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háromszínû pántlikává szõje 
a beletörõdés gyászfátyolait, 
megrázza magát, felvonuljon 
és követelje, hogy barkák lengjenek
és fenyvesek ültettessenek 
mindenhová, ahol járnak a 
lábak, bárányvér szentelje 
az éhesek és haldoklók 
homlokát, Uram, add, hogy ezt 
a vértelen forradalmat égbe 
vigye a csoda és országodat 
mindenkiévé tegye a kiáltás, 
ami most serken az utcasorok 
felõl.

Elidegenítve a kiállás 
kokárdás szembe-nézéseitõl, 
apállyá szelídítve a haza- 
szeretet hullám-hegyeit, 
összetörve gerincet és 
akaratot, káromlássá 
formálva az imádság 
reményt és kitartást 
kínáló cirógatásait, 
a munkát csak a pénzszerzés 
mindent legázoló manõvereire 
hangszerelve, Uram, add, hogy 
ez a füst-tengerben fuldokló 
város ma felriadjon és 

PoLíSz



PoLíSz

Orosz Klaudia báb- és díszlettervezõ, jellegzetes hangulatú figurák kitalálója. 
A Budapest Bábszínház és a Kolibri Bábszínház tervezõje az Ökollégium Art
Galériában felvonultatta színházban most éppen nem játszó bábjait, díszlet- és
bábterveit. Fantasztikus hangulatú, abszurd kiállítás kerekedett ebbõl. A falakon a
tervek, vázlatok, például a Hamlet elõadás, Orwell Animal Farm-szerû változata.
Máshol az abszurd Marton László darabok; a Római Hullazsinat, vagy az Anatómiai
Teátrum darabjai, részei, bábjai várakoznak a látogatókra.                       (Sz. L.)
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A szerkesztõ jegyzete

Világbeszéd-ünnep
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szépirodalom szerepe is. Korábban nem volt kétséges, hogy az úgynevezett
„általános mûveltséghez” tartoznak bizonyos alkotások, történelemformáló
vagy legalább kultúr-korszakokat meghatározó alapmûvek, örök érvényû
klasszikusok és egyetemes horderejû modernek. Ma meglehet, hogy rend-
szeresen olvasó embereknek (iskolai kötelezõ olvasmányokon kívül) nincsen
akár egyetlen közös könyv-élményük sem. Mert ahogyan épületek és világ-
birodalmak emelkedtek és omlottak le, jelképek és világmegváltó eszmék
jöttek és mentek, úgy a goethei „világirodalom” eszményébõl is lassanként
„világbeszéd” lett, a mûfordítókból pedig a nagyvilág bábeli zûrzavarából
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Mohácsi Árpád

A kockázatviselésrõl
Szobám falán lóg egy kép:
régi családi album kivágott oldala. 
A nagyapám középen ül, 
kövéren, pipával és kopaszon. 
Mellette ismeretlen kisfiú, 
mintha éppen szökni akarna. 
Nagyanyám sokkal fiatalabb a férjénél,
karcsú, „még mindig csinos.”
Kissé hátrébb áll, 
mintha kinézne a képbõl, 
tekintete lassan rám vetõdik,
megsimogat, de nem engem keres.
A képkereten túli láthatárt ostromolja,
indulatait még véletlenül sem árulja el.
Vagy mégis? 
Testtartása, a csípõ csavarodása, a tekintet borús mivolta
heves érzelmeket titkol el. 
Kalapját elsodorja a szél, 
barna kontya kibomlik, 
és a haja lassan beteríti a szobát. 
A lányaim olykor kedvtelve fésülgetik.
A kisfiú meg elszaladt a kalap után, 
de nincs rajta a képen, 
hogy megfogja-e még a szurdok elõtt. 
Nagyapám kertje ugyanis szurdokokkal volt tele.
Nem értem én sem, 
hogy kerültek ezek a szurdokok az Alföld közepére,
de létezésük ellen nem volt fellebbezés.
Bár a nagyapám egyszer beadott egy kérvényt
– de nem jött rá válasz. 
A szurdokok viszont mindent foglyul ejtettek,
ami egyszer is beléjük esett. 
Voltaképpen szeszélyes formájú õsrégi medrek voltak, 
meredek oldalukon cserjék, bozótok nõttek.
Oldalukon senki sem mert leereszkedni. 
Egyszer megpróbálták alpinisták,
kötél, bakancs, önbizalom,
de õket ugyanúgy elnyelte a szurdok,
mint a nagyobb és kisebb vadakat vagy lehulló tárgyakat.
Nagyanyám kalapja viszont most is ott ül az egyik bokron. 
Mint valami nem fakuló és nem öregedõ korona virul 
az évelõ növények kusza erdejében. 
Egyszer gyerekkoromban 
hosszú pecabottal próbáltam kihalászni, 
de amikor sikerült volna, szél támadt, 
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és elsodorta a kalapot, amelyik meg-telepedett egy mélyebb ágon, 
mintegy jelezve, hogy ott most már nyugalmat akar. 
A kalap különben bekerült a város nevezetességei közé, 
még a bédekkerben is benne van, 
japán turisták hitetlenkednek a szurdok szélén, 
az nem lehet, 
hogy egy kalap ennyi mindent kibírjon, 
olyan mintha új volna. 

Azóta, hogy a fényképrõl (bár ez nem látszik) 
éppen elrepülõ kalapot
annak a kisfiúnak (nekem), 
a mai napig nem sikerült elfognia, 
nem tartok otthon bekeretezett képeket. 
Az olyan, mintha fogságban lennének.
Hogy lenne például helyi látványosság nagyanyám kalapja, 
ha nem fújhatja le a szél szurdokba?
Amit a keret adni tud, 
az nem biztonság, 
hanem csak a biztonság látszata. 
A biztonság ugyanis nagyapám tekintetében van, 
vagy a guruló kalapban, 
de igazság szerint egyáltalán nem fér el a képen. 
Vagy legalábbis túlnyúlik a kereten. 

Más szemszögbõl 
az is a keret hibája, hogy a képbe nem látni be tõle rendesen: 
takar. 
Bizonyos részletek egyszerûen a homályba vesznek. 
És ha nekem éppen ezek a legfontosabbak?

A fényképeken mindig a mozdulatokat keresem, 
amik szétfeszítik a kereteket,
azokat, akik túllépik elõre megírt szerepüket.
Persze ez mindig kockázatos, 
de megtanultam cipõvel és nyakkendõben viselni a kockázatot.

Önismereti kurzus
Be voltam zárva egy hosszú és keskeny szobába. 
Tíz lépés föl, egy lépés keresztbe.
Ilyen kijelölt pályán mozogtam. 
Tízezer lépést számoltam egy napnak,
de a keresztirányú nem számított bele.
Elõször leszoktam arról, hogy lássak.
Késõbb megtanultam,
hogy még mennyi mindenrõl le tudok mondani.
Mostanra jószerivel csak a szagok maradtak.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Abból is kétféle:
a jobbik ebéd szaga
és az õrök kint elszívott cigarettájának a beszivárgó füstje.
Még szerencse, hogy vannak emlékeim.
Nagyon emlékszem például egy tengeröbölre.
Leginkább persze sós leheletére.
A víz még messze a hegyek mögött volt
amikor megcsapott a szél:
szédülni kezdtem, mint vitorla dagadtam a büszkeségtõl,
hogy megterem rajtam ekkora boldogság.
Mindazonáltal meglepett a szagok és ízek sokfélesége.
De befogadtam mindet.
Enyém volt a nyárson sült szardínia,
a tengeri vihar, az ismeretlen teremtmények opálos lebegése.
Mindet akartam, egy híján mind az enyém lett.
A zárka magánya természetesen beszûkíti az emlékek horizontját.
Ma már például kételkedem benne,
hogy valóban utánozni tudtam a sirályok lebegését
(a lebegésnek tudniillik nincs kiterjedése a szagok dimenziójában).
Kénytelen vagyok arra gondolni,
hogy a vágyaim, az álmaim
sugallhattak valami hasonlót.
De görögül biztosan megtanultam, mert
– ma már ugyan egy szóra sem emlékszem az egészbõl
– a könyveknek erõs vegyszerszaga volt,
biztos féltették õket a rágcsálóktól.
Oldalakban lehetett mérni az idõt.
Ezer oldalak peregtek így.
Honnan is sejthettem volna, hogy mekkora pazarlás ez!
Akkor azt hittem, hogy ez a szabadság.

Odaszoktatott magához egy delfin.
Volt egy hullámvédett öböl,
ott pihent napközben.
Nagyon hálás volt, hogy figyelek rá.
A tenyerembõl evett, és elnézte nekem,
hogy milyen ügyetlen vagyok a vízben:
soha nem nevetett volna ki!
A halat sem azért a pár nyomorúságos falatért fogadta el,
hiszen nem is volt soha éhes ilyenkor,
hanem a kapcsolat miatt.
Tudta, hogy õt keresem.
Már akkor sem volt minden rendben a szívemmel.
A simogatása napokra egészségessé tett.
Újra tudtam járni, sõt szaladni.
õ pedig örömét lelte abban, ahogyan viháncolok.

Nem is tudom, hogy maradtam el.
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Ma már elhagyhatnám a cellát.
Híres író vagyok.
De egyszerûen nem merem.
Ami tíz lépésnél hosszabb, az túlságosan mély nekem:
félek a zuhanástól.
Szédülök. Gyakran túl gyorsan dobog a szívem.
Ez a tíz lépés jutott nekem:
van pénzem, így a cellát most átépíttetem
így majd lakályosabb lesz, remélhetem.
Szembe majd, oda, egy kép kerül:
POSZTER: A trieszti öböl.
Ablak nem kell, a fény, jobb, ha kívül marad.
És maradjon minden más is így:
ez a tíz lépés jutott nekem.
És persze keresztbe egy, azt se felejtsük el.

„Sem azé, aki fut, sem azé, akinek 
akarata van, hanem egyedül...”

Éjszaka nehéz elviselni
a saját magam okozta kínokat, 
nappal mindenféle zajok, 
eseménykötegek 
nehezülnek érzékszerveimre, 
kínos események tördelik szét 
ritkán és esetlegesen 
felmerülõ gondolataimat. 
Éjjel viszont 
régi korokat megszégyenítõ lassúsággal
adhatom át magam az egyszerû önsajnálatnak. 
A burjánzás ideje ez. 
A munka egyfajta tükröt tart elém, 
hadd lássam, 
milyen gondoskodó figyelemmel veszem körbe mindig vérzõ szívem.
– Az éjszaka nem kedvez a racionalitásnak. 
Nyilván a hülye Hold miatt van az egész. 
Talán mégis egyszerûbb volna ilyenkor táncolni.
– A legrosszabb egyébként, 
hogy tele vagyok szimpátiával és együttérzéssel 
magam iránt: 
gyengeségeimet
inkább kedvelem, semmint bevallom, 
rögeszméimhez eszelõsen ragaszkodom. 
Ha nem is vagyok tisztában cselekedeteim okával, 
de legalább törekszem megérteni õket: 
merõ odaadás vagyok.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Turcsány Péter

Se nem riport, se nem portré

Esszenciális beszélgetés-töredék Dávid Ibolyával

– Kissé szabadon idézve Pascalt: 
„A erõs lélek erõs lelkeket keres”. Meg-
látásom szerint Dávid Ibolyát és Kálmán
Zsuzsát – a Kráter kiadónál megjelentett
Miért éppen én? címû könyv íróját –
akaratlanul is hasonló elvek vezérelték a
beszélgetõpartnerek kiválasztásában.
Emiatt lehet fontos nekünk, olvasóknak:
mit kapott kiváló beszélgetõpartnereitõl
maga a Miniszterasszony? A találkozások
mivel segítették õt magát?

– Fontos, hogy olyan emberekkel is le
tudjunk ülni beszélgetni, akikrõl tudjuk,
hogy más véleményen vannak, mint mi.
Ha valami elõrébb viszi a világot, akkor
nyilván ez. Nincsenek kinyilatkoztatások,
nincsen a bölcsek köve senkinek a zsebé-
ben. Beszélgetni kell, és az sem mindegy,
hogyan. Ez a könyv arról tanúskodik, hogy
akár egyezik a véleményünk, akár nem,
meg kell és meg lehet találni a módját
annak, hogy érvekkel szóljunk egymáshoz,
ha a világ dolgairól vitatkozunk.

– Az utóbbi napok és hetek eldurvult
kampányidõszaka ellenére: reményke-
dik-e még a magyar nemzetet reprezen-
táló értelmiség egymásra találásában?
Lehetséges-e, vagy nem?

– Számomra az a legfontosabb, hogy a nemzet és a demokrácia jövõjét
meghatározó és biztosító kérdésekben – mint például az európai felzárkózás, a
szegénység megszüntetése, a kisebbségek ügye – legyen meg az egyetértés, egy
minimum. Hogy miként virágzik fölötte kinek-kinek a fantáziája, az egészen más
kérdés. Az értelmiség, pontosabban a közéletben tevékeny polgárok felelõssége, hogy
ki tudja jelölni a nemzet szempontjából leglényegesebb kérdések körét, néhány
márványpillért vagy tartóoszlopot, amelyek meghatározásában egyet kell értenünk,
mert ezek nélkül alapjaiban repedezik meg egy nemzet, egy társadalom élete. Errõl
szól a rendszerváltás 12 éve, hol több, hol kevesebb sikerrel. De én mindig optimista
vagyok, és abban is bízom, hogy minél nagyobb gyakorlatunk van a demokráciában,
a jogállamban, minél nagyobb a távolság a rendszerváltozás kezdetétõl, annál na-
gyobb az esély arra, hogy egyszer ezek a márványpillérek valóban láthatóvá is válnak,
és a hazánk jövõje vonatkozásában alapvetõ kérdésekben egyet tudunk érteni.

PoLíSz
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– Az isteni jóság és akarat közvetlen megtapasztalásáról beszélgettek a Müller Péter
pszichiáterrel készített interjúban. Mindennapi életvezetését, erkölcsi értelemben is,
miként alakította ez a rendkívüli Isten-tapasztalás? Ad-e Miniszterasszonynak nehéz
helyzetekben az ima erõt, pontosabban az Atya vagy Jézus vagy Mária közvetlen
megszólítása?

– Ezekben a beszélgetésekben többször is elõfordult az – talán a leginkább a Kozma
atyával folytatott beszélgetésben –, hogy mit jelent a vallás, hogy mit jelent a hit szá-
momra. Én is vallom, hogy ez a legszemélyesebb közügyünk. Errõl csak azt tudom
mondani, hogy mindez az én életemtõl, az én gondolkodásomtól, az én lelki vilá-
gomtól elválaszthatatlan. Adta a Jóisten, hozta a családom. Soha az életben nem
tudom elképzelni azt, hogy aki nem így gondolkodik, nem így él és nem is hisz
Istenben, az hogyan látja a világot. Ebbõl adódóan számomra ez rendkívül egyszerû
helyzet, mert nekem ez adja az életemet, a hitemet, az erõmet, az optimizmusomat,
és nagyon sok minden mást. Mint amikor kövekbõl fölépül egy ház – ez így egész, így
egy, részleteire nem tudom szétbontani. Az életem és a mindennapom az, hogy
hiszek Istenben, és hiszek az összes olyan keresztény értékben, amely nélkül nem lesz
jövõnk a XXI. században. Mert a másik ember szeretete, a másik ember tisztelete, szoli-
daritás nélkül az emberi élet számomra vegetáció. Hogy ezeket az értékeket mekkora
közösségben éli meg és teljesíti ki az ember: egy házastársi kapcsolatban vagy egy
nagyobb közösségben, egy gyermekes vagy esetleg többgenerációs családban, egy
munkahelyen, egy önkormányzatban, egy összetartozó nemzet közösségében? 
A feladat mindig ugyanaz: keresni, hogy az ember mit tud adni önmagából mások-
nak, mi az, amivel a saját életét úgy teszi teljessé, hogy ezzel a mások életének is javára
válik. Ez az értékrend az, amely nekem a legfontosabb, s a Jóistennek adok hálát,
hogy a világot így láthatom. 

(A részletek elhangoztak 2002. április 19-én a X. Budapesti Könyvfesztivál programjának
keretében.)

D. Nagy Imre

A felszabadító naplemente
Nagyapám emlékének

Ki ne szeretné a naplementéket?
Természeti csoda kevés létezik, amely olyannyira magával ragadó, mint a megszám-

lálhatatlan színekben pompázó nap, amint elérve a horizont szélét, megmutatja még
utoljára, kissé kacéran színpompáját, és alábukik a látóhatárnak.

