatatos, hogy nem nyugodott, míg
ura fel nem öltötte õket. Egy székely nyílvesszõ erõtlen hullott alá, nem bírván átütni a
fejet óvó acélt, két másik társa meg az egymáshoz kapcsolt láncszemek közt akadt el,
mindössze némi fájdalmat okozva, amit a harc hevében Brüniszkáld föl se vett.

A székelyek fürge lovaik hátán karéjozták körül az ellenséget, s közvetlen közelrõl in -
dí tották útjukra gyilkos tollasaikat. Ám Büniszkáldot nem olyan fából faragták, ki azt
mond ja: „reménytelen”, s kardját gyáván elhajítva az ellen kényére adja magát. Dühödt
pa rancsai túlharsogták a harci zajt. Nyomukban szûnni látszott a pánik, s a szétzilált had
– akár az elsõ ijedség után a farkasfalka által támadott bölénycsorda – újra rendezõdött.
Emberei négyszögbe álltak: kívülre az erõsek, az egész páncélos nemesek, kiknek a ve -
szet tül röpködõ nyílvesszõk kevéssé ártottak, belülre pedig a gyengébbek, a se bez he -
tõbb közvitézek.

Lebeé László hamar átlátta, hogy a céllövõ játéknak immár vége. Újabb füttyjelei puzd -
rába parancsolták az íjakat. Kiröppentek hüvelyeikbõl a szablyák, s felhangzott az õsi
csa takiáltás: „üsd-vágd nem apád!”.

Brüniszkáld kedélye most elõször derült fel ezen a napon. Egyébként is kedvére volt
min denféle csihi-puhi –, talán ezért lett belõle lovag és nem szerzetes barát –, de most kü -
lönösen vágyott odavágni, amúgy istenigazában akárkinek, de leginkább Lebeé Lász ló nak.

Szikrát hányt az acél, paripák ágaskodtak, vitézek feszültek egymásnak, ám hamar
ki derült, hogy lehet, a zsombori nagyúr elszámította magát. A robosztus lovakon ülõ,
lánc inggel, vérttel védett, hosszú, egyenes karddal küzdõ németek hamar felülke re ked -
tek. Ugyan még egy székely se cserélte föl Lebeé László vezérségét Csaba királyfiéra,
de ez – úgy tûnt – csupán a vakszerencsén múlott.

Mindezt látván bárki azt tanácsolta volna a zsomboriaknak, hogy ne kurta és könnyû
sza blyájukban bízzanak, hanem csakis mokány lovaik gyorsaságában.

S lám! Parancs vezérelte-e a székelyeket, vagy sugallat? Ki tudja? A kõváriak egyszer
csak észrevették, hogy a puszta levegõt csépelik, mert az ellenfél egy szempillantás alatt
elillant. Brüniszkáld úgy érezte magát, mint az az éhes kutya, kinek felmutatják a kon-
cot, sõt, azt is megengedik, hogy meg is „bûzülje”, aztán hirtelen a remélt falatot bele-
hajítják egy kútba.

Van olyan ostoba kutya, ki a veszendõ vacsora után a mélybe ugrik. A németek a me -
ne külõk után vetették magukat. Üldözõk és üldözöttek végigvágtattak a városka utcáin,
a megcsúfolt piactéren, s kiértek a Kõvár elõtti széles mezõségre. Itt a székelyek még jól
meg futtatták az ellenséget – hadd bomoljanak a sorok! –, aztán váratlan megfordultak,
s újabb nyílzáport zúdítottak a megdöbbent üldözõkre.

Brüniszkáld csak ekkor jött rá, hogy mekkorát hibázott. Rekedt ordítozással próbál-
ta ismét egybefogni övéit. Tán sikerrel is jár, ha emberei hátában nem jelenik meg vég -
szó ra lovasaival Félpufa.
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Elõl-hátul székely, s minden irányból sziszegõ nyílvesszõk: ez már csakugyan sok
volt a szegény kõváriaknak. Végleg megszûntek egy csapatnak lenni, s ettõl kezdve már
min denki csak azzal törõdött, hogy a maga irháját mentse. Brüniszkáld is, mikor ész re -
vette, hogy társak nélkül maradt – életében elõször – menekülõre fogta, kitörve az ellen
éppen kovácsolódó gyûrûjébõl.

A kõváriak csak késõ délután szedték össze a csatahelyekrõl a halottakat és sérülte ket,
miután már biztosak lehettek abban, hogy Lebeé László lovasai nemigen térnek vissza.
Brüniszkáld tizenegy jó vitéze került aznap a Walhallába – igaz keresztények lévén,
ugyan csak csodálkoztak, hogy hová is jutottak –, s a súlyos sebben lévõk száma is meg -
ha ladta a húszat.

Zsomborban viszont volt ok a hajnalig tartó mulatozásra. Lebeé Lászlónak nemcsak,
hogy sikerült Brüniszkáld szépen lombosodó becsületét megtépáznia, de ezért nem is
kel lett nagy árat fizetnie. A kõvári kaland legsúlyosabb székely sebesültje az egyik tor -
kos legény volt, akit a zsomboriak mohóságán felbõszült lacikonyhás a pecsenyesütõ
nyárs sal istenesen lábon szúrt.

Boda Magdolna

Kétszáz az egyben
(Azt mondják, naponta kétszáz érintésre

van szüksége egy embernek)

Elõször a kabát,
de rég nem fázom,
hideg ez a bolygó,
a rámfagyott öleléseket
megszoktam,
mint kardigánom,
biztonságot ad,
bár nincs mit félnem,
nincs bennem szemérem.
Ezek úgyis közterületeim,
mint a város utcái, terei.
Bárki szemembe nézhet,
vagy megfoghatja kezem.
Mintha egy szökõkút vízébe
nyúlna bele, olyan hideg.
Érzem, ahogy kezed
gyapjúszoknyám alatt
siklik fölfelé harisnyámon,
combomon tétován elidõz,
mintha magadat
melengetnéd velem,
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ez magánterület,
fûre lépni ugyan szabad,
de határvonalamon túlra
még te sem láthatsz,
minden leengedve
egy mély kútba,
a káva ólomtetõvel lezárva;
Tilos terület.
Nem érhetsz csak a kötõszövetig,
sérülékeny vagyok,
nem tudok se ellenállni,
se magam megvédeni.
Megkésel tekinteted,
a téged-vágyás buja vére
összeken mindent,
piros leszel
álomszerû, mint a szív
a Valentin-napi léggömbben.



Ablakrajz
Vörös fénycsíkok,
és éles árnyékok,
látod,
valahonnan,
a redõnyön túlról
vörös spriccel be:

az alkony vénás vérzése
mint a vér színe;
arcod bámulom,
nézed a vádlim,
a lefutott szemet
a harisnyámon;

az ujjaddal a vonalat
végig nyálazod,
ebbõl kéne
tudnom, hogy
szeretsz?,
összezavarodom;

a képek megõrjítenek,
egy hajó kifut
a tengeren velem.
Kilépek testembõl,
visszafutok hozzád,
hogy maradjak,

ha még nem késõ,
a párás ablakon egy rajz,
kinn a part lassan
süllyedni kezd,
emitt a báli ruha árván
ledobva az ágyra.
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Haza
Nekem mindegy, hogy hol, csak legyek
valahol otthon, s valahol nagyon.
Kérdezzék meg néha, hogy hogy vagyok,
vagy come stay, vagy how are you,
mindegy,

csak valakit érdekeljen a válaszom,
s legyen szava arra, ha esetleg nem jól.
Északon vagy délen, itt vagy ott? Jövök, megyek:
kondenzcsík az égen. Vonalak onnan ide, vissza
és srégen,

cikkcakkban, mint aki mindig részeg
átmosták zsigereimet, összementem,
lötyög rajtam a sok régi történet,
az újakat meg nem értem, mert kívülrõl nézem, 
ahogy egy filmet. Határaim bõrömbe ültetve,

mint kutyában a chipje, hazától haza, és vissza, 
lentrõl föl, és föntrõl le, és újra, mint egy hinta.
Madarat himbál így a diófa ága,
hogy kedvére tegyen, és a hûtlent
visszacsalja.



Novák Valentin

Páternoszter
(regényrészlet)

Meteorák. A lélekröptetõ. Ezt az Istenhez közeli emberfészket nem bombázták szét,
mint Monte Casino – állítólag – stratégiailag fontos, szent köveit. Itt a megtorpant idõ
fény-gyolcsával körbetekerte az égre bökõ sziklákat, melyek ujjak gyanánt szolgálnak,
me  lyeken a frusztrált, orális fázisba ragadt emberiség lerágott, égaljkaristoló kör mei -
ként díszlenek a kolostorok. A Meteorák rám vetült hatásai háromszori látogatás után:
ki lencvenkettõ – csodálat, döbbenet, gondolati fotográfiák, verslenyomat, vágy az ott-
ma radásra; kétezeregy – a görögül belépõjegyet kérés nyelvtudás-morzsái, majdnem el -
szál lás, az ott-veszés, az ugrás (kanyoning) alig visszatartható szándéka, riadt szakadék-
vízió; kétezerhat – tisztelet, digitális képek, turista-hit, hogy látom még életemben.
Követ kezzen hát három mondat a Meteorák zsarnokságáról…

A verslenyomat: Fehérre meszelve az ég, // Kecske zabálta hegyek, // Árkádia
szerelem-zöldjét // lelegelték, // Fönn, a hegy ujja begyén // napfény-lándzsától
leterített // zarándok vérzik el, // Kolostor – Isten köldökén, // URAMIRGALMAZZ-
magány, // Hegyek tenyerében // tévelygés-anyám szül holnapot, // Kis odvak vadjai:
remeték, // Csontra fonnyadt bõrük alá // Isten rak emésztõ máglyatüzet; // s mohón
táplálják – // korhadt csontjaikat // – sancta simplicitas! – // adván a bennük dúló, //
halál-buja tûzhöz, // Sziklákon csönd, Isten ül ott, // Ikonok mögött halk sóhajok, //
Remegõ szakáll alól a dal – // (Kyrie eleison) elzavar, // Hisz itt csak ISTEN ismer, //
A föld is égre bök, // Odüssszeusz hajóz, // Itt csak Isten ismer, // A Föld is égre köp,
// Platon tévelyeg, // Csak isten ismer, // A FÖLD is égbe döf, // Dionüsszosz csalat.

Az ugrás szándéka: a kikezdhetetlen vágy attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam
me gint a megingathatatlant, túl a könyvbe szedett verssorokon, az elsõ, kifilézett, be pa -
ní  rozott, mirelit-konyhakész gondolatáramláson, s midõn a látványossággá degradált
fér fikolostor macskákkal tarkított, kihangszórt szent énekkel kedélyesített ne ve ze tes sé -
geit „tíz évre rá” újfent végigjártam (óriási, retzinát dédelgetõ fenyõhordó, hátborsózta tó
csontkamra, ikonterem, konyha, közös imára szolgáló helység, mittudoménmármi-
egyéb), s kiülhettem a buszparkoló, benzinfelhõt párálló, turistát büfögõ nyughatatlan -
sá gától úgy ötvenlépésnyire, magába a tájszentségbe belefeledkezni, ahol ugyan még
min dig jöttek-mentek a hozzám hasonló, s hozzám mégsem hasonló más-országbéliek,
és megvetõleg sandíthattam rájuk, miért nem oszlanak semmivé a következõ meredek-
leküzdõ zihálásukkor, miért nem ugranak, utat mutatva az üresség felé, hogy tisztán lás-
sam a közeljövõt, s ne ugrándozzanak a Semmivízió szellemképeiként e szakrális adásban,
ha tetszik sugárzásban, szóval ez a kikezdhetetlen vágy nem lankadt, nem csillapult,
mert tudtam ugyan, hogy Kalambakába költözve, hétvégi turistaként bebarangolhatom
a környék zegzugait, remete-ösvényeit, szent-ember menedékeit, tudtam, hogy fölvéve
a hitet, megtanulva a nyelvet, számtalan lemondás és elhivatottság révén szerzetessé le -
he tek, s beleragadhatok a múlt méz-idejébe, mely idepergett a jelenbe, de azt is tudtam,
hogy egy áldott önagresszió, az „áldott mélység” magamhoz ölelése, melynek jele, majd
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egy koszorú lesz a sziklamámor alján, s egy felvillanó újságcikk valamelyik szaloniki,
athé ni vagy országos bulvárlapban – „óvatlan volt, kétszáz métert zuhant”, mégis jelen -
tõ sebb perspektíva arra az esetre nézvést, amelyet fontolgattam – az örökre itt ma ra dá -
sé ra; tehát hol ücsörögve, de felpattanásra, elrugaszkodásra kész inakkal, hol a létezõ
nem-lét peremén álldogálva-tétlenkedve, de nekifutásra hangolt izomtónussal vártam a
je let – egy csettintést, egy belsõ vagy rajtam kívüli hangot, egy fénypedzést a retinán,
egy mozgáslavinát indító botlást a köveken, a halálmintázatban elpöttyintett, lélekként
ki égett fûcsomókon, egy életfilm-csapó happy end-jelenet kattintását, egy bármilyen
jelet: fénytollal írt istenszignót az önkivégzési parancsra, egy szignált, mondjuk az egye -
tem leges takarodás dallamát, egy pecsétet (ötödiket, hetediket), égõ-bõr-bûzös „te,
marha”-billogot, méhcsípést akár, de nem jött a jel, pedig már a madarak is incselkedõn
csaptak a látkörömbe, pedig már elnehezült lódarazsak derengtek a szakadék felett, ta -
lán a fenyõgyantás bor delírium-követeiként, pedig már minden mitológiai heroizmust,
égbetörést, szárnyalást, ugrást, bukást oda-vissza sorakoztattam ki-kihagyó, szüszifoszi -
an izzadó emlékezetemben, már a Jancsira váró sütõlapáton ültem, amivel önmagamat
ló dítom a nemlét kemencéjébe, de elmaradt, elmaradt a Meteorákkal való egyesülés, pe -
dig restanciám volt – Õrség, kutyakör, fogadalom, Õrség, kutyakör, fogadalom, Õrség,
ku tyakör, fogadalom; mi hát a megoldás, szakította félbe saját-origómba, abszolút nul -
lám ba bedaráló mantrámat a buszra tolongás autizmus-turistát undorító em ber dör gö lõ -
dzé se, a húsvérségbe visszazökkenés.

A turista-hit: hogy még eljövök, de a hazavitt digitális örömködés, analfabéta-fotózá-
saim pixelekbe fénykövült eredményei, majd elkísérnek életem végéig, s ez a CD-n rög -
zült, vetíthetõ, vakító kék és vakító fehér üzenetsor csalat a végtelen egybeolvadás
helyett, de legalábbis a következõ ide-idõutazásig, mikor is takarékosabban bánok majd
a memóriával, mert ugyanazt minek, csak finomságukban kandikáló, ingerkedõ rész le -
te ket, új meglátásokat, érettebb szemléletet kacsintó beállításokat exponálok, s egyéb
hü lyeségek tolulnak a vérrel, mint a tapasztalat lerakata a jobbféltekében, hogy ezt a ta -
pasz talat-depót továbbadtam, megmutattam Leánkának, s majd megmutatjuk közös
Leán kánknak ötévesen, tizenötévesen, de harmincévesen már egyedül zarándokolja a
szik lákat, s talán ideköltözési vágy tör rá, a nõi kolostor kõbe rejtett, számlálhatatlan lép -
csõit mászva, talán repülhetnékje is lesz, de a nyugodtabb lélek, mely neki jutott, nem
nö veli cselekedet-hajtásig sem a vágy csíráját, és amikor ötévesen felráncigáljuk ide, ahe-
lyett, hogy az Afrodité-születésnek szolgáló borszínû tengerben lubickolhatna nap -
hosszat, én végre olyan leszek, mint õ a fogantatástól, nyugodt, sebezhetetlen, kereszt-
tel jelölt, aki kiállva a szikla szélére, csak kattint egyet szemcsippentésnyi záridõvel a
mély be, s elmosolyodik, miközben fogai között szûri a most már latinul is betéve tudott
Miatyánkot, s int a távolban szitáló madaraknak, nyugodtan fészkeikre szállhatnak,
mert így is örök az idõ, s csak kattint egyet nagy záridõvel, mert most már õ maga a
sta tív, mely által bemozdulás mentes a jövõ, mert sziklaként magasodik szent hár-
masságuk, a Leánkából, a kisleánkából és a saját-lényébõl emelkedett hármasoltár, s akár
glória gyanánt mindhármuk fejére fészket rakhatnának az idõtlen béke galambjai, ilyen
kép zetek járnak majd a fejemben, giccs és fennköltség észrevétlen határmezsgyéjén ide -
odázva, talán a szél is belekap majd a hajunkba, s hunyorgunk a fény áradásában, bele -
ne vetünk az elõttünk titkolódzó végtelenbe, s valaki véletlenül beleexponálja egy kép-
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kompozícióba a magába feledkezett, boldog csoportozatot, a boldog családot, s hazavi szi
talán-Japánba, talán-Spanyolországba, talán-Argentínába, s talán ki sem törli a százával
sor jázó fotóemlékezés-gyûjteménybõl, mert annyira szépek a fények, mert annyira éle-
sek a kontúrok, mintha azok is, a ki tudja kicsodák, a kép jobb sarkában, az ég alatt,
talán, mintha õk maguk is sugároznának, pedig, ha felnagyítjuk, csak négy-öt pixel a
fejük (durva elmosódás), mégis olyanok, mintha sziklaként örökké ott álltak volna, tele
az élet hajszálrepedéseivel, a lét végtelenszer ismétlõdõ részleteivel, s egy ismeretlen
szá mítógépen az elektromágneses térben raktározódunk, mígnem feltesz majd minket
a talán-japán, talán-spanyol, talán-argentin família a honlapjára, ahol világutazásaik szá-
mukra legkedvesebb, valójában legvisszataszítóbb, de fotóshoppal feljavított (giccse -
sített) képeit publikálják, s ahol majd magunkra találunk egy véletlen világböngészés
alatt, ahol majd magunkra találunk, de nem ismerünk magunkra többé…
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Ortutay Péter

Szindbád, aki csak süket fülekre talált
(Gondolatok Szappanos Gábor A mecénáshoz

címû novellája kapcsán)

„Hej, égig érõ giz-gazok.
Hát nincsen itt virág?”