Nyaralók, szerelmesek nem tölthetik el a nyár feledhetetlen napjait naplementék
nélkül. Hamar felfigyeltek erre a szemfüles kereskedõk is, hiszen egyre több csecse-
becsén díszeleg egy-egy szép lemenõ nap. Képeslapok ma már csaknem eladhatat-
lanok egy-egy remekül megörökített balatoni, vagy más vízparti naplemente nélkül.

Több tucat újságból kivágott, évek alatt összegyûjtött naplementés kép, levelezõlap
hever elõttem. Egyik szebb, mint a másik, egyik sárgaságával tûnik ki a többi közül, a
másik inkább vöröses színben játszik. Megörökítve elõttem hever német, görög, olasz,
magyar, angol, francia, finn s ki tudja még hányféle lemenõ nap.

Egyetlen azonban hiányzik.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Arról a bizonyos debrecenirõl nincs még csak egy elsárgult, megtépázott lapocska
sem. Lehet, hogy akkor még nem kapták fel olyannyira, mint manapság? Nem tudni.

De súlyával, felszabadító jelképével ott ring képzeletemben a többi képem fölött.
Azt a bizonyos debrecenit nem örökítette meg ügyes fotós, csak a hazafelé tartó

hadifoglyok képzelete, emlékezete. Ma már csak színesben tudjuk elképzelni a lemenõ
napot, de az a nap bizonyosan fekete-fehér volt, s a hazatérõknek leginkább zöld, a
szabadulás jele.

Nagy marhavagonokban érkeztek.
Az éhségtõl elcsigázott arcok hosszú napokon keresztül mit sem vártak jobban, mint

a magyar földet, a magyar napot látni. 
Hogy ételre gondoltak-e?
Csak találgatni lehet.
Nekik már az ételnek nevezett valami régóta nem volt a tányérjukban.
Csalánleves.
Moslékszerû ennivaló, vagy semmi.
Aki fogságba menetele elõtt jó ételekhez volt szokva, annak nehezen fogadta be a

gyomra a silány leveseket, a romlott burgonyából készített fõzelékeket.
Akit fertõzések nem vittek el, betegségek nem nyomorítottak meg az évek alatt, az

most apró, beesett szemekkel ott pislákolt a debreceni naplementében.
Talán még az a halvány sugár is bántotta az elgyengült ideghártyákat.
Kifáradtak.
Nehézkesen mozogtak, leginkább sarkukon ültek a vagonok szögleteiben. Kevés

ruhájuk térdükön elfért, bizakodó kézfejük mozdulatlanul pihent a rongyokon.
Kaukázustól Debrecenig többször megfordult a fejükben, hogy vajon találnak-e

még otthon ismerõs arcokat.
A hadifogoly-táborba nem mindig érkezett posta, s hogy ki-ki kézhez vehetett

néhány szerette írt sort, az legtöbbször az õrök hóbortjának, pillanatnyi hangulatának
volt a függvénye.

A hosszú, fáradságos évek eltompították az otthoniak arcát, az elvitt fényképek
próbálták még ébren tartani a felismerés ösztönét.

Az otthon hagyott kisgyerekek sejthetõen felnõttek azóta, a feleségek arcára ráncok
telepedtek, a nélkülözések hatására elszaporodtak az õsz hajszálak.

Ezek az emberek azonban nem gondoltak az évek múlása okozta törvényszerû vál-
tozásokkal.

Egyszerûen látni akarták õket.
Látni arcukat, megérinteni a vállukat, végigsimítani az õsz vagy megtöredezett

hajszálakon.
Haza akartak érni.
A napokig zötykölõdõ vagonok résein hatalmas fenyveseket pillantottak meg, az

erdõk közül kikandikáló fénylõ tavakat, de nekik ezek a tavak nem jelentettek semmit.
Az otthoni pocsolyák, sáros utak csillogtak fel számtalan hazát váró éjszakán.

Debrecenben elosztották õket, ki merre való.
Az egy irányba tartók egy kupacba gyûltek. Mindegy volt már, ki melyik apró falu-

ba való, mert már otthon érezték magukat. A magyar szél megfújta arcukat, és nem
vágytak semmire, csak otthon lenni. Ki nem mondott türelmetlenséggel.

Nagy tehénszekerekkel mentek értük.
Aki ugyanabba a faluba való volt, az is felmászott a szekérre. 
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Hazaérve ki-ki a falujába, a családjának örült, el sem merte mondani, hogy milyen
kint az élet. Mit evett, min aludt, mit dolgozott, mikor volt beteg, milyenek voltak a
munkairányítók. Aki valamit is elmesélt a szomszédoknak abból, amit oroszföldön
megélt, hamarosan azon vette észre magát, hogy kopogtatnak az ajtaján. Két
öltönyös, köpcös ember elmondta, hogy jobb lesz tartani a szájukat, mert ha sokat
magyarázgatnak, még visszakerülhetnek oda, ahol voltak.

Évek, évtizedek teltek el azóta, s még néhány éve sem mertek nyíltan a hadifog-
ságról beszélni.

Féltek.
Valamikor meg lettek félemlítve.
A félelem beépült a sejtjeikbe, beivódott a szöveteikbe, és ezért volt képtelenség

bármit is megtudni a többéves hadifogságról.
Azóta már a kék ég fölött úszik sok-sok megszenvedett, kékeres kézfejû embernek

az emléke.
Egy vékonydongájú, csontos arcú, elõre ugró álló kis embernek ma is elõttem van

az alakja.
Kibírta a hosszú éveket.
Igénytelen, silány ételeken szívós szervezete túlélt. Nehéz szekercékkel ácsolt fenn

a magasban, valami lerombolt gyárat építettek újjá.
Jól tûrte a megaláztatást, a nélkülözéseket.
Hitt abban, hogy viszontlátja otthonhagyott gyermekeit.
Hazaérkezve nem ette tele összeszûkült kis gyomrát, hanem egyszerû levesekkel

szoktatta magát a normális élethez. Aki nekiesett az emberi ételeknek, csakhamar
felfordult.

Szikár alakja ma is elõttem van.
A naplementéket pedig hiába csodálom, valamennyi közül az az egyetlen, meg

nem örökített az igazi...
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Kiss Dénes

Borongása felhõnyi
Akárhogyan is nézem
szép lassacskán felnõ
ott belül az a kisgyerek
aki néha lábujjhegyre áll
hogy szememen kinézzen?

Így kéne lennie de 
akárhogyan is nézem
a kisfiú nem kíván felnõni
inkább továbbra is
ágaskodik ott belül
és borongása felhõnyi

Ha kinéz szememen
máris visszahúzódik
belátja hogy nincs miért
újra és újra ágaskodnia
mert századszorra is
csak kitudódik hogy
sok a teremtett világban a teremtett hiba

Selyem Tejút
A Tejutat mint selyemsálat
dobta sötét nyaka köré
a veretes éjszaka
hol a csillagok is fáznak 
s feketén hull faggyal zúdul
arcomba az éj hava

Márványkemény körben az ég
feszül pendül nesztelen dob
kápráztat és morzsálódik
porrá a csillagtörmelék
lesz csillámló laza szövet
kormon fénylõ gyémánthomok

A Tejutat mint selyemsálat
a vállán átdobva hátra
a szikrázó éjszaka
Dideregve megrázkódunk 
úgy érezzük nincsen útunk
sehova se – se haza

Idõsötétítõ

A nagy óra ketyegése
pöccenésként hull a kõre
Aztán vége az idõnek
széttörik a pillanat is
és a legkisebb szilánkja
akár a sivatag homokja
elillan a sehovába
s fogynak-e a homokszemek?
A csillagok aranypora
komor végtelenné pereg
mintha telne úgy ürül ki
hirtelen a nagymindenség
Halmazállapot sincs többé
Eggyéforrnak a dolgok
vaslélegzet vízkeménység
Az értelem értelmetlen
értelmezést értetne meg
Nézünk lélekig vakulva – 
Ki teremti majd meg újra
az Úristent a világnak
vagy a világot az Istennek?
Megtudjuk-e egyszer végre
hogy kitt ki kinek hiányzott?
Vagy nincs semmiféle isten
és végülis az a kérdés
van-e kérdés vagy az sincsen?
Ekkor elszáll minden tudás 
felhõvé és füstté foszlik
majd a foszlásnak is vége
csak a semmi néz örökké
másik semmi nagy szemébe
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Barna T. Attila

Félárbocon

Zebegény, trianoni országzászló

Csak a csend, csak az alkonyat,
s a fellegek,
mint vert sereg,
csak a földön-égen
pirosló szégyen,
a hegyek
mozdulatlanul emelkedõ hullámai,
csak a lobogás,
a szélnek feszülõ dac,
itt, a fülem mellett ez a suhogás,
õrült selyemsuttogás,
örök tiltakozás,
felzúgnak rá körben a hegyek –
de csak a szél,
a szél legyenti meg hideg kezével arcomat,
nagy szárnycsapásokkal lehull az éjszaka,
s félárbocon verdes tovább a lélek.

Török András István

Olvasóköri élmények és tapasztalatok

Évtizedek óta csökken az olvasási kedv – s nemcsak hazánkban, hanem a világ más
tájain is. E jelenségnek többféle oka és következménye van: hogy pontosan melyek
ezek, arról megoszlanak a vélemények. Azt azonban leszögezhetjük, hogy az olvasás
hanyatlása és a televíziózás kezdete idõben egybeesett, s ugyanekkor indult sor-
vadásnak a nyelvi kifejezõkészség, ekkor kapott lábra a hadarás, a hibás kiejtés és
hangsúlyozás. Az idõbeli egyezés megerõsíti azt a vélekedést, hogy a televíziózás
idézte elõ az olvasási kedv csökkenését, az olvasás hiánya folytán pedig terjedni
kezdett a nyelvi pongyolaság. (Az összefüggések persze sokrétûbbek: tény, hogy a
televízió nézése idõt vesz el a délutáni és esti olvasástól, de nagyobb bajt okozott az
a gyorsan elterjedt nézet, mely szerint tudást és mûveltséget a televíziótól is
kaphatunk. Akik ezt elhitték, még inkább leszoktak az olvasásról. A televízió pedig –
fõleg a késõbb szervezõdõ kereskedelmi adók – milliók számára közvetítette, milliók
beszédstílusába építette be a legkülönfélébb, gyakran elemi nyelvi hibákat.)

Az olvasás hiányának azonban más káros hatása is van. Amikor olvasunk, a betûket,
mint apró grafikai jeleket, sorban letapogatja szemünk, e jeleket az értelmünk
szavakká, majd logikát és hangulati tartalmat hordozó mondatokká állítja össze,
melyek végül képzetek, éles képek formájában jelennek meg elõttünk. Ez a többlép-
csõs szellemi torna hiányzik a nem olvasó ember – fõleg a gyermekek – életébõl, s ez
a hiány okozza azt, hogy csökkenõben van az egészséges fantázia, a kreativitás, az
élénk gondolattársítás, egyszóval mindaz, amit tágabb értelemben véve
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szellemességnek nevezünk. (Kérdés, hogy vajon az így keletkezett ûrt ma mi tölti ki a
sok nem olvasó ember eszmevilágában? A gyakran sugárzott primitív, olykor obszcén
kabarékat – Heti Hetes, Esti Showder – nem szellemi pótcselekvésként „élvezi”-e a
kedves nézõ? E mûsorok mintha némely nagy múltú lap megszûnt humoreszkjei,
glosszái helyére furakodtak volna.)

Mindezek együttvéve késztettek arra, hogy lakóhelyemen, Pestszentlõrincen a hét
és tíz év közötti gyermekek számára olvasókört hozzak létre. (A tapasztalatok szerint
ebben az életkorban lehet legkönnyebben rászokni az olvasásra.) Az olvasás
gyönyörûségének megismertetése mellett a kör céljai közé tartozott még a szókincs
gyarapítása, a stílus javítása, az anyanyelvi és helyesírási hibák kiküszöbölése, a helyes
hangsúlyozás és kiejtés gyakorlása. Mivel az említett korosztály a mese iránt a leg-
fogékonyabb, foglalkozásaink rendszerét és témáit a magyar népmesékre alapoztuk. 

Szellemi és szakmai vezetõnek a nagy tapasztalatú tanárt és nyelvészt, dr. Szende
Aladárt kértem fel. Tudtam, hogy jó kedélyû, friss szellemû pedagógus, könnyen szót
ért majd a gyerekekkel, s mint nyelvész, anyanyelvi, helyesírási, stilisztikai szempontból
is jó irányban fogja õket vezetni. Szende tanár úr azonnal el is vállalta a kör vezetését.
Irodalmi forrásul az általa szerkesztett Süss föl nap címû vaskos népmesegyûjtemény
szolgált, s az olvasókör ugyancsak a Süss föl nap nevet kapta. A kerületi fõkönyvtár
vezetõsége készséggel biztosított számunkra helyet, s miután az iskoláknak írásban
megküldtük tájékoztatóinkat, 1997. november 22-én megtartottuk elsõ összejöve-
telünket.

A nyári szünidõ két hónapja kivételével havonta egyszer, egy szombat délelõtt
találkoztunk. Negyvenöt percre terveztük a foglalkozásainkat, de gyakran egy óránál
is több lett belõle. Minden összejövetelünk úgy kezdõdött, hogy a gyerekeknek
felolvastunk egy mesét. 

A szókincs és egyéb ismeretek bõvítése

A mesékben elõforduló ismeretlen szavak (például: ruca, pitvar, hányaveti) jelen-
tését természetesen megmagyaráztuk. Magyarázatra szorult az a szintén mesében
olvasott szólás is, hogy ordít, mint a fába esett féreg; a gyermekek a féreg szót csak a
gyümölcsben lévõ kukacra vonatkoztatták. Nem tudhatták, hogy némely vidéken
még ma is féregnek mondják az egeret, a rókát, de annak mondták, amíg volt, a
farkast meg a medvét is. Ezeket, ha bemerészkedtek a faluba, egy kivágott fatörzsbõl
készült csapdával fogták. Ha a csapda jól mûködött, az állat fába esett, s a farkas, róka,
azaz a házak közelébe férkõzõ féreg bizony ordított.

A székely mesékben egyebek közt a pakulár, a faraj, a kisded emberke meg a
fehérnép szavak voltak ismeretlenek, de néhány gyermeknek azt is el kellett monda-
nunk, kik is a székelyek. Mivel a kötetbõl hétfalusi csángó meséket is felolvastunk, a
csángókról is beszéltünk, s persze a hét falu nevét is felsoroltuk: legyen a csengésük
ismerõs, ha késõbb bõvebben hallanak róluk.

Szende tanár úrral közösen feladatokat is osztottunk ki: emlékezetes volt a jel szó
származékainak és összetételeinek gyûjtése. A gyõztes harminc szót hozott a követ-
kezõ órára, köztük a jelenkor t, a jellemet és a jelleget. A felolvasás után megkérdezte,
hogy vajon a jegy nem tartozik-e ide. Tisztáztuk, hogy a szó nem származéka, hanem
rokona a jelnek. A rövid beszélgetés közben bebizonyosodott: az alig tizenegy éves
kisiskolás felfedezte, hogy a jel és a jegy bizonyos esetekben helyettesíthetik egymást.
S bebizonyosodott az is, hogy a gyermekek szókincse, a szavak szeretete, a szavak
egyéni ízének megérzése célirányos feladatokkal gyorsan fejleszthetõ.
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Hamar kiderült, hogy a kisdiákoknak a mesék megértéséhez bizonyos néprajzi
ismeretek is szükségesek. A kis ködmön címû mese felolvasása után a gyerekek
elárulták, hogy nem tudják, mi is az a káposztáskõ: el kellett mondanunk ennek a
káposztasavanyításban betöltött szerepét. De nem tudták azt sem, hogy ugyanabban
a mesében a legény hogy vághatott a házon ablaknyílást egy fejszével. A kérdés kap-
csán beszéltünk a vertfal készítésérõl, arról, hogy azon az ajtó és ablak helyét utólag,
a kész, de még nedves falon vágják ki. Újabb kérdés következett: mibõl áll a vertfal? 
A fõ alkotóelemét, az agyagot ismerték, de a bele való törek és pelyva majd’ mind-
nyájuk elõtt ismeretlen volt. (E szavak tisztázásakor éppen egy lakótelepi gyermek
jegyezte meg: „Akkoriban mindent felhasználtak”. Nem sejtette, hogy a valamikor
létezõ, aztán elfelejtett, de a XX. század közepe óta egyre többet emlegetett 
hulladékmentes technológia lényegére tapintott rá.) Ugyanezen az órán a pelyva
magyarázatához kapcsolódva szót ejtettünk a cséplés kézi módszerérõl, a cséphadaró
használatáról, s a még õsibb, lóval való nyomtatásról. Mindezek után nem hagyhat-
tuk ki a ritkán hallott közmondás, a Nyomtató lónak ne kösd be a száját eredetének
magyarázatát sem.