„Szenvedéstörténet a megváltó kegyelem reménye nélkül„– írja Madarász Imre Szap  -
pa nos Gábor Csõregh Márton Válogatott szenvedései címû regényérõl. Telitalálatos de -
finíció, méghozzá azért, mert talán Szappanos minden egyes írására vonatkozik, le gyen
az re gény, mint a Csõregh Márton, vagy novella, mint pl. A bróker és hajléktalan, szo morú,
mint az Ajándéknap a túlvilágról, vagy vidám , mint a Kandúr Gy. Szindbád dicstelen feltá-
madása. Igen, abban mindenképpen egyet kell értenünk Madarásszal, hogy Szap panos
Gá bor szinte mindegyik írásában van rezignáltság, szomorúság, s ott van a remény te -
len ség látszata is. De ugyanakkor, szerintem, mindegyikben megcsillan a meg váltó ke -
gye lem reménye is. Mert ennek a megváltó kegyelemnek a reménye vég le gesen csak
akkor hiányozna belõlük, ha nem volna jelen állandóan az íróra oly na gyon jellemzõ,
sajátosan keserû (ej, dehogyis keserû, inkább huncutul vidám, az ol va só ra hol a jobb, hol
pe dig a bal szemével kacsintgató) humor, mely helyenként groteszk vagy egészen mor-
bid talán, de mégis azt sugallja, hogy élni jó, és élni szép, és küzdeni kell érte. Mert az
élet értelme „a küzdés maga.” Még akkor is, ha sokat kell szenvednünk, és a segély ké -
ré sünk csak süket fülekre talál olykor-olykor. Vagy mindig, vagy igen csak gyakran.

Az Ezeregyéjszaka meséi után Krúdy és Márai is feltámasztotta egyik hõsét, Szind bá -
dot, a hajóst, hogy allegorikusan, áttételesen, képletesen, vagy úgy, ahogy az olvasónak
tetszik, elmondhassák azt, ami a szívüket nyomja, ami bennük, a lelkükben zajlik. Pon -
to sabban szólva azért, hogy rajta, azaz Szindbádon keresztül kitárulkozhassanak a
világ nak, és elmeséljék, amit már sok-sok elõdjük is megtett azelõtt; azt, hogy milyen
csú nya, kegyetlen, keserû is ez a világ, ez a rongyos élet, de mégis szép, édes, és élni ér -
de mes. Krúdy Szindbádja Szappanos elbeszéléseiben is feltûnik. És nemcsak a cím adói -
ban. Többször is ráismerhetünk olyan elbeszélésekben is, melyekben látszólag nem õ a
fõszereplõ, hanem áttételesen, az író maga. Hogy azokban történetesen nem szívtipró
és nem hajós a mi Szindbádunk, az mit sem változtat a leányzó fekvésén. Ráismerünk.
Meg marad Szindbádnak, aki – ha jól belegondolunk – akár az egész magyar irodalmi
vilá got is képviselheti. Krúdyt, Márait, Adyt, Szabó Dezsõt, az újra felfedezett Wass
Albertet… Akik lehajolnak a szent humuszig, és látják, hogy ott valami rág, miközben
rég múlt virágok illata bódítja õket szerelmesen. Vagy inkább: dehogyis csak a magyart
kép viselheti. Az egész világét! Hisz ki ne ismerné Bulgakov Mesterének tragikus sorsát,
aki nem volt hajlandó eladni lelkét az ördögnek, azaz az akkori, testet-lelket nyomorító,
gerincet törõ, minden szellemi szabadságot boszorkányüldözõ szovjet rendszernek, és
Pon cius Pilátusról és a gamalai Jesua Ha-Nocriról, azaz Jézusról merészelt regényt írni
egy olyan orwelli világban, ahol az ateizmus az elsõ és egyetlen államvallás, és a hit és
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Isten a gúny tárgya, és hivatalból üldözendõ. Persze, hogy õt, a Mestert (aki az író, azaz
Bul gakov maga) is megfeszítették (a bolondok házába zárták). Vagy ki ne hallott volna
Francis Scott Fitzgeraldról, A nagy Gatsby írójáról, Bulgakov amerikai kortársáról, a tom -
bo ló, vad, eszeveszett dzsesszkorszaki tivornyák dalnokáról, aki úgy dolgozott, mint
egy málhás ló, a szó szoros értelmében vállalta az irodalmi napszámosságot, hisz öt
nagy regényén kívül két kézzel szórta (sokszor a disznóknak) gyöngyszemeit: elbeszélé-
seit, színmûveit, forgatókönyveit, esszéit. És hogy bírja az iramot, alkohollal „doppin-
golta” szervezetét: ivott, sokat ivott. Bele is halt szegény, alig negyvennégy éves ko rá ban.
Méghozzá úgy, hogy senki sem tudta azt, amit ma már mindenki: halálával Ame ri ka egy
zseniális mûvészt vesztett.

Most azonban anélkül, hogy irodalmi párhuzamokat vonnánk (ezt azonban lentebb a
na gyobb nyomaték kedvéért és igazságunkat bizonyítandó, még egyszer megtesszük),
maradjunk csak Szappanos Gábornál, és egy olyan novellánál, mely amúgy minden két -
sé get kizáróan mutatja azt, amit már említettünk. Nevezetesen: egy mûvész, legyen az
fes tõ, zenész, színész vagy irodalmár, ha nem talál pártfogót, patronust, vagy – úgy-
mond – mecénást, akkor az ismeretlenségbõl kitörni nem tud, ott marad, ahol van. A pe-
remvidéken, a falusi színházban, és írhat, amennyit csak akar… az asztalfióknak, és
fest het, szintén amennyit csak akar… a barátoknak, rokonoknak, ismerõsöknek. Vagy
pró bálkozhat újra és újra. A mecénás keresésével. És dolgozhat. Amit (írni, festeni, sze -
re pelni) amúgy is fog, mást nem tehet, mert arra teremtették: olyan a természete. Ha
nem teszi, meghal. Muszáj dolgoznia. Akkor is, ha egyetlen sort, vagy, mint van Gogh,
egyet len képet sem tud eladni életében. Vagy mint az a vidéki színésznõcske, aki a sze -
rep osztó díványt sem találja, és keresni sem meri, mert akkor mit szól a világ, és a tõle
is nagyravágyóbb kollegina. Vagy az író, a költõ, a mûfordító, akinek nincs bankigazga -
tó ja, lapkiadó szerkesztõje, aki a hóna alá nyúlna. Ezért jobb, ha szerez egyet. Ne dol -
goz zon mindig csak potyára, ha nem muszáj.

Jó, de hogyan?
Ennek többféle módja lehetséges. Az egyiket, sok-sok humorral, szatírával és egy kis

öniróniával fûszerezve, Szappanos Gábornak szinte TÖKÉLETESEN sikerült elmesél-
nie az Egy mecénáshoz címû elbeszélésében (Szappanos Gábor: Ajándéknapok a túlvilágról.
Kráter Kiadó, Pomáz, 2007. 43–50 old.).

A mecénáskeresést pedig Szappanos szerint úgy kell csinálni, hogy az illetõ mû vész -
em ber, legyen az, mondjuk, Szindbád, azaz Krúdy, Márai, Wass Albert, vagy akár a szó -
ban forgó novella szerzõje, eldönti, hogy egy milliomos bankár személyében a legcélsze -
rûbb õt megtalálni. (Hogy ez Bulgakovnak vagy Fitzgeraldnak miért nem jutott eszébe?)
Mindössze annyit kell tenni, hogy kinéz magának egy ilyen személyt, ír neki egy szép
levelet, hogy fogadja, és aztán már csak el kell menni és meg kell õt gyõzni. Mirõl is?
Hát csak arról, hogy ez, mármint õt, a zseniális íróembert, pártfogolni, vagy, ahogy õ, a
kér vényezõ fogalmaz, „kölcsönösen profitábilis nexust” kialakítani, neki, a milliomos
ban kárnak is hasznos, de még mennyire, mert csak úgy hobbiból miért is pártfogoljon
egy ilyen nagy ember akárkit, pontosabban egy senkit. Mert ebben a novellában az
írócs ka csakugyan egy senki a javából. Pro primo, nincs pénze (1), éhes (2) és rongyos
(3). Íme:

1.… hogy ne legyenek szüntelen pénzgondjaim…
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2… a paprikás krumpliban nem volt semmi húsféle, se kolbász, se virsli, de még egy
ár va szafaládé sem, se sok, se kevés.

3. Elvégre önre is rossz fényt vet, ha pártfogoltja mocskos göncökben flangál, nem
igaz?

Szóval, elmegy egy ilyen senki a bankárhoz, és miután belép az irodájába, köszönti is
õt illendõen imígyen: „Jó napot kívánok, tisztelt igazgató úr! Tisztelt leendõ mecéná-
som! … Hálásan köszönöm, hogy fogad és hogy itt lehetek, hogy drága idejébõl szán
rám néhány percet, higgye el, nem fogja megbánni, hogy meghallgat …”

Itt ezen a helyen még egészen egyetértünk a szegény kérelmezõ stílusával. Igen,
nagy emberekhez imígyen kell szólni. Mondhatnánk, hogy ez nyalizás a javából, mond-
hatnánk persze. De mi mást tehet az illetõ, ha mecénás kell neki. Hisz mióta világ a
világ, így volt ez, és így is marad, ilyen formában. Hisz az a szó, hogy mecénás, mint
min denki tudja, latin eredetû, s azt jelenti, hogy a tudományok és mûvészetek bõkezû
párt fogója. Az elsõ mecénás Maecenas gazdag római polgár volt, aki ilyen bõkezûen
támo gatta a rászoruló nincstelen mûvészembereket. Tehát már az ókori Rómában is
isme rõs volt ez a fogalom, ez a tevékenység, mármint a mecénásság és mecénáskeresés.
Ebbõl következõleg világos, hogy már akkor nyaliztak a mûvészek annak, akitõl azt vár -
ták, hogy esetleg pártfogolja õket. Aztán folytatódott is ez a „hagyomány” év szá za do -
kon át napjainkig. Úgyhogy nincs semmi szégyellnivaló abban, hogy egy senki mû vész -
ember megalázkodik az igazi nagyság elõtt. Nincs bizony! Hadd idézzek erre, szó sze -
rint, egy eklatáns irodalmi példát. Érdemes. Mert verba volant, scripta manent:

„A nagyságos HENRY WRIOTHESLY-hez,
Southampton grófjához és Tichfield bárójához
Nagyságos Úr, nem tudom, nem sértem-e meg, hogy e faragatlan sorokat Lordságodnak
aján lom, vagy a világ nem ítél-e meg, hogy ily erõs támasztékot keresek ily csekély súlynak;
de ha Nagyságodnak csak valamennyire kedvét találhattam, megnyertem legfõbb jutalma-
mat, s ígérem, hogy minden üres órámat fel fogom használni, míg csak valami érdemesebb
mun kával nem tisztelhetem meg Nagyságodat. Ha pedig képzeletem ez elsõ szülötte idét -
len nek bizonyul: sajnálnom kell, hogy oly nemes keresztapát hívtam neki, s felhagynám ezt
a kopár földet, félve, hogy mindig csak ily silány termést fogna adni. Most Nagyságod ke -
gyes gondjára bízom; Nagyságodat pedig a boldogságnak ajánlom, óhajtva, hogy legyen az
min dig saját óhajtásainak s a világ reményteljes várakozásainak megfelelõ.
Nagy ságod igaz tisztelõje, (aláírás)”

Az aláíró nevét a meglepetés kedvéért hagytam üresen, mert az a „senki”, aki ennyi -
re megalázkodott egy nagyúr elõtt, hogy kegyét (és pénzét) megkapja, nem más, mint
WILLIAM SHAKESPEARE, akinek nevét is csak így, csupa nagybetûkkel kell/szabad
le írni. A nagyságos nagyúr, Henry Wriothesly, nevére pedig már ki emlékszik? A ku ta -
tók kivételével talán még kiejteni sem tudják (Riszli). Ám akkoriban „a szegény senki-
házi” Shakespeare-nek mecénásra volt szüksége, s ezért megalázkodott. Hogy is mondja
a Biblia? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

De most menjünk tovább. Nos, a novellában a kérelmezõ a továbbiakban elmondja,
hogy azért jött, hogy õ is, mint egy mai modern Shakespeare, felajánlja szerény szolgá -
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la tait azért, hogy a leendõ mecénás (amennyiben sikerül a „profitábilis nexust” megköt-
ni) „egyszer s mindenkorra, örök idõkre beírja nevét a magyar kultúra nagykönyvébe.”
Akár csak Henry Wriothesly (alias Riszli), mivelhogy õ, az író, majd dicsõíteni fogja a ne -
vét, nagy- és nemeslelkûségét, meg mindent, amije csak van. Sok mindene van, és fõleg
pénze. Sajnos, a szépségét már nemigen tudja dicsõíteni, mert a bankigazgatónak, azaz
le endõ pártfogójának az arca kimondottan csúnya. Ezt már azért sem teheti, mert mit
mon dana az utókor, ha egy fénykép alapján azt látná, hogy milyen csúnya is ez a szép -
lel kû (gaz)ember, viszont a protezséje ennek ellenkezõjét állítja. Akkor jogosan ne vez -
nék talpnyalónak. „Még csak hagyján, hogy nagy az orra, de ferde is …” Mindazonáltal
az író még azt is vállalja, hogy a szó erejével, szómágiával, ezen a helyzeten is segít,
csak kapjon már tõle valamit. Itt elsõsorban pénzre gondol, mi másra.

Summa summarum, bármennyire is igyekszik az író a bankár kegyét és pénzét el -
nyer ni, ez neki valahogy sehogy sem sikerül. A bankár hallgat. Teszi a dolgát. Iratokat
néz át, tesz, vesz, szöszmötöl, de szó, egy szál nem sok, annyi sem hagyja el a száját.
Így nem csoda, hogy a kérelmezõ elveszti türelmét, és megfenyegeti a bankárt: ha nem
mond neki semmit, megfojtja. Háromig számol, nagyon lassan, mondja, és akkor neki
„ko nyec. Konyec filma.” A bankár erre sem reagál. Úgyhogy az író el is számol há ro -
mig, lassan, nagyon lassan, mert hátha, ki tudja, majd fojtogatni kezdi a bankigazgatót.
Vagyis azt a személyt, akit õ annak gondol.

Itt akár véget is érhetne a novella. Ha egyszer konyec, akkor legyen is az a konyec
egy olyan konyec, mint amilyen a Mario és a varázsló-nak is van: atmosphaerisch unan-
genehm. Meg aztán csakugyan megérdemel egy kis fojtogatást egy olyan gazember, aki
szó ra sem méltat bennünket az után, hogy fél órán át löktük neki a sódert, hogy meg -
értse, milyen óriási horderejû nagy dologról is van szó. Ki hallott már ilyet, hogy nem
reagál! A disznó gazember!

De Szappanos még egy csattanót tartogat számunkra:

„Egy nõ észrevétlenül belép a helyiségbe
NÕ: És ezért elkezdte fojtogatni a süketnéma irattárost … Az igazgató úr a szomszéd szo -
bá ban várja már fél órája. Ha kilép, rögtön balra...”

Szegény Szalai Gergely, az író, süketnémával próbált párbeszédet folytatni. Most a
szom széd szobában kezdheti újra. Elmondhatja majd még egyszer, amit már egyszer el -
mon dott. Ha meghallgatják.

A novella hangvételébõl, no meg egy kicsit Szappanos negatív optimizmusából ítél -
ve, azt gyanítom, hogy nem fogják. Csak ezt a „süketet” már Szalai nem meri majd fojto -
gat ni. Több oka is lehet annak. Például, válaszként azt kapja majd tõle, hogy „szer kesz -
tõcs kém, nagyon szívesen állnék rendelkezésére, de hát most, amikor válság van, ugye,
meg érti? Hisz maga okos ember.” Vagy valami ehhez hasonlót.

Hiába, no, van különbség, egyrészt a régi grófok és bárók, másrészt a mai nagyurak,
ban károk és satöbbik közt, mely különbség – úgy vélem – azért az elõbbiek javára billen -
ti a mérleg nyelvét egy kicsit.
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Pósa Zoltán

Egy ország, amely a költészetbõl született
Madarász Imre italianista a 150 éves Olaszországról

Itália az antikvitás, a leghitelesebb európai kultúra õsbölcsõje, az egyik legrégibb létezõ örökség
hor dozója. Ugyanakkor a szó jelenlegi értelmében vett Olaszország százötven évvel ezelõtt, 1861.
már cius 17-én jött létre. Az évfordulóév jelentõségérõl Madarász Imre irodalomtörténésszel, a
deb receni Egyetem olasz tanszékének vezetõjével beszélgettünk.

– Ön a Risorgimento, az olasz nemzeti újjászületés irodalmának szakértõje, világítson hát rá,
mi a különbség a klasszikus értelemben vett Itália és a százötven éve elkezdõdött egységesedés
fo lyományaként létrejött Olaszország fogalma között?

– Van egy ország, amelyet mi magyarok mindig is szerettünk és nagyra becsültünk. Mi
több, mi, Petõfi Sándor 1848-ban írt verse nyomán már akkor Olaszországnak ne vez tünk,
amikor még nem volt egységes. Ez sokaknál okoz zavart, mindig mondom a ta nít vá -
nyaimnak, hogy Olaszországról csak 1861 óta beszélhetünk, ezen esztendõ március 17-éje
után lett Itáliából Olaszország, évfordulóját két nappal a mi nemzeti ünnepünk után ünne-
peljük. Ez sorsszerûnek is tekinthetõ, ha figyelembe vesszük, hogy az a bi zo nyos Risor gi -
mento, a nemzeti föltámadás korszaka hozta közel egymáshoz e két népet. Ha megnézzük
az olasz–magyar kapcsolatok ezeréves történetét, Mátyás király re ne szánsz évadja mellett
a Risorgimento a legszebb korszaka a magyar olasz kapcsolatoknak. Olaszország az iro-
dalmárok számára különösen fölemelõ és megható módon, az iro dalomból született. Maga
Giuseppe Garibaldi, a forradalom vezére jelentette ki, hogy Olasz ország egysége jórészt a
költõinek köszönhetõ. Amikor nem volt egységes Olasz ország, hanem megosztott Itália,
évszázadokon keresztül a nemzeti egységet a nemzeti nyelv, egészen pontosan az irodal-
mi nyelv hordozta, amelyet Dante Alighieri, a világiro da lom egyik legnagyobb szintézis-
mûvével, az Isteni Színjátékkal teremtett meg. Magát a nemzeti föltámadást jelentõ
Risorgimento szót is egy költõóriás, Vittorio Alfieri, a Sette cento klasszikusa írta le elõször
a Misogallo címû híres mûvében. Így hát nem csak az egy séges Olaszországot ünnepeljük
idén, hanem az olasz irodalmat is. Nem csak olyan kard dal harcoló hõsökre emlékezünk,
mint a forradalom és szabadságharc vezére, Giu seppe Garibaldi, vagy mint a diplomata
zseni, Cavour, aki romantikus lélek létére maga volt a megtestesült reálpolitika egy idealis -
ta korszakban. Ünneplünk egy olyan embert is, mint Giuseppe Mazzini, aki nem csak az
egy séges Olaszország kigondolója, hanem az egységes Európának is prófétája volt. Õ nem
akár milyen európai egységet, hanem a nem zetek Európáját akarta már akkor meg te -
remteni, a Népek Szent Szövetségét. Olyan Európát akart, amiben a nemzetek megõrzik
az egyéniségüket., a sajátosságukat, nem afféle összemosott generálszószt.

– Hogyan ünneplik az olaszok az egységes Itália évét?
– Örvendetes, hogy a mi elmúlt esztendeinkhez hasonlóan az olasz nemzeti eszme is

fel támadni látszik. Én voltam olyan szerencsés, hogy 1975 és 1982 között Olasz or szág ban
éltem, ami nálunk is igen nehéz korszak volt. Indra Montanelli a nagy olasz tör té nész a sár
és az ólom éveinek nevezte az olaszországi terrorizmus és a korrupció esztendeit. Ebben
az idõben nem volt divat olasznak lenni, a szélsõ baloldali eszmék ha tá sá ra a nemzeti
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eszmét összemosták a fasizmussal, ahogy nálunk is teszi ezt most is a bal oldal. Az olaszok
mediterrán küldetése, a nemzeti hagyományok fölemlegetése, az ókori Rómára hivatkozás
Mussolini követésével számított egyenlõnek. Ez a recept újra, meg újra ismétlõdik, de ma
már nálunk is hatástalan, sõt, ellenhatást kelt. Érdekes mó don, az olasz nemzeti egységet
az erõsítette föl, hogy megjelent a kilencvenes évek elején az úgynevezett Lombard Liga,
vagy Északi Liga, az Umberto Bossi féle párt, amely hosszú idõn keresztül egyenesen
secessione-rõl beszélt, vagyis arról, hogy szét kellene vá lasztani Olaszországot északra és
délre. Északon hozzanak létre egy államot, és ne a tol vaj Róma, meg a maffiózó Szicília
vigye a prímet és a pénzt Itáliában. Erre adott vá lasz volt az olasz egység. A nemzeti re -
ne szánsz másik oka, hogy az egységes Európa esz méje sem a nemzet fogalmának lassú
el halását eredményezte, hanem ellenkezõleg, min denki inkább elkezdte nagyon is hangsú-
lyozni a saját nemzeti jellegét, ráébredvén, hogy nem vagyunk Európai Egyesült Államok,
hanem Európai államok laza egyesülése, ami nem ugyanaz. Az egységes Európa is a nem -
zeti érzület irányában hatott. Példának oká ért az olasz nemzeti himnusznak is reneszán-
sza támadt, amelyet Goffredo Mameli írt, egy nagyon fiatal ember, aki huszonkét éves sem
volt egészen, amikor elesett a 48–49-es olasz szabadságharcban. Ezt sokan bírálták, nem
kevesen javasolták, hogy Verdi Nabuccojának Rabszolgakórusával váltsák le, pedig a címe
miatt is elég furcsa lenne nemzeti himnuszként. Az írója nevérõl Mameli-himnusznak is hí -
vott hazafias vers és dal a reneszánszát éli és nem csak a futball stadionokban. Itt jegyzem
meg, hogy én szoktam a tanítványaimnak speciálkollégiumokon olyan órát vezetni, hogy
összehasonlítjuk Ma gyarország és Olaszország nemzeti himnuszát. Az olaszok azt mond-
ják, milyen szép ez a magyar himnusz, csak nagyon szomorú. Ti tényleg megbûnhõdtétek
a múltat és a jövendõt? – kérdezik nemegyszer, akik a szöveget is ismerik. A magyarok
meg azt mond ják: az olasz nemzeti himnuszt nagyon jó hallani egy focimeccs elõtt, gyö -
nyörû szép, de mégis csak egy induló. Igaza van mindkét félnek, mert a miénk egy nemzeti
imád  ság, az olaszoké pedig egy szabadságinduló, úgy is nevezik, hogy az olasz Mar -
seillaise. A Mameli-himnusz hasonlít kicsit Petõfi Nemzeti dalára. Ami szintén re ne szán szát
éli Olaszországban, az a nemzeti zászló kultusza, ami olyan, mint a miénk, csak fordított
sorendben. Alig pár hete voltam Udinében, ahol az elsõ világháborúban na gyon sok ma -
gyar vér is folyt, az én nagyapám is ott harcolt, fogságba is esett szani téc ként, de annyira
emberségesen bántak vele a fogságban, hogy megszerette az ola szo kat. Ezen a területen
én még ennyi nemzeti zászlót sohasem láttam. Magánemberek is kiteszik a házukra,
ahogy ez nálunk is újra kezd szokássá válni.

– Jól tudom-e, hogy nem csak az olasz egység, hanem az olasz egység regényét megalkotó író
halálának 150 évfordulóját ünnepeljük?

– Valóban, van egy kiváló olasz író, akit úgy hívnak, hogy Ippolito Nievo, 1831-ben
szü letett Padovában, amikor Mazzini létrehozta az Ifjú Olaszország szervezetet, s ezzel
el kezdõdött hivatalosan is a Risorgimento, és 1961-ben, az olasz egység szimbó lum -
évében halt meg, mégpedig hasonló módon, mint a nagy angol költõ Shelley, vagyis a
ten gerbe fulladt. Nievot Garibaldi kinevezte Szicília biztosának, és amikor Szicíliából
Ná polyba haladt egy eléggé viharvert kis hajóval, viharba került és a jármû felrobbant.
Bizonyos legendák, összeesküvés elméletek szerint valakik felrobbantották a hajót, akik -
nél Nievo valamiféle visszaélést talált. Ez az ember harminc évesen meghalt. Nievo az
úgy nevezett alpesi vadászok soraiban, majd Garibaldi seregében harcolt, „poeta solda-
to”, katonaköltõ volt. A legnagyobb mûve, az Egy olasz vallomásai címû regény magyar
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for dításban ötven év után, 2008-ban jelent meg újra a Palatinus kiadó Romantikus Klasszi -
ku sok sorozatában. A regényben egy nyolcvan éves olasz hazafi gondol vissza az életére,
s eközben egy nép sorsfordulóiról tesz megindító vallomást.

– Mondhatjuk-e, hogy minden megújulás, föltámadás valahol a múlt, a hagyomány romolha -
tat lan értékeihez való visszatérést is jelent?

– A múltból nem csak lehet, hanem kell is erõt meríteni, különben elveszünk, mint a
Föld erejétõl elszakított Anteusz. Már minden tisztességesen, árnyaltan gondolkodó
em ber ráébredt, mennyire idejétmúlt és hamis az a dal, amelyet nemrégiben még kor -
mány erõként énekeltek bizonyos politikai erõk képviselõi. Nevezetesen: „A múltat vég -
képp eltörölni”. Már minden épeszû ember tudja, hogy a múltat nem eltörölni kell, ha -
nem a megújulás ihletét kell benne megtalálnunk. Ám mindennél fontosabb, hogy a
Risor gimento nemcsak politikai, hanem elsõ sorban erkölcsi mozgalom volt. Morális
meg újulás nélkül nincs politikai megújhodás. Enélkül minden politikai változás is csak
fele másra sikeredhet. Istennek hála, a jelenlegi miniszterelnök ezt akarja. A múlt is arra
tanít bennünket, hogy legyünk türelemmel azok iránt, akik a jót akarják. Egy egységes
Olasz országot ki lehetett kiáltani egy nap alatt. Jó törvényeket lehet hozni pár év alatt,
azokat sem azonnal. Az embereket megváltoztatni, ahhoz emberöltõk szükségesek.
Úgy hogy mi is legyünk most végre kicsit türelmesebbek, amikor jó irányba haladunk.

– Ezért van az irodalom mellett az iskolának is kulcsszerepe.
– Így igaz. Mazzini mondta: a mi nagy tanításunk nevelés. Nevelni kell, meg kell vál -

toz tatni az embereket, de nem erõszakkal, mint ahogy a véres forradalmak, a nácik és
a kommunisták akarták. Az egységes Olaszországot 1961. március 17-én kiáltották ki, a
va lódi egységet az irodalmi nyelv és az olasz iskolák teremtették meg. Nem véletlen,
hogy az olasz ifjúsági irodalom két nagy klasszikusa, Carlo Collodi Pinocchiója és Ed -
mon do De Amicis Szív címû regénye ebben a korszakban született, amikor azt mond-
ta egy híres olasz politikus, D’Azeglio, hogy már megteremtettük az egységes Olasz -
országot, teremtsük hát meg az olaszokat is. Hogy lehet megteremteni: neveléssel. De
Amicis Szív címû regénye, ahogy õ maga is mondja, az iskola költészete. Collodi
Pinocchiója az iskolakerülés regénye, mindkettõ azt tanítja, hogy a tanulással, a munká-
val juthat csak elõre az ember. Az erkölcsi újjászületés elválaszthatatlan a kulturális újjá -
születéstõl, az irodalomtól. Nyilvánvaló, hogy az alapértékek addig élnek Európában,
amíg lesz könyvkultúra, azaz, morális és kulturális újjászületés egymással összenõtt fo -
gal mak. Irodalom és könyvkultúra nélkül megszûnik Európa humanista hagyománya,
ami szintén Olaszországból eredeztethetõ. Végsõ tanulságként azt fogalmaznám meg,
hogy érdemes az Alpokon túlra tekinteni, mert mostanában az olaszok is figyelnek
ránk. Õk, olasz író-irodalmár kollégáink, barátaink is ugyanazt fájlalják, mint mi és min-
den európai nemzet: már Európában is keveset olvas a fiatalság. Könyv, iskola, nemzeti
identitás, morális megújulás – egymásból következõ, összefüggõ fogalmak. Hogy meny -
nyi re hamis az internacionalizmus eszméje, bizonyítja, hogy soha nem olyan erõs a
népek testvérisége, mint a nemzeti mozgalmak korában. A XIX században Alessandro
Monti a vérét ontotta a magyar szabadságért, Tüköry és társai pedig olaszokkal váll-
vetve harcoltak az egységes Olaszországért. Aki szereti a hazáját, becsüli a másét is. Aki
a sajátját sem szereti, az a másét is megveti.