Közben természetesen ajánlottuk olvasásra Benedek Elek, Móra Ferenc, Gárdonyi
Géza meseköteteit, meg Fekete István természetszeretetre nevelõ, kiváló stílusban
megírt könyveit; nem is sikertelenül, mert többen ott, helyben iratkoztak be a
könyvtárba. Olvasmányaikról rendszeresen beszámoltak, néhányszor írásban is. 

Központozás és mondathangsúly 

A felsõ tagozatba lépõ tanulóink már bonyolultabb feladatokat is kaptak. Egy alka-
lommal az írásjelek, azok adott helyen betöltött szerepének megismertetése céljából
alkottunk több, azonos szavakból álló mondatot. Az egyik mondatcsoport ez volt: Az
apja szegény, paraszti családból származott. Az apja, szegény, paraszti családból szár-
mazott. Az apja szegényparaszti családból származott. A gyermekek el tudták mon-
dani a vesszõk által meghatározott, illetve az egybeírásból eredõ jelentésbeli különb-
ségeket, de amikor hangosan felolvastattuk velük a mondatokat, tapasztaltuk, hogy a
hangsúlyozással, a mondatok megfelelõ tagolásával többen is hadilábon állnak: így
az olvasott szöveg visszaadása, akár másnak, akár önmaguknak való tolmácsolása
mégsem volt hibátlan. E hibákat igyekeztünk kiküszöbölni, hiszen tudtuk, hogy a
gyerekeknek emiatt késõbb gondjuk lesz az olvasott szöveg tökéletes megértésével.
(Éppen akkoriban látott napvilágot egy hír, mely szerint Magyarországon a felnõtt
lakosság ötöde-negyede funkcionális analfabéta. Ennek oka részben az olvasott
szöveg nem tökéletes értésében rejlik.) Egy hasonló célból szerkesztett mondatpáros
a következõ volt: Sötétben botorkáltam az erdõben, megbotlottam, majd hasra
estem. Sötétben botorkáltam az erdõben, megbotlottam; majd’ hasra estem. A fela-
dat az volt, hogy magyarázzák meg, miben különbözik a két majd szó, melyik hangsú-
lyos, melyik nem, mi a felsõ vesszõ szerepe. Több hasonló feladatot is adtunk, s a 
hangos olvastatások során kitûnt, hogy ugyanazok a gyerekek olvastak jó hangsú-
lyozással, akik ismerték az írásjelek pontos szerepét. Úgy tapasztaltuk, hogy hangos
olvastatással, s a hangsúlyozás és kiejtés hibáinak következetes kijavításával jobbá
tehetõ a központozás is. 

Egy kihalóban lévõ mûfaj

A fogalmazás javítása érdekében szorgalmaztuk a levélírást is . Úgy gondoltuk, hogy
ezt a meglehetõsen kötetlen mûfajt szeretni fogják a gyerekek. Tévedtünk: ide-
genkedtek tõle, pedig bármirõl, bárkinek, elképzelt személynek is írhattak. Rájöttünk
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aztán, hogy a levél, mint mûfaj ismeretlen számukra, hiszen a szüleik is inkább tele-
fonálnak, interneteznek vagy SMS-t küldenek. Egy-két gyermek próbált ugyan írni,
egyikük valahogy így kezdte: „Kedves Jóska! Én jó egészségben vagyok, melyet neked
is kívánok.” Valamelyik nagyszülõ diktálhatta, de ennek is örültünk, mert az unokának
talán lett némi fogalma a levélrõl.

Árulkodó dolgozatok, játékos feladatok

A második évben egy kisebb, „haladó” csoport tagjai azt ötlötték ki, hogy megírják
Erich Kästner A két Lotti címû ifjúsági regényének folytatását. Kilenc dolgozat, köztük
több érdekes, jó munka született, négy azonban más szempontból volt figyelem-
reméltó. „Palffy úr, a karmester sztárcsillag lett”, írta az egyik fiú (a sztár, tehát az angol
csillag szóhoz hozzáragasztotta a magyar csillag szót: ennél tömörebben aligha
lehetne jellemezni a globalizáció korát, a jelen és a közeli jövõ értelmi és értelmezési
zavarait – melyekrõl persze nem a dolgozatot író gyermek tehet.) Egy kislány
történetében meg a könyvbéli család késõbb született tagjai a Nick, Wiliem – így,
hibásan írva –, aztán a Jack, Joe és Susan nevet kapták. Nyaralni pedig Hawayra
mentek. (Helyesen: Hawaiira). E dolgozatokból kiordított az anglománia, a nevekben
fel lehetett ismerni az éppen folyó televíziós sorozatok szereplõinek nevét.
Meglepetéssel s némi értetlenséggel fogadták kérdésünket, hogy az idegen földön ját-
szódó regény szereplõjének neve, a Palffy, nem tûnik-e magyarnak? S ha igen, miért
angolosítanák el a német nyelvterületen játszódó történet magyar származású hõse
unokáinak nevét – méghozzá hibásan?

Közben pihentetõ, játékos feladatokat is adtunk, vagy oldottunk meg közösen. Egy
alkalommal olyan szavakat kellett keresni (szándékosan nem használtuk a jelzõ szót),
melyek emberi tulajdonságot fejeznek ki, de a szó eredete valamelyik szervünkre vagy
testrészünkre utal. A nyíltszívû, jószívû, rosszmájú megtalálása után a félénkebb gyer-
mekek is sorra hozták felszínre a talán csak egyszer hallott, a tudat legmélyén lévõ
szavakat: agyafúrt, szemfüles, kétbalkezes, torkos, ínyenc, kákabélû, nagybélû.
Elfogadtuk a veséjébe lát, s a valamire fáj a foga kifejezéseket is.

A gyerekek élénken érdeklõdtek a különféle szavak eredete iránt is. Szende tanár úr az
egyik foglalkozáson elmesélte, hogy valamelyik egyetemi vizsgáján a következõ kérdést
kapta: honnan eredhet a Bikszádi vezetéknév. A hirtelen jött kérdésre nem volt könnyû
a válasz, de a vizsgáztató professzor segítségével aztán közösen kiderítették, hogy a név
alighanem összetett szó: a bik elõtag bükk, azaz bükkerdõ lehet, a szád pedig (mely
rokona a száj szónak) az erdõ szélétõl befelé induló, útszerûen kivágott rész: olyan,
mintha az erdõ kitátott szája meg a torka lenne. Az ezen a tájon élõ, vagy ezzel az
erdõrésszel valamilyen kapcsolatban álló család kaphatta egykor a Bikszádi nevet. 

Többször tapasztaltuk, hogy a gyerekeket nagyon érdekelte minden, ami eredetre,
a szavak, szólások eredetére utalt. Feltehetõleg a gyermeklélekben még erõsen
meglévõ okkeresési szándék, a végsõ ok kifürkészésének célja vezérelte õket. (Ha egy
gyermek kíváncsi kérdésére válasz helyett visszakérdeznénk, hogy „nem mindegy?”
talán nagy kárt okoznánk neki: megölnénk benne az okszerûségre való törekvést,
vagyis az okosságot.)

A tanulók szívesen beszéltek az olvasott könyvekrõl, arról, hogy miért tetszett, vagy
mit nem értettek benne. Az olvasás nyújtotta élmények mellett késõbb szóba került
egy-egy kötetnek, mint tárgynak a szépsége is: a formája, a fedelén lévõ kép,
mintázat, a betûk nagysága és fajtája: egyszóval az, hogy amikor az író megírja a
könyvet, akkor az még nincs kész, mert egy mûvésznek (grafikusnak, tervezõ-
szerkesztõnek) fel is kell azt szépen öltöztetni. 
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A megszûnés

Az olvasókör a negyedik év végén – éppen az olvasás évében – mégis feloszlatta
önmagát. Túl egyszerû lenne azt mondani, hogy azért, mert a korszellem nem ked-
vezett az olvasásnak – bár ebben is van némi igazság. A fõ baj az volt, hogy a kezde-
ti fellángolás csillapodtával – az elsõ hónapokban még negyvenen is voltunk egy-egy
foglalkozáson – az utánpótlás, a kicsik jelentkezése megszûnt. Ennek közvetlen oka az
iskolák és az olvasókör közti kapcsolat fokozatos elhalása volt, a közvetett okok között
azonban nyilván szerepelt a pedagógusok túlterheltsége is. (Hangsúlyozom, hogy
sohasem az iskolai tanmenettel ellentétesen, hanem azt kiegészítve dolgoztunk: a
kerületben mégis csupán három olyan iskola akadt, ahonnan egy-egy pedagógus
bizonyos rendszerességgel hozta a gyermekeket, annak ellenére, hogy az iskoláknak
minden tanévben küldtem tájékoztatót, s próbáltam személyes kapcsolatokat is
kiépíteni.) Így csak idõ kérdése volt, hogy az elsõ, kezdeti csapat – amely néhány isko-
la tanulóiból tevõdött össze – mikor „növi ki” a foglalkozás kereteit, s a teljes névsort
kitevõ, több mint hatvanas létszám mikor csökken a töredékére. Amikor ez az idõ négy
év elmúltával elkövetkezett, feloszlattuk a kört.

Úgy vélem, még most sem tudatosult kellõképpen, hogy a videó, a számítógép, az
Internet nem pótolhatja az olvasást, nem ad mûveltséget, nem fejleszti a kifejezés
képességét, a beszéd tiszta logikáját, mindazt, amit logosznak nevezünk. Még mindig
nem tudatosult kellõképpen, hogy egész életünkben szavakban, mondatokban gon-
dolkodunk, s ezek pontossága nélkül az emberi szellem mûködése sem a matema-
tikusnál, sem a biológusnál, sem az atomtudósnál nem lehet teljes.

Szûk Balázs

Ingázók fohásza és a meghallgatás

Látjátok feleim két út közt
ûzve folyton éjre nap jön,
S boldogságom eltékozolva,
Mint lépes méz íze a szájban,
S munka helyett jutó üres
Órák a borzalom ege alatt.
Mivégre suhanok át ugyanazon
Híd fölött hajnalban csikorgó
Hassal s éjszaka ugyanúgy zokogva:
Arcot mosva könnyel, akár téli
Esõ az alig-havat a domboldalról?
A szemhatáron nyújtózkodó fák friss
Raja. Egyenesebb és
Valószerûbb a létük, mint az enyém
Két út közt. Bokrokból szürke
Nyúl robban elõ, mint gondolatom
Néha védekezve idegen törvények,

Börtönök, hóhérok gyilkos
Kezétõl, társak árulásától.
Arrébb elhagyott házak: e szent 

temetõk –
Lelkem síró fûzfáinak
Arany õrzõi, thermopülai katonái.
Velem már a vonat is szédül,
Mikor meglódulnak roppanó
Szemeimben a rázkódó ablakok:
Kezeim rikoltozzák az ágyat!
Szerelmes barátaim, társak a bajban,
Mennyei pásztorok rosszban és jóban,
Ez éjszakai recsegõ koporsóban.
Kocsik kemény bõre, fája,
Mint pamlagotok párnája
Adjon nektek békességet!
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Sehol

Ha majd fiam kérdõre von
panelesített urnasíromnál, hova
az olcsóság miatt költöztem idejekorán
egész spórolós életem
büszke metaforájaként,
mit mondok majd neki,
milyen parainesist öklend
fel a mélybõl kihûlt serviens szám,
elgyávult porom, melybõl
nem keltek eszmék, s nem virulhattak
sétáló filozófusokkal sem a reneszánsz 

kertek.
Mit mondok majd neki, ha örökkön
békétlen-boldogtalan szellemképem
néha átsuhan számítógépe
harcoktól izzadt monitorján,
s mint ama Hamlet Helsingõr vára felett,
rettentõ súlyt rakok kicsiny szívére, hogy 
szürke halálomért vállalja a dicstelen 
õrülést, mert az maga az élet,
s ezen kívül semmi sem az!
Mit mondok majd neki, hogy 

meghallgasson

egy századmásodpercnyi villanást,
hisz életemben is gyakran asztráltest 

voltam:
leírt, pitiáner gyalogosa a tisztességnek,
sehonnai agymosott járadékolt,
visszaküldött pályázatok sajnálomuramja,
összeszurkált légi herceg Baudelaire 

lapjairól,
titkos tabu, akit vigyorogva megtapod
a hatalom Leviátán-tenyészete, s
lassan félrevezetett családja is.
Mit mondok majd, mért lettem ily
könyörtelen és renitens, ily magamnak
való lobbanás, ily naptalan „fehér törpe”.
Mit mondok majd nyugtatót és 
reménytelit innen a síron túlról,
hisz még most is harcolok
ellenem kelt földi szélmalmokkal,
holott élnem kellene már végre itt a 

mélyben,
nem mint rénszarvas hónak fehérében,
csak a sötét igazság puha fészkében,
mint meleg fény a halotti beszédben.

Polgár Ernõ

Az elsõ szerelem
A biológiatanár a koponyacsontok illeszkedésének magyarázatába kezdett, amikor

Ringo az ablakon kinézve csettintett a nyelvével:
– Micsoda formák, anyám!
– A homlokcsontokra gondolsz? – kérdezte Caruso, aki otthon, a fürdõszobában

operaáriákat énekelt, a bulikon pedig Beatlest, Animalst, Bee Geest. Életének csillapít-
hatatlan vágya volt, hogy Demis Roussos legalább egyik dalát elõ tudja adni. 

– Persze – vigyorgott Ringo, valamennyiünk keresztapja. A suliban õ találta ki 
a legjobb beceneveket. Nekünk és a tanároknak. Az orosz nyelv tanárát Ringo

Bunkónak anyakönyvezte, s mint mindegyik névadás esetében: ennek is megvolt a
magyarázata. Bunkó tanár úr kántortanító – kántorként is mûködõ egyházi iskolai
tanár – volt, amikor még nem Lenin és Marx képei dekorálták a tantermeket. Iskolánk
zárda volt, a rend és a fegyelem fellegvára. Ebbõl nekünk a gyönyörû színházterem
maradt, a színpad, ahol reklektorfényben fürdeni zenélés közben volt a legélvezete-
sebb. És még Bunkó tanár úr is maradt, a bunyevác származású kántor, aki délszláv
nyelvismeretével képes volt arra is, hogy oroszul megtanuljon, a cirillbetûs
hieroglifákat hibátlanul írja és Tolsztoj, Csehov világnyelvét folyékonyan beszélje.
Kezeit, ujjait pedig oly keményre edzeni, hogy aki tõle a fejére híres bunkójából egyet
is kapott: az orosz nyelvtõl elment a kedve. Óra elõtt sokunkat felsorakoztatott a 
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katedra elõtt, megkaptuk a bunkót, mindig egyet, nem túl nagyot, hogy azért ne
fájjon túlságosan, s Bunkó tanár úr megjegyezte: „Az órát nem akarom ezzel félbesza-
kítani. Kiadom elõre a jussotokat!” 

Németek, magyarok, délszlávok jártak az iskolába, a vasárnapi nagymiséken 
magyar, német és bunyevác nyelven imádkoztunk, hallgattuk a prédikációkat: minist-
rálni viszont latin nyelven kellett. Szüleink, nagyszüleink otthon is használták anya-
nyelveiket: még a gyengébb nyelvérzékûek is magukba szívták az idegen szavakat, a
német és bunyevác identitást, s az orosszal azért csak megbirkóztunk Bunkó tanár úr
örömére.

Osztályfõnökünket Ringo Embernek nevezte el. Ember tanár úr Dávodon született,
családjának mozgófilmszínháza volt. A némafilmek vetítésekor zongoristát alkalmaz-
tak. Ember tanár úr is megtanult zongorázni, s amikor a színpadon leült a zongora
mellé és játszani kezdett: mi mindent abbahagytunk, és szájtátva hallgattuk. 

Késõbb gondoltam arra, hogy Ringo csak azért nem hívta õt Claydermannak, mert
Claydermann akkor még az iskolapadokat koptatta, mint mi.