PPooLLííSSzz

88



Madarász Imre

„A legutolsó menedék”: a könyvtárszoba
Machiavelli levele a számkivetettségbõl az örökkévalóságnak

„Az egész olasz irodalom leghíresebb levele”, „az olasz irodalom legszebb levele”,
„az olasz prózának e remeke”, melybõl „a legrealisztikusabb és legteljesebb önarckép
bon  takozik ki, amelyet a szó egy mûvésze valaha is megrajzolhatott”: ilyen mi nõ sí té sek -
kel tüntette ki mindegyre Niccolò Machiavelli 1513. december 10-i keltezésû, Francesco
Vettorihoz írott levelét a szakirodalom.1 E szuperlatívuszok még akkor is különleges ér -
té kûek, ha tudjuk, hogy csak fenntartásokkal és megszorításokkal fogadhatók el: a vé le -
mé nyek személyes (bár figyelemre méltóan egybecsengõ) volta mellett mûfaji okokból
is. Hiszen Roberto Ridolfi, Alexandru Balaci, E. Pistelli, Jader Jacobelli „és még sokan
má sok” nyilvánvalóan a magán-misszilisek között szavaztak elsõséget a Firenzei Titkár
Vettori-episztulájának, amely nem hasonlítható össze sem a levélformájú szépirodalmi,
esz tétikai, politikai és egyéb írásmûvekkel (mint Foscolo levélregényének fejezetei,
Man zoni tanulmányai a romantikáról, Mazzini felhívása Savojai Károly Alberthez és ha -
son lók), sem magának Machiavellinek a hivatalos diplomáciai beszámolóival, követjárási
jelen téseivel (Legazioni e commissarie). Az ominózus Vettori-levél, már csak terjedelmi
okok ból is, nyilvánvalóan Machiavelli „kisebb mûvei” közé tartozik (bár annyira azért
nem „kicsi”, hogy kimaradása az 1978-as, kétkötetes, mindmáig legátfogóbb magyar
nyel vû Machiavelli-kiadásból indokolt lenne), jelentõsége mégis kivételes. Egyrészt szer -
zõ jének formátuma okán, lévén Machiavelli az olasz reneszánsz irodalom mindmáig
leg elevenebb, legtöbbet publikált, kutatott, vitatott, emlegetett klasszikusa. Másrészt,
mert a Machiavelli-„leveleskönyv” (Lettere) kimagaslik a Cinquecento gazdag és nívós
levél irodalmából, és a Machiavelli-életmûben is különleges figyelmet érdemel. Az elõb -
bi bõl azért, mert esztétikai szépségét, szépirodalmi becsét emberi hitelességgel, szemé-
lyességgel párosítja, az utóbbiban pedig életrajzi és filológiai dokumentumértéke miatt,
hiszen A fejedelem írója maga figyelmeztet élettapasztalatainak, gyakorlati-politikai ta -
pasz talatszerzésének, „az új dolgok hosszú megtapasztalásának” írásmûveit és gondol -
ko dását meghatározó fontosságára.2 Írásmûvészet, öndokumentáció és vallomás felül -
múlhatatlan szintézise tette a Vettori-levelet (értsd a Levelek Francesco Vettorinak kül dött
népes csoportja szóban forgó darabját3) Machiavelli (és talán csakugyan „az egész olasz
irodalom”) legtöbbször idézett, hivatkozott, antológiákba-válogatott leve lévé.

Minket azonban most legfõképpen példaértéke érdekel: mint tanúságtétel egy vál -
ság  helyzetben való helytállásról, az emberség megõrzésérõl az embertelenségben – a
köny vek révén –, mint a történelmi és az erkölcsi értelemben vett humanizmus felbont -
ha tatlan kapcsolatának kivételes szépségû és erejû bizonyítéka.

Amikor a Firenzei Titkár „levelét megírta” legfõbb levelezõpartnerének (Francesco
Guicciardini mellett), hivatalosan már nem volt „Segretario Fiorentino” – a Firenzei Köz -
tár  saság úgynevezett „második kancelláriájának” külügyekért felelõs titkára –, hanem bu -
kott politikus, kegyvesztett közéleti ember, akit a Medici-restauráció a politikából, sõt szû -
kebb hazájából és szülõvárosából, Firenzébõl is kitaszított. S aki még örülhetett, hogy élve
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megúszta az összeesküvés vádját és a kínvallatást, s egyáltalán ehette – akármilyen ke se -
rû séggel – a számûzetés kenyerét a San Casciano melletti Sant’Andrea in Per cussinában
lévõ birtokán.4 A levél elsõ mondatában szereplõ megszólítás („Mag nifico ambasciatore”)
amennyire hasonlít A fejedelem dedikációjához (elõszava címéhez: „Ni colaus Maclavellus
ad Magnificum Laurentium Medicem”5, ahol is „Magnifico”-nak nem a nagy Lorenzo de’
Medici, az igazi „il Magnifico” neveztetik, hanem – hízelgõ túl zás sal, a „captatio benevo-
lentiae” leplezetlen és tagadhatatlan szándékával – annak uno kája és keresztnév-rokona,
Lorenzo, valójában inkább „Lorenzino”, azaz kis Lorenzo), annyira éles ellentétben áll a
puritán aláírással („Niccolò Machiavelli in Firenze”). Ez utóbbi ugyanis nem tüntet –
immár nem tüntethet – föl semmiféle méltóságot, titulust, ran got. A tegnap még befolyá-
sos számûzött megtiszteltetésnek vehette, hogy a nagy méltóságú nagykövet egyáltalán
szóba áll, levelezést folytat vele (leereszkedõen barátságos megszólítással: „Compar mio
caro”6). Ilyen (inkább társadalmi, mint földrajzi) távolságból, a nyomorúságos „Alber -
gaccio”-ból a magas „Palazzo”-ba7 írva, a panaszkodás még megalázóbbnak tûnhetett, de
Machiavelli ezt is vállalta, csak hogy lelkén könnyít hes sen, hogy fájdalmait „szépen ki -
mondva”, azokat, legalább részben, amennyire lehet sé ges, „föl is oldja”.

E levél párját ritkító nagyszerûsége abban áll, hogy csekély terjedelme ellenére a le -
he tõ legnagyobb lelki-erkölcsi út leírását adja: a lealacsonyodás olyan mélységeibe, majd
a fölemelkedés olyan magaslataiba vezet, hogy talán nem túlzás és nem szentségtörés
az olasz irodalom egy korábbi firenzei számûzöttjének, Danténak „útleírásához” hason-
lítani. A két mû kétségtelen formátum-különbözõsége mellett annak hangsúlyozásával,
hogy az Isteni színjáték költõjével szemben az „egyenes útjáról” (diritta via) letért, helye -
seb ben letérített, kisiklatott, karrierjében megakasztott és visszavetett, a magaslatok felé
vezetõ emelkedõrõl erõszakkal a „sötét erdõbe” (selva oscura), a „völgy” (valle) mély sé -
gébe (basso loco) taszított Machiavellit „tökéletesen immanens gondolkodásá”-ban8

nem vigasztalta-erõsítette a vallás, a kereszténység hite a szenvedés embernemesítõ ha -
tá sában, szenvedéstörténete a számûzetés „via dolorosa”-ján profán passió maradt, aho -
gyan – mint látni fogjuk – megváltáshitét sem a túlvilágba helyezte.

Noha a levél már második mondatában Petrarca-reminiszcenciát tartalmaz, késõbb
Dantét idézi, valamint Tibulust és Ovidiust emlegeti, korántsem tekinthetõ olyan tipikus
hu manista erudíciójú „epistulá”-nak, amelynek textusa, szövege jórészt klasszikus citá tu -
mok „összeszövése”, idézetek „szövete”, textúrája, „személyfölötti” disszertáció, elõ-esz -
szé, mely mögött csak homályosan, intarziásan sejlenek föl a levélíró személyi ség vo ná sai.
Önarckép ez, önvallomás, önéletrajz-sûrítmény, habár egy életnek inkább („ki me re -
vített”) álló-, mintsem „mozgóképe”. A „curriculum vitae” mellõzését nemcsak az in do -
kol ta, hogy felesleges lett volna a levélvallomás megfogalmazójának elõéletét együtt -
mûkö désük idõszakából és a korábbi levelekbõl jól ismerõ Vettori számára, hanem az
óva tos ság is. A politikai életbe, a levélbõl is kiolvashatóan, visszatérni, vagyis a Mediciek
irgalmát elérni áhító Machiavelli még bizalmasa elõtt sem tartotta volna célszerûnek
meg próbáltatásai eredetére emlékeztetni; ezzel magyarázható az a (látszólagos) para-
doxon, hogy miként Silvio Pellico börtönkrónikájából, úgy Machiavelli számûzetés-
leírásából is feltûnõen hiányzik a szenvedések politikai okának feltárása.