Ember tanár úr pedig csak játszott, virtuóz improvizálásai közben peregtek elõtte
gyermekkorának némafilmjei: szerelmes jelenetek, majd drámai fordulatok és felzak-
lató háborús képek. 

A mozikat, és mindent, ami magántulajdon volt: államosítottak. Ember tanár úr
nem lett zongorista, de tanár sem.

Érte meghaltunk volna.
Pengetõ tanár úr fizikát tanított, édesapja Baján volt fõorvos, jól kereshetett, mert

fiának a legdrágább gitárt, erõsítõket és hangfalakat vette meg. Amiket nekünk aztán
mindig kölcsön is adott. Ember tanár úrral zenéltek együtt azon alkalmakkor, amikor
a tanárok tánc közben egymáshoz simulhattak, felfedezhették egymás rejtett
testrészeit, s feledhették foglalkozásuk miatt kialakuló vagy eredendõen létezõ ideg-
bajukat. Ringónak vagy nekem szóltak e jeles összejövetelek elõtt, hogy üljünk már a
dobhoz: úgyis állandóan a színpadon szédelgünk.

Találkozóik számunkra erotikaórák voltak, melyeken mindig figyeltünk. Napló-
fõkönyv tanár úr, ki nézte volna ki belõle, volt a legjobb táncos. Pörgette úgy a
tanárnõket, ahogy a naplót, szokása szerint, s névsorolvasást tartott. Csak nekünk,
bácskai születésûeknek volt természetes a nevek változatossága. Aradi, Csupich,
Letenovich, Jellasich, Marx – szódát árultak s nem olvasták a Kommunista Kiáltványt 
–, Oswald – nem álltak rokonságban Kennedy elnök késõbbi gyilkosával –,
Prikidanovich, Schweibert – vitézi rangjukat Horthytól kapták – … s a névsorból most
csak szemelgettem. Naplófõkönyv tanár úr nem. Õ mindig kedvét lelte a teljességben.
A kitelepítettek, kutyabõrösök pontos elõneveit is tudta, Czuczor Gergely egyenes ági
leszármazottainak, akik kertészkedéssel foglalkoztak, anyámnak is csak tõlük lehetett
kitavaszodás táján palántát hozatni, a tudós Czuczor megszólítás dukált
Napkófõkönyv tanár úr névsorolvasásain. Jellasich: áruló volt. Egyszer hozzám fordult
és szomorúan kérdezte: „Ugye te nem tartasz engem árulónak?” Naplófõkönyv tanár
úr velem kapcsolatban azt a megoldást alkalmazta, hogy egyszer anyai, máskor apai
ágon adta közre családfa-kutatási ismereteit. Bárót, grófot, vagyontalant számon tar-
tott. Herceg nem volt. Elment a plébánia irattárába, s képes volt utánanézni, hogy a
Czedlédi csak Cegléd.

A fiút pedig minden matematika óra elõtt lefokozta. Aztán Naplófõkönyv tanár úr
ott ütötte fel a naplót, ahol kinyílt, s a táblához hívta áldozatát, aki akkor úgy vergõdött
a feladat megoldása közepette, mint a szabad szárnyaláshoz szokott rovar a pók
hálójában. Karinthy ismerte ezt az érzést. 
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Lélek tanár úr irodalomóráján kérdezte Ringótól: „Olvastad-e, édes fiam, a Tanár úr
kéremet?” „Nem, tanár úr! Én matematikaórákra járok.” Boncmester tanár úr, aki az
emberi test apollói tökéletességét másodpercek alatt szedte darabokra, s azt várta
tõlünk, hogy megnevezve, részenként össze is rakjuk. Most is állt Miska mellett, s a
csontváz koponyacsontjait sorolta. Legutóbb is úgy átélte mindezt, hogy Miska recseg-
ve rádûlt. Ringo ébredt fel az elsõ sorból a zajokra, leemelte Miskát Boncmester tanár
úrról és megszólalt: „Csak óvatosan a Miskával, tanár úr!” 

Ringo ezek után a kivételezettek közé tartozott, hozhatta, vihette Miskát. A szertár
felelõse lett. Biológiából más teendõje már nem volt. Miskára vigyázott, Boncmester
tanár úr fel sem szólította.

– Nézd, Lennon! – fordult felém Ringo.
– Aha – makogtam –, csakis õt nézem.
Zsuzsi éppen bemelegített az ablak elõtt, s mi szájtátva néztük alma keménységû,

vénuszi melleit. A bimbócskái úgy dagadnak a tornadressz alatt, mint a keltbukta –
mondta Ringo nagyokat sóhajtva.

Zsuzsi mindkettõnket megbabonázott. Tündöklõ szépségû Psyché volt számunkra,
s a szerelembeesés gyötrelmei, mint Cupidót kínozták, sebeztek bennünket is a nap
minden lassan mozduló percében. Bármire képesek lettünk volna érte. Ötletemre,
hogy a lányok tornaóráján szabadon kukkolhassunk, Ringo az ablak melletti padba
kérte átültetésünket azzal az indokolással, hogy Miskát jobban szemmel tarthassa.
Boncmester tanár úr a megindokolt kérelmet azonnal támogatta.

A határszéli kisvárosban, ahol diákéveinket pergettük, akkoriban a koedukált
nevelés még korszerûtlennek bizonyult: így fordulhatott elõ az a sajnálatos helyzet,
hogy amíg a lányok tornaórán viháncoltak, gyönyörû testecskéikkel tündököltek,
nekünk biológiát kellett tanulni. Ringo beadványban tiltakozott érdekképviseleti
szervünknél, az úttörõszövetségnél, ahonnan postafordultával érkezett a válasz:
Pajtás, neked most az a feladatod, hogy tanulj!” 

Így csak bámulhattuk a lányokat, a legutóbbi idõben csakis Zsuzsit.
Szerencsések voltunk, mert Zsuzsi gimnazista bátyám iskolatársának húga volt, így

a gimnazista úrfik társaságához csapódva néha együtt lehettünk imádott isten-
nõnkkel. 

Tanultuk is, hogy Zeusz igyekezett békességet teremteni a titánok között.
Este éppen moziban voltunk, Ringo szorongatta Zsuzsi bal kezét, én a jobbot.
– Lehetetlen… – fortyant fel Ringo –, …hogy ne tudjon dönteni!
– Képzeld, ha mellettem döntene!
– Akkor inkább ne döntsön! – válaszolta salamoni bölcsességgel, és ebben marad-

tunk.
Ebéd után, szokásunk szerint, felmentünk a színpadra. Ringo fergeteges dobszóló-

val indított. Caruso torkát köszörülte, én bekapcsoltam az erõsítõket, és az orgonához
ültem. Lassú számot kezdtünk játszani, úgy emlékszem, Bee Gees lehetett. Észre se
vettük, hogy összegyûltek a tinik. Zsuzsi feljött a színpadra, állt ott egy ideig, aztán
homlokon csókolta Ringót, majd engem, és szó nélkül elment. Ringo olyan izgalom-
ba jött, hogy szakadni kezdett róla veríték. Még az is megfordult a fejemben, hogy
lemondok Zsuzsiról a javára, de rögtön el is vetettem az ötletet, mert megvilágosodott
bennem, hogy itt csakis Zsuzsi dönthet.

Nem játszottunk sokáig, mert kiégett az egyik biztosíték. Elindultunk a boltba. Ringo
végig csendben volt, egy szót nem lehetett kihúzni belõle. Caruso sokáig válogatott
az üzletben, Ringo meg csak állt bambán a pult elõtt, mint a hóember az iskolaud-
varon. Kint az utcán végre megszólalt:
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– Elloptam egy trafót – vette elõ a transzformátort a zsebébõl. – Jó lesz az
erõsítõhöz.

Caruso elsápadt, majdnem összeesett. Rémülete nem is volt megalapozatlan: a kis-
városban ugyanis mindenkit ismertek. Ha kitudódik ez az egész, nekünk befellegzett.

A Vízözön iszonyata következhet. Caruso már látta maga elõtt a menekülõ Noét,
akinek bárkájára felkapaszkodunk.

– Miért csináltad?! – kérdeztem.
– Nem tudom. Elkapott a vágy, hogy megtegyem.
Caruso addig hisztizett, amíg vissza nem mentünk a boltba. Alibiként vettünk még

egy biztosítékot. Caruso megint sokáig válogatott, világéletében ilyen pepecselõ volt.
Ringo közben, mint egy profi, kinyitotta még egyszer a vitrint, és visszalopta helyére a
drága transzformátort. Caruso a megrázkódtatások után berekedt, napokig nem is
énekelt. Ringót aztán egyre gyakrabban kapta el a vágy, és lopnia kellett valamit.

Zsuzsi sokáig vívódott. Végül egy harmadik megoldást választott: Döngetõ mellett
kötött ki. Döngetõ tíz méterrõl, nekifutásból, teljes erõvel volt képes fejjel a táblának
rohanni. Remegtek a falak. Nem akartunk hinni a szemünknek.

Nyolcadik után, ahogy történni szokott, szétszóródtunk a világban. Ringo többször
került börtönbe. Nemrég találkoztam vele a körúton. Meghívott egy sörre. Mondta,
hogy már nem dobol, de még hallani fogok róla, mert ne higgyem azt, hogy nem
tudná ellopni az Eiffel-tornyot.

Nem kérdeztem meg tõle, hogy az eredetire vagy kisebb másolatra gondol,
melyekkel Párizsban mindenhol találkozhatunk.

Johantsik Endre

Necctrikó

A hatvanas évek végétõl a nyolcvanas évek közepéig, bizonyos anyagi-egzisztenciális
szint alatt, melegebb nyáridõben az erõsebbik nem nép-nemzeti viselete volt a rövid
ujjas, lyukacsos szövésû necc-trikó. Boldogult úrfi koromban, pontosabban a könyvter-
jesztõ-segédmunkás évek alatt én is elnyûttem néhányat e szellõs munkaruhából.
Késõbb szabadidõruhaként horgászathoz és locsoláshoz használtam egészen addig,
amíg, vélhetõen velem együtt sokak bánatára, gyártása és hazai forgalmazása
megszûnt. Azt, hogy mennyire erõs érzelmi szálak fûztek hozzá, feleségem se felejtette
el, mert 1995-ben jártában-keltében valahol „lecsapott” ennek az immár nosztalgia
viseletnek az egyetlen, középzöld színû példányára. Biztosra veszem, hogy ha csak
sejti is a nehéz idõk visszatérésének fenyegetõ közelségét, többet vásárol belõle. Ám
nem így történt, s éppen három évig úgy tûnt, hogy ez nem is baj. A nyári hõmérsék-
letek parancsoló szükségszerûségének hiányában három évet pihent – ahogy mon-
dani szokás – naftalinban. 

1998 nyarán munkalélektani szempontból privilegizált helyzetben voltam.
Nyolcadik hónapja egyedül használtam egy olyan irodahelyiséget, amelyet a telepített
fali konnektorok száma alapján valamikor három személyesre terveztek. Tehát tartósan
mentes voltam a másik testközelsége elviselésének úgy általában nem kívánatos alap-
stresszétõl. Ez a körülmény a maga szerény mivoltában az állami szolgálatban folya-
matosan jegyzett 35 éves munkaviszony dobogós hozadéka volt. Ám régi közhely,
hogy ebben a siralomvölgyben, ahol önmegvalósításunk emberöltõs drámája zajlik,
minden jó nem lehet együtt. Az említett „hozadékból” hiányzott egy icike-picike
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klímaberendezés, aminek következtében a 15 négyzetméteres cella hõmérséklete
nyolcadik hete nem akart 30 celsius fok alá süllyedni. Saját készítésû napi munkater-
vem ennek megfelelõen immár két hónapja egyetlen célt szolgált: a minél kevesebb
ott tartózkodást. Ennek ellenére már június elején úgy tûnt, hogy ezen a nyáron a 
férfiak sok évtizedes, alátét nélküli, egy szál rövid ujjas egyenviselete is sok lesz. 
A tûrõképesség váratlan és nagymértékû csökkenése miatt közérzetemet kezdetben az
nyugtalanította, hogy az öregedésnek esetleg egy szokásostól eltérõ, hirtelen fázisug-
rásával kell szembenéznem. E tekintetben belsõ egyensúlyom csak akkor állt helyre,
amikor a nálam 10–15 évvel fiatalabb kollégák egyre nagyobb számban, egyre
erõsödõ hangerõvel azonos tünet együttesekrõl kezdtek panaszkodni. Ez alapvetõen
jó érzés volt, de a napról napra kellemetlenebb hõérzeten nem javított. 

Ha az anyagi-egzisztenciális helyzet meghatározása céljából meghúzom a legen-
dás, képzeletbeli felezõvonalat portás és igazgató között, akkor fizetés vonatko-
zásában a portáshoz, beosztás és felelõsség szempontjából az igazgatóhoz álltam
közelebb a bûvös határvonal két oldalán. Ez a hagyományos „bemérés” volt az alap-
ja és kiindulópontja annak a villámgyors döntési aktusnak, melynek követ-
kezményeként egy immár több mint langyos júniusi reggelen egy, a megszokottól
erõsen eltérõ szerelésre figyelhettek fel az igazgatóság törzsépületének dolgozói.
Különös tekintettel a szokatlanul elhúzódó ítéletidõre, afelõl nem volt kétségem, hogy
beosztástól függetlenül ugrásszerûen fog növekedni az irigykedõk száma e besze-
rezhetetlenül egyedi ruhadarab láttán. Afelõl viszont gyötört némi kétely, hogy egy
elõbb-utóbb óhatatlanul bekövetkezõ váratlan találkozás alkalmával, valamennyi
„munkaügyi paraméterem” figyelembe vételével mit szól hozzá az Igazgató? Ezt a
majdnem szorongást végül is úgy sikerült közömbösítenem, hogy a közvetlen kollégák
számára kreáltam egy elképzelt intermezzót, melynek többszöri elõadásával nem kis
derültség közepette maximális elismeréseket söpörtem be. Elmondtam, hogy csak és
kizárólagosan azért nem közlekedek a necc trikóban közterületen, fõleg munkaidõ
után, mert nem akarom kockáztatni azt a lehetõséget, hogy amíg valahol a belváros-
ban átkelésre várakozom egy piros lámpánál, hirtelen megáll mellettem az ismerõs
vezérkari peugeot, és a leengedett ablak mögül jellegzetesen dörmögõ hangon a
következõ hallatszik: Nézd Endre, én tudom, hogy a te szobád sincs klimatizálva, de
ahol te dolgozol, az mégis csak egy igazgatóság ...

Az Igazgató rezidenciája egy másik városrészben volt. Abban a létesítményben,
ahol én dolgoztam, havi átlagban csak maximum háromszor szokott megjelenni, az
általa tartott különbözõ szintû vezetõi értekezletek alkalmával. Ezek az értekezletek, fel-
tehetõen egyéniségébõl fakadóan, nagyon rövid szünetekkel majdnem szó szerint
reggeltõl estig tartottak. Mivel rendszeres munkakapcsolatom nem volt vele, az épület
pedig meglehetõsen nagy volt, ezért több esetben is elõfordult, hogy csak két-három
hónapos szünet után üdvözölhettem a folyosón. Tehát ez a már ízig-vérig kánikula
szülte gag alapvetõen a megvalósulás rendkívül csekély valószínûségétõl volt pikáns.
Ám annak arányában, ahogy az Egyesült Arab Emirátusokat jellemzõ idõjárás nem
akart véget érni, hétrõl hétre nõtt a valószínûsége egy váratlan találkozásnak. Ami per-
sze folyamatában egyáltalán nem tudatosult bennem, mert a nem klimatizált helyi-
ségek munkatársaival együtt nagyon hamar én is annyira elfásultam, hogy napról
napra egyre erõtlenebb vonaglások közepette vártam a munkaidõ végét. 

Július 29-én délelõtt 11 órakor a csupa üvegfalú lépcsõház levegõje már olyan volt,
mint a lórúgás. Amikor a második emeleti liftajtó elõtt tekintetünk találkozott, éppen
egy klimatizált térbõl kilépve, vajsárga nyári öltönyének panyókára vetett zakóját igazí-
totta. Szándékom szerint filozofikus töltetû üdvözlõ mosolyom körülbelül olyan
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lehetett, mint a római arénában a halni készülõ gladiátoré. Abban a pillanatban
találkoztunk, amikor 49 éves szervezete a „gombnyomásra” kapott parancs alapján
épphogy csak megkezdte a 10 fokos hõmérsékletkülönbségre való átállást. Fogadás
esetén, dupla vagy semmi alapon, minden vagyonomat feltettem volna arra, hogy a
legkisebb gondja is nagyobb annál, minthogy mi van rajtam. Néhány aktuális sem-
miségrõl váltott szívélyes szó után nem várta meg, amíg a lift megérkezik, hanem 
szapora léptekkel gyalog indult el lefelé a második emeletrõl. Miután eltûnt a lépcsõ-
fordulóban, már tudtam, hogy ennek az egész felvetésnek már 150 éve lejárt a „sza-
vatossági ideje”. Ugyanis Csehov, Dosztojevszkij és Gogol csinovnyik világának túlélõ
reminiszcenciáját elfújta az El Nínó. 