A levél vezérmotívuma a méltatlan sors és az emberi méltóság, a Pico della Miran -
dola-i „dignitas hominis” szembeállítása. A nemrég még kancelláriákon, udvarokban
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forgolódó diplomata most egy porfészekben tengõdik, egy viskó, egy erdõ és egy kocs -
ma „háromszögében” morzsolja napjait. Õ, aki az elõzõ esztendõben még pallérozott
udvari emberekkel, castiglionei „cortegiano”-kkal, mûvelt humanistákkal mûvelte a „tár-
salgás templomában” a „dialógus mûvészetét”9, most favágókkal „múlatja az idõt” (pas-
sar tempo con quegli tagliatori), aztán még silányabb mulatságként a helyi ivóban „ren-
desen egy kocsmárossal, egy mészárossal, egy molnárral és két mészégetõvel” (Quivi è
l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai) játszik egy „triche-trach”
nevû szerencsejátékot, bugris kocsmatöltelék módján „egy fillérért” (un quattrino) ve -
sze kedve-szitkozódva (nascono mille contese et infiniti dispetti di parole iniuriose), ami -
nek ricsaja „nem ritkán San Cascianóig elhallatszik”10. Machiavelli szinte önkínzó kéjjel
részletezi lealacsonyodása stációit. „Így e tetvek között, hol elmémet a penész lepi be,
sza bad utat engedek sorsom gonoszságának, szinte örülvén, amiért így tapos, hogy lás-
sam, mikor szégyenli már el magát.”11

Az új bekezdés a levél fordulatát, s a világirodalomban az egyik legmegrendítõbb ka -
tar zis leírását hozza el. „Leszállván az este, hazatérek és belépek dolgozószobámba, a
be járatnál levetem sáros, piszkos napi ruhámat, királyokhoz illõ udvari ruhát öltök, hogy
mél tó öltözékben lépjek be antik férfiak antik udvarába, ahol õk szeretettel fogadnak, én
pe dig azon egyetlen étellel táplálkozom, mely egyedül az enyém és amelyért én szület-
tem, ahol én nem restellek velük beszélni és õket tetteik okáról kérdezni, õk pedig em -
ber ségükbõl válaszolnak nekem; és négy órán át nem érzek semmi bosszúságot, elfele-
dem minden bajomat, nem félek a szegénységtõl, nem rettent a halál: egészen beléjük
költözöm.” (Venuta la sera, mi ritorno in casa, et entro nel mio scrittoio; et in su l’uscio
mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango et di loto, et mi metto panni reali et
curiali; et rivestito condecentemente entro nelle antique corti degli antiqui huomini,
dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio, et che io
nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione
delle loro actioni; et quelli per loro humanità mi rispondono; et non sento per quattro
hore di tempo alcuna noia, sdimenticho ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbi -
gottis cie la morte: tucto mi transferisco in loro.)12

Tollforgató ritkán bizonyította be ilyen megkapóan és meggyõzõen annak az iskola -
szagú, tanító bácsis közhelynek az igazságát, miszerint a tudás az egyedüli javunk, ame-
lyet senki és semmi soha, semmiféleképpen el nem vehet tõlünk, illetve azt, hogy a szel -
lem embere nem tud olyan mélységekbe hullani, ahol leghûségesebb barátai, a könyvek
ki ne tartanának mellette, és meg ne tartanák õt magát embernek, szellemi lénynek.

Machiavelli dialógust emleget (ha nem is a reneszánsz irodalom és filozófia eme
kulcs szavát használva) antik-klasszikus olvasmányai (A fejedelem elõszavának kifeje zé sé -
vel élve, azok „leckéje” l13) és önmaga között. Valóban: nem csupán olvas, de ír is. Meg -
írta (múlt idõben: „ho… composto”) a De principatibust, melynek címe végül Il Principe
lett, az „opuscolo”, a „mûvecske” maga pedig szerzõjének s az olasz reneszánsz poli-
tikai irodalomnak a fõmûve. Machiavelli nem rejti véka alá ennek az államelméleti re -
mek mûnek eredendõen – és többszörösen – gyakorlati jellegét. Azt, hogy tematikája túl-
nyomórészt a politika gyakorlatát öleli fel, inkább elõírásokat, mint leírásokat, inkább
tanácsokat, mint elemzéseket kínál („mi a fejedelemség, milyen típusai lehetnek, hogyan
lehet megszerezni, hogyan lehet megtartani és miért lehet elveszíteni azokat”) és azt
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sem, hogy a Medici-kormányzat kegyeit igyekszik elnyerni vele, hogy ismét politizálhas-
son. Ez utóbbi szándéknyilvánítás hatékony muníciót szolgáltatott azoknak a (zömmel
an golszász) Machiavelli-kutatóknak, akik – mint Quentin Skinner – igyekeztek „Machi -
a vellit a klasszikus republikanizmus sajátos humanista tradíciójának szószólójaként be -
mu tatni”14, vagy akik – mint nálunk Antalffy György – egyenesen úgy vélekedtek, hogy
„Machiavelli valójában a demokratikus vagy szabad kormányzati rendszer híve volt”.15
Hogy ez az állítólagos humanista republikánus demokrata hogyan írhatta meg „az ál ta -
lunk ismert legtökéletesebb értekezést az autokrácia védelmében”, vagy, Jean-Jacques
Che vallier szóhasználatával, „az abszolutizmus védelmében”, arra Alberto Moravia ép -
pen abban vélt magyarázatot lelni, hogy a tétlenségre kárhoztatott politikus a Mediciek
bi zalmának elnyerésétõl remélte uralkodó szenvedélye, a politizálás kielégítését, azt,
„hogy ne fulladjon bele az érzéketlenségbe, a közönybe, a szenvtelen és elfoglaltság nél -
kü li élet unalmába”.16 Vitatható hipotézis, de Machiavelli kapcsán mit nem vitatnak vala-
hol vagy vitattak valamikor? A fejedelem a (politika)bölcseleti irodalom talán legvitat ha -
tóbb, legvitatottabb, legprovokatívabb alkotása. Egy „gonosz mester” zseniális mûve.
„Kötelezõ olvasmány” mindenkinek, aki érteni akarja a politikát, melynek „machiavellis -
ta” tanítását viszont erkölcsi kötelesség elkerülni mindazoknak, akik – Dante, Rousseau,
Kant, Mazzini, Eötvös nyomán – összeegyeztethetõnek és összeegyeztetendõnek tartják
A fejedelem által szétválasztott erkölcsöt és politikát. A „capolavoro” fölébe kerekedett
gya korlatias-„haszonelvû” genezisének: „udvarias” (reménybeli udvaronci) „ajándék” és
hû ségnyilatkozat helyett a modern politikai filozófia alapmûve lett, kanonizált „szent
szö veg”, jóllehet számtalanszor bélyegezték ördöginek.17 Újfent Dantéra emlékeztetõen
a politikai hatalomvesztés, a közéleti tétlenségre-ítéltetettség (politikai) remekmûvet
érlelt.

A Vettori-levél erkölcsi megítélése egészen más, mint A fejedelemé. Különös módon
épp ez az írás – melyben rendszerint A fejedelem és azon keresztül a „machiavellizmus”
szü letési titkait fedezik fel – a „Sátán ujjaival” írott, botrányos hírû könyv szerzõjének
„a legtöbbet rágalmazott embernek”18, az „ármány és cinizmus szószólójának” a leger -
köl csösebb, legvitathatatlanabb tisztaságú írásmûve. A reneszánsz humanizmusban gyö -
ke rezõ, örök-egyetemes humanista hitvallás és bizonyságtétel az irodalom és az ember
szét választhatatlan méltóságáról, a könyvkultúra egyéniséget és emberséget megõrzõ
ha talmáról.

Lábjegyzet
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Árpás Károly

Egy olvasó töprengései
Hogy van-e a könyvnek, az irodalomnak piaca, szinte már nem kérdés. Ám ugyan ak -

kor érdemes gondolkodni arról, hogy miért is olvasunk (már ha olvasunk)?

A posztmodern vége
Lehet, hogy provokatívnak tûnik kijelentésem: a posztmodern stílusirányzatnak vége

van. Bár az elméleti kritika hiányzik, de az irodalomszociológiai és a közoktatási tapasz -
ta  latok ezt a tényt jelzik. A kon- és intertextualitásnak (allúzió, evokáció, imitáció, remi -
ni szcencia, remake stb.) – lásd még az ún. vendégszövegek problémája – ma már nincs
értelme, mert a szükséges mûveltség hiányzik a befogadókból. (Az oktatás ha té kony sá gát
illetõen lásd a PISA-felmérések adatait, illetve a központi tananyag folyamatos sorva dá -
sát!) A nyelvi bravúrok, trükkök elveszítették hatásukat, mert az ún. sztenderd nyelv -
vál tozat (Nádasdy Ádám szóleleleménye) sekélyében szikrázni lehetetlen (a nyelvi ta -
pasz talat hiányzik).

Ami a részletek hangsúlyozását illeti, ez fölösleges. A befogadó nem képes koncent -
rálni és konstruálni (nem tudja összerakni, nem képes az elõfeltevésekkel operálni;
hiányzik a képzelet és a tudatos szerkesztés gyakorlata). A szétszórt nézõpontok, a vé -
let lenszerûség, az egyes elemek túlhajtása, a fragmentáltság ma már csak a belterjes kri -
ti kának mond valamit; a szerzõk talán igen, de az olvasók nem foglalkoznak vele. Ehhez
kapcsolva az én-központúság elveszítette jelentõségét; még ha „nagy név”-rõl is volna

93

Tájoló



szó, hiszen a mûvészi tekintély nem tud versenyezni a fogyasztói társadalom igény te -
len ségével és az elektronikus média reklámaival.

Úgy vélem, hogy ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a XX. század elsõ harmadában
az avantgárd esetében: elveszett a befogadó közönség, a szerzõk bezárultak, az irányzat
„egygenerációssá” vált (ilyen volt a XVI. század végén a manierizmus is).

Az ún. neoszecesszió dominanciája
A másik, napjainkban létezõ, a befogadókra hatást gyakorló, de eddig még tu do má -

nyos alapossággal nem kutatott irányzatot „neoszecesszió”-nak nevezném; erre jellemzõ
a tömegkultúra dominanciája. Igaz, az elméleti megalapozáshoz hiányosak ismereteim;
ám az élõ gyakorlatból indulok ki.