Fehér Bence

A bánat 
õsplatánjai

A kék egën kerëngenek
A mélyarany fák árnyai,
A napsütésben csëngenek
A bánat õsplatánjai.

A sárga-tarka kérgëket
Magány kockázza, tördeli.
Vígasztalan nagy léptëmet
A përgõ kérëg elnyeli.

Mint órjás-ujj, égre mutat:
Ëgy kisfiúnak lepke-fényt,
Nekëm — csak ítélõ Urat,
Borbálában vesztëtt reményt.

Borbála elmënt, nem maradt.
De sënki mást ez nem zavar,
Úgy látszik, õ së fontosabb,
Sëm én, mint itt a fák s avar.

Itt álltak énelõttem is,
S még nem volt Rácz Borbála sëm;
És lësznek énutánam is —
De Rád csak én emlékëzëm...

Koppány
Négy felõl nézël rám, király uram,
Kézzel, lábbal és elszabdalt fejeddel,
Holtadban hirdetëd: „Sosë feledd el,
Hogy a »fejlëtt világ« útjába’ van,

Ha õrzöd, mid van, bátran, nyugtalan,
Magad módján váltasz szót Istenëddel,
Ëgy gõgös diáklányt vársz türelëmmel,
S ha nem vagy, mint õk, végképp 

céltalan.”

Így ért a sors igazságod fölé:
Több jogod volt, hát vágtak négy felé.
Bolondok, Isten elcsavarta tervük:

Téged mutat most a négy égi táj.
Mi történt és mi lësz, már nem feledjük,
Lënézëtt fiaid, Koppány király.
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Pálfi Ágnes

Én-ek

1.

deszkaszálanként gondosan 
föl kellett volna gyújtani
locsolgattuk és mentegettük
vihognak ránk a föld alól

a gyilkosok, hogy így bevált
az összetákolt forgatókönyv
nem lett a tûznek martaléka
évõdünk sárga csontokon

Júdás-virágok sírjainkon
szerelmünk sajgó tériszony
széjjelterpesztett szárnyainkon

2.

feledni boldog tériszony
jön a szakállas õsz öreg
mintha valaha számüzött
valaha mintha ép a ház

pedig én láttam össze volt
omolva az már gondosan
kézmûves voltál megbocsáss
deszkaszálanként istenem

hiszen tûztél te billegõ
kakasra tornyot jó napot
s velem nyúltál a tálba be

Isa, pur, Chomuu...
A földhányás akár a túró, csak fekete.
Koporsóm illatos diófa, lakkozatlan.
Rendben volt minden, úgy meséled.
Én is, te is. A holt s az élõ.
Az késett csak, a gyászbeszéd.
S fölkeltem akkor szótalan.
Erõs a test, a lélek készületlen.
Nem hagytatok meghalni, még nem.

Béki István

Napirend
Föld méhébõl kiszakadva
nyújtja lábát
törzsét
emeli fejét
felhõk izzadó ölébe.

(Föntrõl nézve lent,
hol megtörtént a pillanat)
a mélyben kiaszott
sovány
katlan tátong
gyíkok-kígyók szikkadnak
hajnalt metszõ hasadásban.

Föld méhébõl kiszakadva
fényt áraszt
hajnalt metszõ hasadásban.

Nyújtja lábát: reccsen térde.
Törzsét: fájdalom-sötétségbe.
Ejti vak fejét: éjjeli repedésbe
míg el nem nyeli
(föntrõl nézve a lent,
hol megtörtént a pillanat).

Hunyja álmát lenn a mélyben
s ha eljõ a pillanat
hajnalt metszõ hasadásban
föld méhébõl kiszakad
s nyújtja lábát
törzsét
emeli fejét
felhõk izzadó ölébe.

Tört folyosó

Taposott ösvény.
Lépcsõ, küszöb, fehér út
a semmi egén.

A semmi egén
fehér út, küszöb, lépcsõ.
Taposott ösvény.

PoLíSz



23

Szász Zsolt 

Nemzetes
Emberarcú hóhérod ne bántsd
ha rólad álmodik, ne lásd!

Nemes neved elfelejtsd, s nemed
a szájban zár alatt tartott igenlõ nemet:

A nem nép, nem haza, nem nemzetet!

Mert évszázados a nemtudás, az 
igazodás,

a takarodás, árulás, a trianoni elájulás!

Mondják, nem vagy, nincsen birtokod
nemzedéknyi nomád, kalodás halott!

S ha nem tudod ugatni az igét
még húzhatod magadra az igát – 

Jó vagy szántani, vetni kisdedet
miközben nyálzanak tovább a régi 

slágerek,

Hogy aszongya: „szeressük egymást, 
gyerekek!”
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE (III. RÉSZ)

Lapohos András – Wass Albert

Wass Albert szülõföldjén
(Az író levelei Ördöngösfüzesre)

Az Erdélyi-Mezõség egyik legrégibb magyar településérõl, Wass Albert szülõfaluja
szomszédságából, Ördöngösfüzesrõl érkezett levél. Nemrég jártam ott, Demeter
József lelkipásztor társaságában, és látogattuk meg Lapohos András tanárt, aki
készségesen mutatta meg az általa kezdeményezett és felépített múzeumot, melyben
az egyre fogyóbb szórványvidéki magyarság kultúrkincseit gyûjti össze, emléket állítva
a szülõföld írójának, Wass Albertnek.
E lelkes nyugdíjas tanárnak köszönhetõen Wass Albert szülõföldjén lehetõség nyílik
õseink által megteremtett kultúránk még el nem kallódott értékeinek megmentésére
és megõrzésére az utókor számára.
A Szülõfalum Alapítvány létrehozója és ennek elnöke felvállalta a helyi történeti, 
népmûvészeti emlékek összegyûjtését a Mezõség egész területén, és a „Mezõségi
Szórványközpont” megteremtésével e nemes munkának az irányítását.
Összegyûjtik Wass Albert író összes könyveit és lehetõséget teremtenek arra, hogy a
mezõségi magyarság olvashassa e mûveket. Lapohos András 1990 után leveleivel
megkereste a szülõföld nagy íróját. A válaszlevelek közrebocsájtását lapunkra bízta,
melyeket köszönettel juttatunk el olvasóinkhoz. 

Csernáthon János

Közlésre bocsátom a gróf Wass Alberttõl kapott leveleket. Elõzõleg egy pár szóban
felidézem azokat az emlékeket, amelyek a vele való levelezésem eredményezték. Ezért
megállítom az idõt, visszamegyek a múltba, és egy kellemesen eltöltött táborozásnak
csak egyetlen rendezvényérõl írom le emlékeim. S ez a rendezvény a táborozás
második napján megrendezett tábortûz volt.
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Az 1942–43-as tanév tavaszi vakációjának elsõ hetét a Kolozsvárhoz tartozó Lombi-
tetõ szervezett táborban töltöttem. A tavasz abban az évben korán ébredt. Bokrok
alján a sok májvirág csalogatott, hogy csokorba kössük, a gyümölcsfák lombkoronáit
pedig gazdag termést ígérõ virágok borították.

A táborozás második napján kiránduláson vettünk részt, ismerkedtünk a táborunk-
ból jól látszó Kolozsvárral, amely tevékenység tájékozódási versennyel fejezõdött be.
Az este közeledtével mindegyik õrs feladatként kapta, hogy fát gyûjtsön az esti
tábortûz megrendezéséhez.

Magam elé képzelem most is az erdõben amfiteátrumszerûen berendezett helyet,
ahova a fát kellett vinni. S mire leszállt az est, az õrsök elfoglalták helyeiket. Nemsokára
a tábortûz lángjai a magasba emelkedtek. A cserkészindulótól visszhangzott az erõd
„… Amerre járunk, megterem a gyõzelem, a gyõzelem!” Az elsõ tábortûz volt szá-
momra. Ilyen örök emléket hagyó tevékenységen eddig még nem vettem részt.
Gyermeki csodálkozás uralt, amikor gróf Wass Albert megérkezését jelentették be.
Nagy tapsvihar tört ki. De még nagyobb tapsvihar jelezte elõadásának megkezdését.
Kedves emlék maradt számomra elõadásának az a része, amikor a természetrõl
beszélt. Akkor még gazdag növény- és állatvilágot tárt elénk. Sokat idõzött, amikor fel-
hívta figyelmünket, hogy védjük csodás tájaink élõvilágát. Késõbb érlelõdött meg ben-
nem, hogy Látóemberként hívta fel figyelmünket. A természet iránti szeretete és az
érte való aggódás elkísért egész biológiatanári tevékenységem során. Amikor aztán
lehetõség adódott, és megtudtam a címét, levelet írtam neki. A tõle kapott kedves 
levelek biztattak, jelezték, hogy helyes úton jártam és járok a már létesített állattani
múzeumot illetõen, és a tervbe vett egyházi múzeum létesítését illetõen is. Értékelem
segíteni akaró szándékát. De megelégedtem csak ennyivel is, mert tudomásomra
jutott, hogy Rontóember akadályozta meg segíteni akaró szándékában. Közlésre
adom a nékem küldött leveleit, azzal a céllal, hogy aki olvassa, lássa, milyen gondola-
tokat ébresztettek az általam küldött levelek, ismerje meg életének egy epizódjait, min-
dennapi gondjait, amelyek foglalkoztatták a soha vissza nem látott szülõföld íróját.
Elgondolkozik bizonyára mindenki azon, amikor a mindig hazanézõ Wass Albert 
hazatérésérõl ír nekem: „… Aztán ha befejeztem ezt az életet, ami most már
hamarosan bekövetkezik, szelek szárnyán, csillagösvényen hazatérek újra a czegei tó
partjára, s ott maradok kísértet formájában, míg csak világ a világ”. Hazatért. Szomorú,
hogy csak így térhetett haza.

E kedves emlék felidézésére és a levelek közlése legyen tisztességadás az Erdélyi-
Mezõség nagy írójának, aki az olvasók tízezreinek szívében talált otthonra.

Beszéljenek tovább levelei:

1993. júl. 11.
Kedves Lapohos András!
Levelét köszönöm. Jól esik hírt kapni hajdani otthonunk vidékérõl, különösen, ha jó hír.
Ez pedig jó hír volt, mert arról tanúskodik, hogy megmaradt a jövendõ csírája.
Fölöttem bizony eltelt már az idõ. A nyolcvanhatot taposom, s ha Isten megsegít, nem
leszek már itt sokáig. Egészségem megromlott, írni is csak nagyon nehezen tudok, de az
vígasztal, hogy élek tovább fiaimban és könyveimben. Öt fiam van, egyik tábornok az
amerikai hadseregben, másik a kormány tanácsadója kelet-európai kérdésekben, ez
évente kétszer-háromszor Erdélybe is átjár hivatalos ügyekben. Megadom a címét, hogy
ha arra jár megint, keresse föl. 27 könyvem jelent meg magyarul, angolul, spanyolul és
németül. Erdélyrõl szól majdnem valamennyi. Munkámat tehát befejeztem, ideje, hogy
odébb álljak. Nem jó megöregedni, és még rosszabb nyomoréknak lenni.
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Ördöngösfüzesrõl, Füzesrõl sok szép emlékem van. Vadászni is jártam arra. A hajdani
pap, neve sajnos nem jut már eszembe, iskolatársam volt a kolozsvári ref. kollégiumban.
Szívbõl örülök a múzeumnak. Nagyon nagy szükség van erre. Hogy a tûzliliomot,
mint a zergeboglárt jól ismerem. Nagyapám legelõjének sarkában, Mezõ Háhon, amit
soha föl nem szántottak, volt még egy félholdnyi „Bozsor-rózsa” is. Isten tudja, van-e
még. Gyökerét még õseink hozták magukkal, szumérföldrõl.
Megbeszélem fiammal, hogy keresse föl, amikor arra jár. Szeretnék néhány száz dol-
lárt küldeni a múzeum számára.
Orvosom kívánságára abba kell hagynom a levelet. Áldja meg, segítse meg a Jóisten!
További jó munkát kívánva, üdvözli Wass Albert.

1993. aug. 14.
Kedves András barátom!
Köszönöm a fényképeket, a jókívánságokat és a zergeboglár-magvakat. A múzeum-
mal kapcsolatban: András fiam gyakorta utazik Erdélybe hivatalos ügyekben (õ a
német kormány közgazdasági megbízottja Románia és Magyarország felé). Õt kértem
meg, hogy keresse föl és biztosítson valami anyagi lehetõséget. A virágmagvakkal
próbálkozni fogok. Azonban attól félek, hogy az itteni sub-trópus éghajlat nem lesz
megfelelõ.
A jókívánság rám fér, újra megütött a gutta, kezem kissé bénult újra. Hiába, a 86 évet
érzem már.
Szeretettel Wass Albert

Astor, 1995. május 30.
Kedves András Öcsém!
Hálás szívvel köszönöm úgy a levelet, mint a fényképet. Szép régi emlékeket ébresztett
bennem a „tisztás”. Elõbbi leveledben küldtél egy térképet is, megkeresve azon a
kérdéses tisztást, majdnem biztos vagyok abban, hogy sátra vertem azon a tisztáson
többször is, nyár derekán, amikor õzbakra vadásztam ott.
Bizony ma már én sem vadászok többé. Kivénült a legény! Bár immár több mint hetven
éve kopogok az írógépen, bizony mellé-melléütök a betûknek. Hiába, a nyolcvanhete-
diket taposom, s volt múltamban sok olyan esztendõ, ami tízszeresen számít, mint
például amit a Hitler börtönében töltöttem, ahol azzal szórakoztattak, hogy „vallatás”
ürügye alatt jobb kezem ujjait tördelték sorba, vagy amikor kiküldtek a Pripjet mocsa-
raiba mint huszártisztet, s csak az ukránoknak köszönhetem, hogy életben maradtam.
Mindez a sok „élmény” nyomott hagyott azonban, s most már jóformán írni is csak
nehezen tudok. Utolsó könyvemet, életrajzomat, aminek VOLTAM lesz a neve, már
„tollba mondom”, ami lassan és döcögõsen halad.
Lám, eltelt az idõ a vénember fölött. Hívnak, hogy menjek el Magyarországra, s keres-
sem föl Erdélyt is. De nem megyek. Meg akarom õrizni emlékeimet úgy, ahogy megél-
tem azokat, s látni a változott világot nem lenne jó. Barátaim sem élnek többé, Tamási
Áron, Reményik Sándor, Dsida Jenõ és a többiek régen eltávoztak.
Ma már ez a tavakkal, mocsarakkal, szarvasokkal, medvékkel és aligátorokkal
megrakott „Ocala National Forest”, ahol élek: ez az otthonom. Aztán, ha befejeztem
ezt az életet, ami most már hamarosan bekövetkezik, „szelek szárnyán, csillag-
ösvényen hazatérek újra a czegei tó partjára, s ott maradok kísértet formájában, míg
csak világ a világ.”
Tartson meg Benneteket a Jóisten, Öcsém!
Szeretettel köszönt a Vénember: Albert Bátyád

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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1995. aug. 8.
Kedves András Öcsém!
Nocsak újra föladtam a Funtineli Boszorkányt, most talán mégis csak megérkezik. Az
Erdélybe küldött könyveimmel ez bizony sokszor megesett már. Sajnos, az okát is
tudom. De meglássuk, most talán átcsúszik. Az egyházi múzeum szép elgondolás,
megpróbálok itt fölébreszteni néhány magyart. Talán összeszedünk erre a célra egy
kis pénzmagot.
Az idõ bizony egyre súlyosabban nehezedik reám. Az írás is már nehezen halad.
Melléütök a betûknek. Nem jó megöregedni.
További jó munkát kívánok és igyekezni fogok fölébreszteni néhány telt-zsebû ma-
gyart az „egyházi múzeum” céljára.
További jó munkát kívánva küldöm üdvözletemet.
Wass Albert.

1995. nov. 2.
Kedves Öcsém – örömmel vettem leveledet és a küldött fényképet. 
András fiamnak írtam újra és címedet is megírtam újra. Az õ címe: Sandmoor Weg 41,
2000 Hamburg 56.
Rendszerint azonban nincs otthon, mert nagyon elfoglalt ember. Tanít az egyetemen
és ugyanakkor a német kormány gazdasági megbízottja, úgy Magyarország, mint
Románia felé.
Ami engem illet: én bizony vénülök ügyesen, itt az õserdõben, ahol élek. Egyetlen
szomszédaim a rókák, farkasok, vaddisznók, szarvasok és párducok, na meg a tó aligá-
torjai. Állami erdõ, amibõl csak hat hold az enyém, de a többi 450 000 valójában szin-
tén az enyém, mert csak én élek itt egyedül, veres kutyámmal, kinek Pajtás a neve, és
17 éves. Vadászkutya – de már egyikünk sem vadászik többé, csak ha a „szükség úgy
hozza”. Mint például tegnap: egy farkas meg akarta fogni fekete macskánkat, felker-
gette egy fára és meg kellett lõjem, hogy megmentõdjek tõle, máskülönben visszatért
volna a macskáért.
Egy másik „ellenségünk” pedig egy tizenöt méteres aligátor, amelyik a kutyát szeretné
megenni, s bár aligátorra tilalom van, elõbb-utóbb meg kell szabaduljak ettõl is, Pajtás
érdekében. Szerencsére, ha meglövöm, alásüllyed a vízbe és a halak megeszik.
Hát így élek itt az õserdõben, egy öreg Ford kocsival, amelyik idõnként bedöcög
velem a városba bevásárolni. Az egyházi múzeumról beszéltem többekkel is, és remél-
hetõleg küldenek anyagi segítséget hozzá!
Minden jót kívánva, barátsággal köszönt Albert Bátyád

1996. jan. 10.
Kedves jó András öcsém!
Nocsak, bizony jó ideje nem tudtam hírt adni magamról. A kilencvenes évek
árnyékában megnehezedik az ember keze, lelassul az emberben az élet, s ilyenkor a
család megriad, mintha csak farkast látott volna a birkanyáj körül, s beteszi a vénem-
bert abba a kórháznak nevezett intézménybe, ahol tanult emberek a mulandóság
okaival foglalkoznak. Innen kiszabadulva nyomban hozzáláttam ügyeim ren-
dezéséhez, s ezek között is elsõsorban a füzesi múzeum elhanyagolt kérdéséhez.
Ezt a fontos ügyet ma átadtam további gondozás céljából öt felnõtt fiamnak. (...)
Kívánok tehát további jó munkát, sikert a múzeummal kapcsolatban, és békességet 
az életedben, Öcsém. Áldjon meg a Jóisten! Szeretettel Albert Bátyád
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1996. március 11.
Kedves jó András öcsém!
Az egészségem nem a legjobb, az igaz, de nagyobb baj az öregség. Mikor muszka
földön akna robbant gépkocsim alatt, sajnos embereim egy német hadikórházba vit-
tek, ahol azt mondták rólam, hogy „protoplazme megrázkódtatásom van”, s mikor
megkérdeztem, mi baj jár ezzel, azt felelték közönyösen: hát elõbb-utóbb megbolon-
dulok, s aligha érem meg az ötven esztendõt. Hát 88-at megértem s a bolondulás se
következett még be, de egyéb, kisebb bajok kezdenek már háborgatni. De azért nem
kell megijedni: akire szüksége van még a Jóistennek, az nem pusztul el hamar, s
nekem még van elintézni valóm ezen a földön. Egyike ezeknek a füzesi múzeum.
Fiaimnak már megadtam a címedet, s valamelyikük fölkeres hamarosan. De ennél
többre is készülök.
Elõször is: szükségem van egy rövid történelemre is. Ördöngös Füzes történelmére.
Még Nagyapámtól hallottam jó régen, hogy a község 1 200 éves magyar település,
akárcsak Szék. Erre vall a népviselet is: kék zeke, fehér harisnya. A honfoglaló megyek
egyik lovas alakulatának volt ez az egyenruhája. Szeretnék azonban történelmi 
részleteket is megtudni, ha módod van erre.
Másik fontos kérdés: milyen formában lehet a segítséget eljuttatni oda, anélkül, hogy
nehézséget okozna? Erre is felelj meg. A többi mi elvégezzük itt. Szeretettel köszönt
Albert Bátyád

U.i.: Legkisebb fiam, aki németföldön maradt az anyjával, a német állam „gazdasági
és kereskedelmi megbízottja” Románia felé, és évente többször utazik oda hivatalosan.
Felesége is Erdélybõl való. Személyesen fog felkeresni.

(A szerzõ beleegyezésével a Szászrégen és Vidéke címû lapból vettük át.)

Lapohos András

Tisztességadás, megemlékezés 
szülõfalum határában

Évek teltek el, peregtek le az idõ fonalán. Ezt úgy vettem észre, hogy olvasni
kezdtem gróf Wass Albertnek írt leveleimet. Egy dátum, 1993. augusztus 25-e vonja
magára a figyelmem, amikor a néki küldött levélben, többek között ezt írtam: 
„... 1993. augusztus 18-án Zergeboglár csapatom élenjáró tagjai segítségével
megkezdtük zergeboglár palántákkal benépesíteni egy nagyon szép erdei tisztást.
Ezzel leraktuk alapját a Gróf Wass Albert-tisztásnak.

Úgy határoztunk, hogy minden év augusztus 18-án kirándulást rendezünk a tisztás-
ra. Ilyen alkalmakkor könyveibõl fogunk felolvasni, verseibõl szavalunk, s a tábortûz
lángjai mellett a megemlékezés és köszönet szólal meg. Így lesz ez a kis tisztás
részünkrõl köszönet, hála és tisztességadás gazdag tevékenységének, szülõföldje irán-
ti szeretetének megköszönése...”

Egy késõbbi levélben a következõket írtam: „... A gróf Wass Albert-tisztás feliratú
tábla kitevésérõl készítettem diaképet, elküldtem Magyarországra, hogy fényképet
készítsenek róla. Ha megkapom a fényképet, akkor elküldöm Önnek...”

Nagy késéssel meg is kaptam a fényképet, és el is küldtem.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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1994. V. 30-án így köszöni meg: „Kedves András öcsém! Hálás szívvel köszönöm
úgy a levelet, mint a fényképet. Szép régi emlékeket ébresztett bennem a „tisztás”.
Elõbbi leveledben küldtél egy térképet is, megkeresve azon a kérdéses tisztást, majd-
nem biztos vagyok abban, hogy sátrat vertem azon a tisztáson többször is, nyár
derekán, amikor õzbakra vadásztam ott.”

A levél tartalmát ismertettem tanítványaimmal, és valamennyien örvendtünk, hogy
Albert Bátyánk ezen a helyen, a gróf Wass Albert-tisztáson járt. Sátrat képzeltünk el a
legszebb helyen, és azt a pillanatot, amikor a nap már aláhanyatlik és a bokrok
sûrûjébõl õzbak jelenik meg, hogy azután megriadva, gyorsan elnyelje az erdõ.

Eszembe jutott, hogy jó lesz, ha elmesélem tanítványaimnak Wass Albert Bátyánk
Hagyaték címû könyvébõl, „A titokzatos õzbak”-ról szóló részt. S hogy növeljem a
hatást, fel is olvastam az erre vonatkozó legszebb részeket:

„Soha, soha nem fogom elfelejteni. Az erdõ szélén, fent, élesen és keményen fel-
rajzolódva a halványsárga nyugati égre, egy õzbak állott...

Még ma is látom. Néha igazán nem tudom, valóban élõ állat volt, vagy csak egy
látomás... Csodálatos volt. Még ma is érzem az igézetét annak a percnek. Talán ezt az
igézetet keresem azóta is, talán õt keresem azóta is, a csodálatos fejedelmi õzet, akit
akkor láttam vagy megálmodtam, most már igazán nem tudom megmondani...

Sokat, sokat jártam már így, szomjas szenvedéllyel, sok-sok estén, sok-sok haj-
nalon...

De azt, az elsõt, az igazit soha nem láttam többet. Pedig õt kerestem, tudatosan
vagy tudat alatt, de õt keresem attól a naptól kezdve, minden kóborló nyugtalansá-
gommal, attól a csodálatos estétõl kezdve, mikor ott álltam szédülten és földbegyö-
keredzve a szürkületbe hanyatló erdõ szélén s néztem merev szemekkel a sûrûségbe,
ahol eltûnt a nagyszerû jelenség...”

Fogadjuk el, gyerekek, mondtam tanítványaimnak, hogy Albert Bátyánk a mi
határunkon is kereste a „csodálatos õzbakot”.

Ünnep volt számomra, amikor Albert Bátyám elküldte a távoli Floridából az „Erdõk
könyve” címû halhatatlan mûvét. A könyv elsõ lapjára ezt írta: Lapohos Andrásnak
szeretettel küldi Wass Albert.

Levelet írtam: „... Megkaptam az Ön által írt és elküldött Erdõk könyve címû 
halhatatlan mûvét. Köszönöm nagyon szépen. Már hozzá is kezdtem felolvasni
Zergeboglár csapatom tagjai elõtt. Kedves, nagyon kedves mesék, igaz történetek.
Látom tanítványaim arcán, tekintetükön, hogy elgondolkoznak, s a távolba néznek.
Önt keresik, ott messze, tengereken és óceánokon is túl, hogy azután itt lássák a mai
tájainkon.

Tanítványaim többször hallva az „Angyalok Tisztásáról” kedvesen mondták: „Nékünk
gróf Wass Albert-tisztásunk van”.

Az „Arany Madár” címû igaztörténetet olvasva, tanítványaim az Ön történetére
ismertek. Idõnként tanítványaim is átmennek gróf Wass Albert-tisztássá és az angyalok
megtöltik szívüket szeretettel, jósággal, békességgel, és mindazokkal a drága kin-
csekkel, amiket a Jóisten az ember számára ajándékul adott úgy, ahogy Ön is írta
könyvében. S mivel az Erdõk könyve azokban az években nálunk még nem jelent
meg, fontosnak tartottam fénymásolatot készíteni róla és terjeszteni. Kérésem tel-
jesítésére a nagylelkû Eránusz János volt tanítványom és rokonom vállalkozott. Több
mint harminc példányban készített róla másolatot. Ajándékba adtam ismerõsöknek,
tanítványoknak, jó embereknek, hogy olvassák. Eljutva a könyv utolsó soraihoz, láthat-
ták, hogy a könyv írója az „Arany Madár” címû részben saját magáról ír. Meg vagyok
gyõzõdve, hogy meghatódva olvasták azt a részt, ahol az erdõ a szellõvel üzen:
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„Üzeni az erdõ, hogy hõs árnyékkal várnak rád a fák... illatukat neked gyûjtik a rét virá-
gai... jöttödet lesi az ösvény... Jöjj, siess...! Fájva dobban meg tõle a szíved. Torkodat
fojtogatja a honvágy. De nem mehetsz. Nem eresztenek a láncok, a láthatatlan lán-
cok, amiket rád raktak a gonosz varázslatok.”

Wass Albert

Erdély

Valahol van egy furcsa ország.
Bérce templom, völgye szentély,
Bánatország az az ország,
Neve: Erdély.
Kékebbek ott az esték, 
Sárgábbak ott a rózsák
S a falevelek mindig hullanak.
Este tájt
Csöndes faluk fehér harangszavára
Imádkozó bükkerdõk orgonája:
Zsolozsmásan felzúg a patak.
Ott mindig õsz van. Erdély árva lelke:
Az õszi szél kószálgat szüntelen.
És megsúgom: hiába jön tavasz,
A hóvirág,
A régi hóvirág már nem terem.
Mert ott az erdõk keresztfát teremnek
És Golgota a hegynek a neve.
S ki ott él: valami régi nyárnak
Halálosan beteg szerelmese.
Elátkozott álmok kísérik,
Ha belekábult ott a tájba:
Mert átokország az az ország,
Nagyon ködös és nagyon árva...
Fészkefosztott fiainak,
Széttépett, bús fiainak,
Mégis, mégis, jaj de drága!

(1928. december 1.)

Wass Albert

Egy marék föld

Elmondom, bár kevesen értik meg kicsi Erdélyország titkát. Az emberek általában a
politika hullámverését ismerik csak s ritkán látják meg a mélyvizek titkait. De azért
elmondom ezt a történetet. Kõbe vésem, mint hajdan barlanglakó õseim
nemzetségek titkát. Hogy özönvíz múltával rátalálhassanak az új világ emberei, és
megérthessék belõle azt, amit ma nem akar megérteni senki.
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Három szereplõje van a történetnek. Az egyik Mezei Béla bácsi, tekei földbirtokos,
aki Etelka nénivel együtt ott élt a falu fölötti dombon, százhúsz holdas kis birtoka
közepén, egy öreg, zsindelyes udvarházban. A birtokocska idestova hatszáz eszten-
deje volt a Mezeiék kezén, közben egyik császár elvette, másik visszaadta, ahogy a
történelem hullámzott. Nem is volt valami különösen jó föld, de a család hozzánõtt,
mint ahogy a fa hozzánõ lassacskán a legsoványabb földhöz is, melybe isten madárkái
belehullatták a magját. Az alacsony, vastag falú ház mögött szilváskert nyújtózott, s
azon túl kezdõdött a szõlõ, hat hold rizling, leányka és szürkebarát, melybõl vidám és
békés vacsorákra jó borokat szûrtek.

A másik szereplõje a történetnek Anton Klotz, szász szõlõsgazda és borkereskedõ,
aki szintén Tekén lakott, bent a falu közepén egy sárgára festett oszlopos kõházban,
melyre vadszõlõ futott föl. A Klotz-család is évszázadok óta bírta azt a házat, s bár a
falut a maga nyelvén Tekendorfnak nevezte, azért éppen úgy ragaszkodott hozzá, s
ugyanolyan szeretettel nézegetett alá délutánonként a szõlõhegyrõl, mint a Mezeiek
a maguk Tekéjére.

Végül pedig a harmadik szereplõ, Anastáz kalugyer1, aki viszont Teacanak nevezte
a falut és ott lakott az alsó csücskén, a románok között, akiknek dászkálja2 volt. Ez a
szakállas fekete kalugyer a maga kopott rõtbarna csuhájában hosszú hosszú eszten-
dõkön keresztül azzal foglalatoskodott, hogy a teacai románokat a tekei magyarok 
és a tekendorfi szászok ellen izgatta, és megesküdött a feszület elõtt, hogy Tekét és
Tekendorfot egyenlõvé teszi a föld színével. Ez rendre sikerült is. Akkor azonban 
egyszerre kiderült, hogy Teke is és Tekendorf is azonos Teacaval. S így a magyarok és
szászok otthonával együtt a románok otthona is odalett.

De vegyük sorra a történteket. 1940 augusztusában Anton Klotz és a többi szászok
kitûzték házaikra a horogkeresztes nagynémet lobogót, és mialatt a magyar honvéd-
csapatok átvonultak Tekén, Tekendorf lelkesen ordította a divatos jelszót, hogy: „Heim
ins Reich!” Õk ugyan ezt úgy értelmezték, hogy a „Reich” jöjjön hozzájuk, azonban
ennek ellenére 1944 nyarának végén megjelent közöttük egy német tiszt, és bevál-
totta rajtuk a jelszót. Szekerekre parancsolta a szászokat minden ingóságukkal és lábas
jószágukkal együtt. Így Tekendorf két nap alatt kiürült, s az Anton Klotz sárga
kõházában falu végi cigányok turkáltak elhordani való után.

Az ágyúk dörgését akkor már tisztán lehetett hallani a görgényi hegyek felõl. Egy
hétre rá katonai teherkocsi szaladt föl a Mezei-kúriára. A teherkocsit Béla bácsi fia,
Gábor küldte a volt Szászrégenbõl, aki az ott harcoló hadosztálynál katonáskodott.
Levelet is küldött vele s a levélben az állott, hogy az oroszokat feltartóztatni nem lehet,
s így Teke hamarosan harctérré válik. Ezért haladéktalanul csomagolják össze a leg-
fontosabb értékeket, s a teherkocsi majd elszállítja õket Gyõrbe, ahol biztonságban
várhatják meg az események kialakulását. Mivel a Gábor felesége és két gyermeke
szintén ott voltak a Mezei-házban, Béla bácsi nem merte vállalni a felelõsséget, s így
sûrû sóhajtozások, s Etelka néni könnyhullatásai közepette összecsomagoltak amit
lehetett, s elhagyták Tekét. Mikor a katonai teherautó színültig megrakodva
végigdübörgött a megrettent falun, a szakállas kalugyer ott állt egy üres szász ház falá-
nak támaszkodva és elégedett nevetéssel nézte a menekülõ magyarokat.