Az egyik döntõ tényezõ a „lebutított fogyasztók” jelenléte, akiknek a bulvár és lektûr
(hor ror, fantasy, krimi, akciók, „szappanoperizált” epika stb.) a cél-olvasmányuk és élet -
pót ló élményük. A szecesszió idején az megnövekedett iskolázottságú olvasóközönség
volt a „kultúrpiac” célpontja, amelyik elvárta a szórakoztatási igények kielégítését; ezért
nem állt távol az elitkultúra a tömegtõl. A „neoszecesszió” alkotásai hasonlóan a sze-
cesszió korához, az ún. általános/átlagos mûveltséggel rendelkezõ fogyasztókhoz kö -
tõd nek. Ide kapcsolódik a könyvkultúra piacorientáltsága (majd Havas Henrik, Szulák
Andrea és/vagy más tévé-guru mondja meg, hogy mit olvassunk).

Az ábrázolt mû-világ egyik „alapszava” a trendi; életcél „megasztár”-rá válni, s az
alapvetõ eszköz a hitel. S nemcsak reklámról van szó: a mindenkinek szóló média ezt a
ma gatartást „jutalmazza”. Ezt erõsíti, hogy az oktatás és a kommunikáció más for-
máiban ez a domináns áramlat. Magyarán folyamatosan csökkennek az igények (tanári
gya korlatomban már József Attila szövegét is alig értik diákjaim – a hetven éves kö zel -
múlttal nem képesek értelmi kapcsolatba lépni).

Az emberábrázolás visszatérése
Úgy ítélem meg, hogy kialakulóban az emberábrázolás, az arisztotelészi mimézisz re -

ne szánsza – mindezt eddigi mûvelõdés-, kultúr-, mûvészet- és irodalomtörténeti kutatá-
saim alapján állítom. Az érték az ember, nem a siker; a cselekvés a fontos, nem a mi nõ -
sí tés. Új mûvészi célok és technikák kellenek. Melyek ennek a jellemzõi?

Elõször is az ember az idõben. Visszatérünk a történelmi regény hiteles ábrázo lá sá -
hoz. Nem „mágikus realizmus”; nem allegorikus mondanivaló, nem a didaktikusság áll
a középpontban; a fontos, hogy a tér is illeszkedjen – ehhez szükséges az anakronizmus
ke rülése (de még védekezésbõl alcím és „elõvezetések”; akár Umberto Econál). Az em -
ber egy a jelenben és a múltban (ez lehet üzenet a jövõnek)

Másodszor az ember a térben. Úgy tûnik, hogy általánossá válik a jelen idejû társadal-
mi regény feltámasztása – megjelenik a rétegábrázolás és generációs hangulatok össze-
fonódása. Korszerûségéhez kapcsolódik a hitelesség is (nyelv, események, közérzet); az
ember egy a jelenben determináltsága ellenére (a globalitás igényének is megfelel).

Harmadszor ismét érvényesülni kezd a mesterségi hagyomány, a techné igénye. Újra
fon tossá válik a mûvészet poiézisze mellett a gyakorlati tudás.

Példám Bene Zoltán Továbbmondott történetek címû novelláskötete
Pusztai Virág borítója megerõsíti a késõbbi olvasatot: történelmi novellákkal és el be -

szé lésekkel van dolgunk.
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A címekrõl
A kötet címadása találó: olyan sztorikkal találkozunk, amelyek többsége ismerõs,

mert a magyar és a szomszédos népek történelméhez kapcsolódik. A kötetbe foglalt hu -
szon öt mû címe viszont inkább versek címére emlékeztet: csak öt címe árulja el, hogy
mi rõl is lesz szó – a többi az olvasó/befogadó közremûködésére épít. (Persze, itt is ta -
lál kozunk szójátékokkal: a Hadik útja cím elõhívja a Hadak útja mondát is.)

A narrációról
Értelmezési közhelynek tekinthetõ, hogy a szöveg hitelességét, pontosabban a va ló -

ság hûség illúziójának felkeltését elsõsorban az elbeszélés módja alapozza meg. Nem
kívánok kitérni a beszédmódokra, de megjegyzem, hogy Bene nem használja sem a bel -
sõ monológot, sem a mikszáthi, móriczi szabad függõi beszédmódot. Nyilván azért,
mert nem az elbeszélõi magatartást tekinti fontosnak, hanem a történetet!

Az E/1-es elbeszélõ önmagában csak az ötödik és a tizenkilencedik alkotásban fordul
elõ. Az E/1. és az E/3. valamilyen szintû vegyülése a harmadik, a hetedik, a tizenegye -
dik, a tizennegyedik és a huszadik mûben jelentkezik; ennek oka dominánsan szer ke -
ze ti kérdés (lásd 7., 11., 20.!). A többi tizennyolc mûben a hagyományos E/3-as elbeszélõ
sze repel, s mert történelemrõl van szó, nem kalandokról, ezért zömében távolságtartó
és objektív narrátor szemszögébõl láttatja az eseményeket. Ez azért is fontos, mert Bene
nem kívánja minõsíteni az ábrázolt világot, hanem ezt meghagyja az olvasónak.

A történelmi eseményekrõl
Az író szövege elárulja, hogy egyetemistaként szakemberként is megtanulta vizsgál-

ni a történelmet.
A Dózsa-történetben (1.) Taurinusra hivatkozik; a bujdosó-naplóban (6.) Mikes Ke le -

ment idézi; a szabadságharc utáni történetben (8.) a napjainkban közzétett naplók vi lá -
gát eleveníti fel; az 1944-es történet (14.) Heinrich Böllre emlékeztet; a balkáni háborús
novella (21.) Gion Nándor-i hitelességû.

Ugyanakkor jelen van a szerzõi önállóság is. A Nyáry Lõrinc-történet (3.) ellentétes
Szántó Imre kutatásaival;  a fekete gyöngyöt síró fiú története (4.) Kós Károly A Varjú-
nemzetség és Darvasi László A könnymutatványosok legendája között feszíti a viszonyokat;
a Petõfire való utalás (9.) Dienes András munkásságát mellõzi. Ugyanakkor érzékel-
hetõk az allúziók is: a Hadik-történetben (7.) jelen van a madéfalvi veszedelem; a front -
tör ténet (12.) Móricz Barbárokjából Bodrinét hívja elõ; a trianoni téma egyrészt korábbi
re gényének, az Év-könyvnek a szereplõit, másrészt Rejtõ Jenõ A tizennégy karátos autó
sze replõjét evokálja; az orosz hadifogoly története Hrabal Szigorúan ellenõrzött vonatokja
nagy papáját.

Benének sikerült kikerülni a Jókai-féle történelmi kalandregény örvényét, s ugyan -
akkor nem téved a Kemény Zsigmond-i ideologikus történelmi eseménymondás csap -
dá jába se. Bár az utolsó hét történet már nem tekinthetõ történelminek, hiszen napjaink
ese ményeit formálja cselekménnyé (az utolsó három jövõképe pedig inkább utó pisz ti -
kus – de a kötetcímhez kapcsolódik).

A szerkezetrõl
Novellákban, elbeszélésekben nem nagyon lehet kompozíciós trükkökkel élni – nem-

csak a terjedelmi korlátok miatt, hanem mert az olvasó is a történet elmondását várja.
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Bene Zoltán gyakorlott elbeszélõ (eddigi munkásságáról interneten tájékozódha -
tunk), a kötet húsz írásában a hagyományos lineáris szerkezetet alkalmazza. A Hadik
útja (7.), a Nincs kegyelem (10.), a Párhuzamosok (11.), a Továbbmondott történet (19.) és a
Legen dák helyett (20.) mûveiben próbára teszi a befogadó játékos kedvét. Hol a nézõpon-
tok eltérése teremti meg a valóságot idézõ szövevényeket, hol csak tükrös szerkezettel
találkozunk, hol pedig az idõsíkok egymásra vetítésével. Mindez nem posztmodern
trükk, hiszen regényeiben sosem alkalmazta ezt a technikát – inkább a valóság vissza-
tükrözése kívánta ezt a megoldást.

Bene figuráiról
Az író nem lep meg bennünket: akár korábbi regényeire vagy drámáira figyelünk,

mind annyiszor ismerõsre találunk. Nem a történelmi nagy emberek, a különleges sze -
mé lyiségek állnak a középpontban, hanem a hétköznapi emberek. Egyszer-egyszer
ugyan naturalisztikus szituációkba helyezi hõseit, ám a mûvek többségében a dokumen-
tarizmus és az egyénített élményszerûség érvényesül.

Bene Zoltán új utat tör, és a saját útját járja. Ám hiszem, hogy nincs egyedül, s a las-
san kialakuló életmûve egy új világábrázolás példája!

(Bene Zoltán: Továbbmondott történetek – Kráter Kiadó, Pomáz, 2011. 168. o.)

Kráter Krónika
Wass Albert, a Nemzetféltõ címmel Turcsány Péter sikeres elõadást
tartott a Kárpát-medencei fiatalok kulturális továbbképzésén

Október 8-án, a Rákóczi Szövetség rendezésében Budaõrsön a határon túli
fia talok továbbképzésén Wass Albert, a Nemzetféltõ címmel nagy sikerû elõ -
adást tartott Turcsány Péter, a Kráter Mûhely Egyesület elnöke.
A gyerekek nagy többsége szenvedélyes Wass Albert-olvasóként és a Trianon
utáni magyar trauma alapos ismerõjeként reagált a felvetett problémákra.
Az est házigazdája Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség titkára volt.
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A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
megfejtõi közül októberben az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Boncz Laura, Nagylengyel
Latyák István, Dabas
Vay Ábel, Budapest

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.