A „Heim ins Reich” sokat hangoztatott jeligéje Passauba sodorta el Anton Klotzot.
Idõs ember volt már, jól meghaladta a hatvanat. Haja kihullt, sörtés bajusza
megszürkült, arca barázdás lett, lelke fáradt és keserû. Nagy nehezen kapott valami
munkát a városi kertészetben és egy szoba-konyhás lakást a Silbermöwengasse 26.
alatt, egy nedves nyomorúságos házban. Jegybõl kellett élni, hiányzott a jó erdélyi
szalonna s a tekendorfi bor, és szûkös zabpehely-vacsorák alatt régi disznóölésekrõl
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álmodoztak a silbermöwengassei sötét lakásban. Késõbb elõkerült a kisebbik fiú is,
Heinz – mindkét Klotz-gyerek önként jelentkezett volt annak idején az SS-be, hogy ne
kelljen magukra vegyék a gyûlölt magyar egyenruhát, s Klaus, a nagyobbik, még
1944-ben elesett valahol Norvégiában –, rongyosan, féllábbal vánszorgott elõ Heinz
az összedûlt világ romjai közül, tönkretéve, koravénen, és Anton Klotz akkor egyszerre
nagyon megöregedett. Hazulról hozott görbe meggyfa botjával néha lesétált estefele
a Dunához, s nézte elõrehajolva a szürkészöld vizet és arra gondolt, hogy ebbe a
vízbe valahol messze beleömlik egy másik víz, és abban a másik vízben van néhány
csepp, mely ott indult el a tekei szõlõhegyeken.

Mezei Béla bácsi, Etelka néni, Rózsi, a menyük s a két unoka pedig hosszas
vergõdések után ugyancsak Passauba kerültek – lám kicsi a világ! –, jobban mondva
Passau mellé Waldweke-be, az „átkozott külföldiek” táborába, ahogy a németek ezt az
emberi roncsok számára berendezett gyûjtõhelyet nevezték. Ott tanyáztak az egyik
penészes deszkabarakk sötét odújában, pokrócokkal elfüggönyözött rekeszben,
nyomorúságban és kétségbeesésben. Gábor még azon a negyvennégyes õszön ele-
sett valahol Kolozsvár körül, s Béla bácsi két rokkant vállán ott súlyosodott az egész
család gondja megoldhatatlanul, mint egy rettenetes hét lakattal lezárt fekete ércko-
porsó. Õ is lejárt a Dunához esténként, õ is egy öreg, hazulról hozott görcsös botra
támaszkodott, õ is öreg volt, túl jól a hatvanon, fáradt, meggyötört, elcsigázott. Õ is
a vizet nézte, s õ is azokra a cseppekre gondolt, melyek ott indulnak el valahol a tekei
dombokon, s Maroson, Tiszán át összetalálkoznak az õ Passau alatt elhullatott 
könnyeivel. Egy este, ez már 1947-ben volt, összetalálkozott a két öreg. Az egyik a
város felõl ballagott lefelé, botra hajolva, meg-megállva, öregesen, a másik lentrõl 
haladt fölfelé, ugyancsak botra dõlve, meg-megállva, öregesen. A nagy lomha víz
hömpölygött, locsogott alant a parton, kora õszi szél borzolta a fákat, itt-ott egy-egy
sárga levél vergõdött az útszélén, este volt, a nap búcsúzott a földtõl, a hegyek árnyé-
ka nyúlt a völgyön át. Egyszerre álltak meg mind a ketten. Nézték egymást, kimeredõ
szemmel.

– Mezei úr...?
– Maga az, Klotz...?
– Hát itt...?
– Hát így...?
Nézték egymást. Aztán a vizet. Aztán újra egymást. Aztán újra a vizet.
– Odahaza most érik a törökbúza... – dörmögte egy idõ múlva öreg Mezei Béla.
– Maholnap szüretelni kellene – dünnyögte öreg Anton Klotz.
Aztán csak álltak, álltak. Két öreg a parton. Az út szélén. A világ szélén. Az élet szélén

szinte.
– Hazai bot? – kérdezte öreg Anton Klotz és sörtés állával a bot felé bökött.
– Az. Somfa. A szõlõmbõl.
– Látszik. Szép bot. Jóféle bot.
– Az.
Aztán egy idõ múlva öreg Mezei Béla bökött elõre az állával.
– Az is hazai...!
– Meggyfa. A szõlõmbõl.
– Kedves, jó bot.
– Az.
Még álltak egy darabig.
– Hát akkor Isten áldja.
– Isten áldja.
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Egyszerre nyúlt ki a kezük egymás felé. Két csontos, öreg kéz. Két bánattól aszott
száraz kéz. Markolták egymást. Két öreg szempár megkönnyesedett.

– Isten áldja...
– Isten áldja...
Attól kezdve minden este ott találkoztak a Duna-parton. Ha fújt a szél, ha esett az

esõ. Ha fagy reccsent, vagy hó kavargott: amikor a nap aláhajlott a hegy mögé, két
öreg embert lehetett látni, ahogy botra támaszkodva jöttek. Egyik a város felõl, másik
a tábor felõl. Egyforma volt a járásuk, válluk esett, szomorú vonala, szinte egyformák
voltak már maguk is, két testvér az idegenben. Két öreg erdélyi ember. Álltak a víz
partján, míg csak a sötétség el nem takarta elõlük a világot, s ritka beszéddel szót
cseréltek. Hogy milyen volt a tekei föld, s hogy miként kellett az éves bort átszûrni
Tekendorfban. Emlékek keltek életre s haltak el megint, és lassan rájöttek, hogy Tekén
úgy sütött a nap, mint Tekendorfban, s ugyanazok a tücskök ciripelték zsongítóvá az
estét mindkettõ fölött.

Aztán az történt, hogy Etelka néni meghalt. Elõször csak beteg lett, kórházba kel-
lett vinni. Anton Klotz azon az estén hiába várt a Duna-parton Mezei Bélára. Várt egy
fél órát, aztán nyugtalan lett, morogni kezdett, topogott föl és alá. Hideg volt még,
március eleje, böjti szél csípte élesre a levegõt. Várt még egy negyed órát, aztán
megindult a barakktábor felé. Ott megtudta, hogy mi történt. Másnap délelõtt már a
kórházban volt. Leült egy székre Etelka néni ágya mellé, „no, még szüretelünk mi
együtt”, mondotta, mire Etelka néni sírni kezdett, s õ is megtörülte csontos nagy 
öklével a szemét.

Aztán Etelka néni meghalt, s eltemették a passaui temetõ egy félreesõ sarkában,
ahol nem zavart senkit az idegen halott. Két koszorú szállt alá a koporsóval a földbe.
Egy fenyõbõl való, ügyetlen formájú, ezt az unokák kötötték a tábor fölötti erdõszélen.
S egy másik, amelyiken meglátszott a kertész keze. Ezen lila papírszalag is volt arany
betûkkel: „Gruss aus der Heimat – Anton Klotz und Familie”.

Együtt lépett ki a két öreg a temetõkert rácsos kapuján.
– Más volna neki otthoni földben – sóhajtotta vén Mezei Béla, és könnyet törölt ki

a szemébõl – a szõlõ fölött, a hegyen...
A szõlõ fölött, a hegyen – sóhajtott vén Anton Klotz –, az, az...
Aztán újra ott lehetett látni õket minden este a Duna-parton, botra dõlve, a víz fölé

hajolva.
Másfél évre rá, 1949 júniusában, egy délelõtt valaki kopogtatott a barakkszoba ajta-

ján. Anastáz volt, a kalugyer. Csuhája még kopottabb, mint régen, szakálla bor-
zoltabb, kezében fényesre fogdosott, hosszú, egyenes bot. Vén Mezei Béla sápadtan
bámult rá, s a szája széle reszketett.

– Onnan jön...?
– Onnan.
– Hát már maga is...?
– Én is.
A csöndben hallani lehetett egy légy zümmögését.
– Mi van otthon?
– A pokol van otthon.
Aztán az öreg kalugyer elõkotort a kámzsája zsebébõl egy szennyes-szürke kicsi 

vászonzacskót.
– Hallottam, hogy a tekintetes asszony meghalt. Elhoztam neki ezt.
Föltartotta a szennyes kicsi zacskót, és úgy suttogta, áhitatosan:
– Föld van benne.
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Szájához szorította a zacskót, és hallani lehetett, ahogy megcsókolta.
– Föld? – döbbent meg vén Mezei Béla, és a hangja reszketett.
– Otthoni föld, a szõlõhegyek tetejébõl – súgta a kalugyer –, ahonnan az egész 

völgyet látni, az egész falut, onnan vettem. A mi falunkat. Ezen a tavaszon hoztam el.
A kertekben virágzott a som...

– A som... jaj Istenem...
Vén Mezei Béla leült a deszkaágy szélére, színtelen, barázdás arcát két kezébe

fogta, és sírt. S a kalugyer állt elõtte, kezében a földdel, egy marék földdel, egy marék
otthoni, jó tekei földdel onnan a szõlõhegyek tetejébõl, és az õ szakállán is könnyek
peregtek végig.

– Elhoztam, s most odaadom. Neki. Mert elsõsorban azt illeti, aki meghalt.
Le akarta tenni a zacskót az asztalra, de ekkor vén Mezei Béla fölemelte a fejét, s

fátyolos szemével ránézett a kalugyerre.
– Így nem – mondotta –, nem így...
– Miért nem...? Otthoni föld...! Nem magyarok földje, nem románok földje, Isten

földje! Amiért egy vén kalugyer kaparta össze...
Mezei Béla fölállt, kiegyenesedett. Még egyszer kihúzta a derekát, úgy mint régen,

s egyenesen belenézett a vén kalugyer döbbent szemébe.
– Nem így, Anastáz. Csak úgy, ha eljössz magad, s rászórod a sírjára magad. Hogy

tudhassa, kittõl való...
Egy pillanatig nézték egymást, aztán megölelték egymást, és sírtak.
S másnap délután ott álltak a passaui temetõben, hárman a sír elõtt. Mezei Béla,

Anton Klotz és Anastáz, a kalugyer. Három fáradt, megtört öreg ember. S a kalugyer
kezében ott volt a zacskó a maréknyi földdel. És mondta:

– Asszonytestvérem, ki itt nyugszol, vedd ezt a földet. S bocsáss meg azoknak, akik
ellened vétettek, mert az ember bûnös és balga, s oly sokszor nem tudja, hogy mit
cselekszik...

Azzal megoldotta a zacskó száját, s a földet kiöntötte a markába. A másik kettõ oda-
hajolt és nézte. Drága-drága, szép fekete föld volt. Mezõk illata, sárguló vetések színe,
pacsirták éneke, minden, minden benne volt, ott abban a maroknyi földben. Drága-
drága föld otthoni föld, a kalugyer érdes, barna tenyerén. Aztán Anton Klotz hirtelen
kinyújtotta a kezét, és reszketõ két ujjával fölcsípett belõle egy kicsike rögöt. Nézte, for-
gatta, megszagolta és sírt. Elfordult, elõhúzta kopott bõrtárcáját, papírba göngyölte,
ügyelve a kicsike rögöt, s úgy tette bele a legbelsõ rekeszbe, mint a drágakövet. 
A kalugyer némán nyújtotta a tenyerét az öreg Mezei felé. Õ is kivett ügyelve egy rögöt,
az õ keze is reszketett, az õ arcán is könnyek peregtek végig, amíg a tárcájába tette.

Aztán a kalugyer meglendítette a kezét, szép széles õsi mozdulattal, s a föld végig-
hullott a síron, mint hajdan a jó mag otthoni barázdán, békés magvetõk kezébõl.

Együtt hagyták el a temetõt. Hárman. Három öreg. Én láttam õket. Ott húzódtam
meg a kerítés mellett, és hallottam, amikor a német temetõõr odaszólt a feleségének:

– Nézd ezt a hármat. Testvérek bizonyára. Halottjuk van itt.
És aztán hozzátette:
– Messzirõl valók. Keletrõl.

(Hungária, 1951. évi naptára)

Lábjegyzetek:
1 kalugyer: szerzetes (román)
2 dászkál: tanító (román)
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Apostagi Zoltán

Sohasem
Wass Albert emlékére Adorjánnak

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
Floridában is utcáidat jártam,
behúzott függönyök mögött éreztem,
ott van anyám, szeretõm, népem,
s omladozó vakolat képében
elgyötört arcot kísért.
Esõben síró házaiddal együtt zokogtam
zubogó könnyeim a telhetetlen óceánba,
sudaras toronyházakat nézve
hazai jegenyékrõl álmodoztam,
melyek engem, földem porában állót
biccentéssel köszöntenek.

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
mint gondolatokat szoptató anyanyelv,
mely anyánk hangján hívogatott

mesebeli tájra,
üveghegyek közé, óperenciákra,
gõzölgõ asztalhoz vacsorára,
messze hangzón és mélyen,
miként a harangszó.

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
testemen hazámat hordoztam,
mint nyílt sebet, fekélyt,
mely heget sohasem látott,
így kellett bejárnom a világot
hulló véremmel nyomot hagyva,
hogy egyszer majd visszataláljak.

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
mindig is hallottam a dalt,
melyet dûlõutakon szikkadt szájukban
aratólányok vittek, mint kalászos reményt,
kaszákon pattogó kalapácsok hangját,
s a nagyvárosi tülkölés
a sarkon beforduló kanászt idézte.

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
mint lázban parázsló beteg fölött,
álltam küldetéses vigíliát tartva,
éjjelente kuvikot hessegetem házaidról,
hogy ne kiabálhasson babonás halált,
hogy gyógyító álmod semmi se zavarja,
s pirkadatra reád szállhasson
a béke elsõ galambja
szájában gyógyfüvet hozva.

Sohasem mentem el, mindig is itt voltam,
mozdíthatatlanul, akár a kõ,
s e kõ volt a párnám
ez ordasoktól ûzött utamon, mely
ébren tartott, óvott, edzett,
ez volt õsöm, barátom, hazám,
és ez lesz leszármazó távoli utód,
s áll még akkor is mozdíthatatlanul,
hirdetve, hogy sohasem mentem el,
mikor én már porladok.
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Michel Foucault
Franciaország

A XIX. század képzeletvilága
A Ring centenáriuma, amelyet Pierre Boulez vezényelt és Patrice Chéreau rendezett,

betöltötte ötödik és utolsó évét. Másfél órás tapsvihar mennydörgött a nézõtéren,
miután a Walhalla  a lángok martaléka lett, s több százszor hívták vissza a színészeket.
Mindenki elfeledte már az elsõ év füttyeit, számos zenész távozását, a zenekar lehan-
goltságát és az énekesek rosszkedvét. A Wagner-emlékbizottság is elfeledte régen azt
az öt évvel azelõtt kapott sok névtelen  levelet, amelyek tele voltak a karnagy és a ren-
dezõ életveszélyes fenyegetésével. 

Igaz ugyan, hogy pontatlanul fölidézett fantomok még mindig bolyongnak a zöld
domboldalon. Talán ez a váratlan Ring ébresztette föl õket, amelyet idegenek ren-
deztek. De nagyon sápadtak. Akár az alkonyi istenek. A bayreuthi kirakatokban a száz
meg száz Wagner mellett vagy ellene írott könyv között (Jézus Krisztus után valószínû-
leg Wagner rendelkezik a világ leggazdagabb bibliográfiájával) láthatunk egy vékony
kis brosúrát is, különös fényképpel a címoldalon: Winifred Wagner, a zeneszerzõ
menye, fejedelmi mozdulattal nyújtja csókra kezét egy emberkének, aki mélyen ráha-
jol e kézre, hogy tiszteletteljesen érinthesse ajkával. A férfi hátulról látszik; de az
elmosódó profilból is fölsejlik a szálegyenes, sötét haj és a jellegzetes kis bajusz. Ki
hódol itt a másiknak? Az uralkodó örökös, vagy a diktátor festõ? Nekem úgy tûnt,
hogy az efféle kérdésekre senki még csak nem is hederített. 

Nagyot fordult az idõ kereke. Már nemigen kérdezik: mit tettek Wagnerrel azok, akik
a mészárszékre küldték lemészárolt szõke, kékszemû mészárlóikat. Már azt sem kérdik,
Wagner mit tett az õ bátorításukra. Hanem csak ezt legföljebb: mit tudunk ma kihozni
a megkerülhetetlen Wagnerbõl? 

Különösen pedig e Tetralógiából, amely kimagaslik Wagner életmûvének egészébõl
és a legfertõzöttebb volt? Ha a Ring nem létezne, sokkal egyszerûbb volna a rendezõk
élete. És a mi viszonyunk is egyszerûbb lenne legközelebbi kultúránkhoz.

Itt volt a közvetlenül a háború utáni idõk elegáns megoldása: a Wieland Wagner
általi szimbolikus lecsupaszítás, amelynek eredményeképpen idõtlen és hazátlan,
majdnem mozdulatlan formák láttak napvilágot. Ezt követte Joachim Herz szigorú és
politikus megoldása, amelyet Kelet-Németországnak szánt: a Ringet szilárdan lehor-
gonyozta az 1848-as forradalmak vizein. Majd Peter Stein „merész” megoldása
következett: ez a XIX. századi színházban fedezi föl a Ring titkát. Amikor Walhallája
föltárul, kiderül, hogy ez nem egyéb, mint a párizsi Opera tánckarának színpada.
Mindezek a megoldások kitérnek a sajátosan wagneri mitológia elõl, ez elõl a nagy
mértékben tûz- és robbanásveszélyes, ám meglehetõsen nevetséges anyag elõl.

Boulez, Chéreau és Peduzzi színpadtervezõ választása még kockázatosabb volt. õk
nyíltan akartak szembeszállni a nehézségekkel. Bayreuth védnöke, az idõs hölgy,
legott árulást kiáltott. Amikor pedig pontosan arról volt szó, hogy visszatérünk
Wagnerhez. A „zenedráma” Wagneréhez, amely távolról sem opera. Wagnerhez, aki
meg akarta mutatni a XIX. század képzeletvilágát. És aki nem kért az ünnepi megem-
lékezésbõl, csak egy ünnepet akart, amelyben a rítus minden alkalommal egy
esemény újdonsága lett volna.

Boulez, a bécsi iskola legszigorúbb és legkreatívabb örököse, az egész XX. századi
mûvészetet (és nem csupán a zenét) átható és megújító nagy formalista iskola egyik

VILÁGBESZÉD



36

legnevezetesebb képviselõje, most a Tetralógiát vezényli, mintegy „kísérve” egy zöre-
jekkel és képek burjánzásával teli jelenetet. Némelyek ezt gondolták: ilyen hosszan
lángoló szenvedély a tiszta zenei struktúrákért, hogy végül efféle képvilág szolgálatá-
ba szegõdjék...

Márpedig Boulez pontosan azért talált rá a zenedráma értelmére, mert a XX. száza-
di zenében olvasta újra Wagnert.

Kíséret? Igen, mondja Boulez. Pontosan ezt kell értenünk, miféle kíséretrõl van szó.
Vezénylése nem egyszerûen csak tisztább, világosabb, nem olyan merev és nehézkes,
mint a többieké –, hanem értelmesebb és érthetõbb. Nem azért határozott meg a
zenekarnak ilyen felfogást, hogy ezzel a zenének másodlagos szerepet adjon.
Ellenkezõleg: nem akarja a zenét a hangsúlyozás, a tágítás vagy jelzés funkciójára
redukálni, amely siklik a felszínen csupán, a jelenet lüktetését visszhangozva. Boulez
komolyan vette a dráma wagneri gondolatát, amely szerint zene és szöveg nem
ismétli egymást, nem ugyanazt mondják a maguk módján. Hanem a zenekarnak, az
éneknek, a színészek játékának, a zene tempójának, a jelenet mozgásának és a dísz-
leteknek részleges elemekként kell megjelenniük, hogy az elõadás idejére kizárólagos
formát, egyedi eseményt alkossanak. 

Szóval Boulez abból az egyszerû megállapításból indult ki, hogy a nézõk nem
süketek, és a hallgatók sem vakok. Nem azért akarja, hogy mindent meghalljunk,
hogy jelezze a fülnek, amit a szem amúgy is nagyon jól lát; hanem azért, mert van a
zenében olyan drámai kibontakozás, amely összefonódik a szöveg drámai kibon-
takozásával. Boulez szerint a wagneri motívum nem a szereplõ kettõs hangzata, a
kísérõ hangok díszítése. Hanem önmagában is egyediség – de zenei egyediség. Nem
merev és ismétlõ alakzat, hanem képlékeny, kétértelmû, szerteágazó struktúra, a
hangzó világ kibontakozásnak alapelve. Boulez-féle vezénylésre van szükség, ha azt
akarjuk, hogy a dráma a zenében is jelen legyen, és a zene ne csupán ismételje a
drámát: minden pillanatban elemzõ, teret formáló, részletezõ vezénylés ez – Nietzsche
wagneri „miniatúrákat” emlegetett –, amely egyetlen vonalvezetésben adja meg a mû
egyre komplexebb dinamikáját. 

Hallani kellett azt az interpretációt, amelyet az utolsó estén Boulez adott az Istenek
alkonyának. Az jutott eszembe róla, amit egyszer a Tetralógiáról mondott: „gigantikus
konstrukció” és „Wagner titkos naplója”. Boulez mintha rendkívüli pontossággal a saját
útvonalát húzta volna ki újra a csillapuló vég felé ebben a zenei rengeteg erdõben.
És így találta meg az egész modern zene egy évszázados mozgalma Wagnertõl
kezdve a nagy formalista kalandon át intenzitását és drámai mozgását. A tökéletesen
megértett forma összefonódott a képpel. 

E Ringben megtalálható a Chéreau rendezéseire olyannyira jellemzõ feszültség: 
a csalhatatlan logika a szereplõk egymáshoz való viszonyának meghatározásában, a
szöveg minden elemének érthetõsége, a minden momentumnak és minden gesztus-
nak megszabott pontos értelem, röviden szólva minden véletlenszerûség teljes
kizárása; valamint szándékos bizonytalanság a helyek és idõk dolgában, a valóság ele-
meinek roppant szétszórtsága. A Rajna lányai prostituáltak, akik valami barakk tövében
vesztegetik  bájaikat. Mime vén kis szemüveges zsidó, aki fiókokban kotorász az újság-
papírba göngyölt szent kard után. Az istenek csak kóvályognak a színen, akár a
melankolikus XVIII. század számûzött arisztokratái, vagy olyan vállalkozói csoport,
amely a rossz üzletmenet miatt az összeomlás peremére sodródott. A Walkürnek sisak-
ja van, de Siegfried már szmokingban esküszik.

Ugyanez a helyzet Peduzzi díszleteivel is: hatalmas, mozdíthatatlan építmények,
örök romokként egyenesen az égnek meredõ vad szirtek, irdatlan kerekek, amelyeket
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senki és semmi sem képes megforgatni. Ám e kerekek a rengeteg erdõ közepén van-
nak, a sziklákba két angyalkafejet véstek, a Walhalla falain, a Walkür tûzágya fölött,
vagy a gibichungok kastélyán pedig elpusztíthatatlan dór homlokzat ékeskedik, míg a
Walhallának a színpadtervezõ hol egy Claude Lorrain modorában festett alkonyi
kikötõ, hol a császárkori polgárság neoklasszikus stílusban épített palotája képét 
kölcsönzi.

Nem mintha Chéreau és Peduzzi, Brechthez hasonlóan, játszani akart volna a
különféle idõrendi referenciákkal (a darab írásának korára utalva, a korra, amelyrõl
szól, vagy arra az idõszakra, amikor bemutatják). Õk szintén ragaszkodtak ahhoz,
hogy komolyan vegyék Wagnert, készen arra, hogy bemutassák elképzelése visszáját
is. Wagner mitológiát akart adni a XIX. századnak? Lehet. Ezt az indoeurópai legendák
önkényesen elrendezett töredékeiben kereste? Az is lehet. Meg akarta adni korának a
belõle hiányzó képzelõerõt? Chéreau e ponton mond nemet. Mert a XIX. század tele
volt képekkel, és pontosan ezek szolgáltak létokul e hatalmas mitológiai rekonstruk-
cióknak, amelyek átformálták és eltakarták e képeket. Chéreau nem akarta az örök
mítoszok egébe emelni a wagneri mitológia teljes bazárját, sem pedig meghatározott
történelmi valóságra alkalmazni. Elõ akarta ásni az igazán eleven képeket, amelyek e
valóság erejét adták.

Chéreau tehát Wagner szövege alól ásta ki e roppant különféle képeket: utópia-
töredékek, géproncsok, metszetek elemei, társadalmi típusok, kísértetvárosokra
vonatkozó elképzelések, gyerekeknek való sárkányok, Strindberg-féle házassági
jelenetek, zsidó gettó profilja. De erõfeszítésével mindezeket sikeresen illeszti be a
szereplõk közötti viszonyok hálózatába és Peduzzi beláthatatlanul hatalmas festõi 
vízióiba. Chéreau rendezése tele van humorral; sohasem redukál rosszindulatúan;
sohasem támasztja alá az egykori közhiedelmet a következõvel: „Láthatják, hogy
Wagner mitológiája csak felkapaszkodott polgároknak való kacat”. Mindezt az
anyagot aláveti a szépség metamorfózisának és a drámai feszültség erejének. Valami
módon leereszkedett a wagneri mitológiától ezekhez az eleven és sokszínû képekhez,
és belõlük csinált új mitológiát nekünk, miután bemutatta paradox csillogásukat és
totális logikájukat. 

Bayreuth színpadán, ahol Wagner a XIX. század mitológiáját akarta fölépíteni,
Chéreau és Peduzzi a XIX. századra jellemzõ képzeletvilágot tár elénk: Wagner min-
den bizonnyal ezen osztozott Bakunyinnal, Marxszal, Dickens-szel és Jules Verne-nel,
Böcklinnel, az üzemek és polgári paloták építõivel, a gyermekkönyvek illusztrátoraival
és az antiszemitizmus ügynökeivel. És ezt hozzánk egészen közel álló, rajtunk uralkodó
mitológiaként mutatták be. Megadták e XIX. századi képzeletvilágnak – amelynek raj-
tunk ütött mély sebeit még ma is hordozzuk – egy mitológia félelmetes nagyságát.

Boulez rámutatott a mai zene fejlõdésére Wagnertõl napjainkig. Chéreau és
Peduzzi pedig egy mitológia egébe emelte a wagneri univerzumot, amely mitológiát
a magunkénak kell elismernünk. Ekképp a zene megtalált aktualitásában Wagnernek
immár nem kell ránk erõszakolnia mitológiáját, mert ez a mi mitológiánk részévé vál-
tozott.

Wolfgang Wagner e Ring utolsó estéjén, föltette a kérdést, hogy ezután milyen más
Ring kerülhet egyáltalán szóba. Csupán azért nem tudhatjuk ezt, mert Bayreuth már
nem egy önmagához mitológiailag hasonló Wagner konzervatóriuma – míg a ha-
gyomány szerint – tudjuk, a dolgok a maguk útját járják. A válasz akkor adható meg,
amikor Wagnert végre jelenünk egyik mítoszaként kezeljük majd.
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Nike Wagner
(Ausztria)

A kétszeresen magányos halál a Trisztá n ban
Miért érdekel minket a liberalizált, pszichoanalizált és ökonomizált szerelem

idõnként már számítógéppel közvetített partnerkepcsolatainak korában e kelta
mondából származó középkori szerelmi és szenvedés-eposz, amelyre Richard Wagner
romantikus (háló-) köntöst borított, és ekképp a császárkori-viktoriánus kultúrpolgárság
erotikus fantáziáját alaposan fölizgatta és kielégítette, akár valami második melodrá-
ma? Úgy kellene átesnünk a Trisztánon, mint valami pubertáskori betegségen? Egy
metafizikailag megszépített szerelmi halál – mert nyilvánvalóan ez ennek az operának
az értelme és célja – még elszakít minket székünktõl, vagy a terápiás körbõl, minket,
akik pedig a szerelem és halál keményebb próbatételeihez szoktunk? 

Siegfried Melchinger színikritikus 1962-ben azt írta, hogy a Trisztánnak már nincs
„üzenete” számunkra. Szerinte Wagner ebben öngyógyító módon „kitombolta
magát”, hogy áttérjen az egészségesebb Mesterdalnokok komponálására. Vagyis
faképnél hagyott minket szerelmi válságának (Mathilde!) „beaux restes”-jeivel (csábos
romjaival). Trisztánnak és Izoldának meg kellett halnia, hogy a zeneszerzõ életben
maradhasson. 

Szembeötlõ tény, hogy a filozófusok, költõk és irodalmárok, akik megfejthették
volna a Trisztán üzenetét, majdnem kezdettõl fogva parafrazálták csupán e mûvet. 

Mindez Nietzsche „idegen gyönyörök ötven világával” kezdõdik, és azzal a rajongó
halál-erotikával, amely az európai dekadenciát jellemezte. Gondoljunk Thomas Mann
Tristan „vágykozmológiai” elmélkedésére, amelyet iróniával szõ át és a hasonló címû
novellába épít be, vagy Ernst Blochra és elsuttogott szavaira az „éjszaka iszonyatos
adagio-járól.” Sõt Paul Bekkerrel a zenetudomány szintén emfatikus vágányra tévedt,
amikor az „emelkedõ kroma elemi erejû akaratát” emlegeti. Vagy gondoljunk Arnold
Schönbergre, akitõl távol áll az esszéisztikus csapongás, és mégis a metaforák szintjére
sodródik, amikor a Tristan-akkordok hangjait hallgatja: „hihetetlen alkalmazkodó-
képességgel és önnállótlansággal rendelkezõ hangféleségek hazátlanul kóvályognak
a hangtartományok között; gyöngéket megfigyelõ kémek, hogy kihasználják és
összezavarják õket; rámenõs hódítók, akiknek a saját személyiségük feladása öncél...”

Elgondolkodtató, ha egy zenemû ennyire a verbális parafrázisra ösztönöz. 
A parafrázis átírást jelent, vagyis azt, hogy valami közvetlenül nem mondható ki: tehát
valamit el kell hallgatni, és el kell rejteni. Elhallgatni és elrejteni, mert talán valami
iszonyatot vagy közölhetetlent, valami kimondhatatlant tartalmaz. Próbáljunk most
meg Marke királlyal közeledni a második felvonáshoz, illetve ennek „mélységes
titokzatosságához”, de nem vetemedve arra, hogy megsértsük Trisztán levéltitok
üzenetét. 

Szerkezetileg és tartalmilag a Trisztán ellentétek játéka. Ezen ellentétek a
következõk: férfi és nõ, nappal és éjjel, valóság és õrület, szerelem és halál, tenger és
szárazföld. Vagy tér- és idõfogalmakban: az egyik oldalon a történelmi anyag, a
középkor, az udvari szokások, a becsület, a hûbéri tisztesség és a házasságtörési dráma
külsõ cselekménye, az elcserélt italok végzetes következményével, a másikon a szerel-
mi lelkiállapot belsõ cselekménye, az ahisztorikus dimenzió, az idõn túl, „a világéjsza-
ka tágas birodalma”, az egyéneken felül álló tiszta érzelem, mint drámai tárgy, a
„képzeletbeli rendszere” (Roland Barthes). 
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A történés menetét az határozza meg, ahogy ezek az ellentétek egymással kapcso-
latba lépnek, amint egymással érintkeznek. A kontrapunktikus konstrukciós elv, a
poláris játékrend alapján összeütközést, barát-ellenség viszonyt várnánk. Wagner 
viszont éppen a Tristan kapcsán olyan mûvészettel dicsekedett, amely „a külsõ hangu-
latok minden átmeneti momentumának kölcsönhatására és összefüggésére utal”,
valamint arra, hogy a „túláradó élet” és a „legbensõbb halálvágy” két „nyila” miképp
találkozott. Wagnernél tehát e polaritások közötti kapcsolatról van szó, ezért nem 
alkalmaz diatonikus blokkokat, hanem kromatikus félhanglépteket, amelyek
létrafokokként hatnak. Ki akarja békíteni egymással, közelítené egymáshoz az ellen-
tétes elveket és mentalitásokat, igyekszik hidat verni, kezet nyújtani. 

Mindezt nagyon józanul és demokratikusan gondoltuk. Ám a Tristan semmi esetre
sem tartalmaz használati utasítást a „kommunikatív cselekvéshez”. Inkább a kommu-
nikáció, a kapcsolat, a közvetítés  csalóka mivoltára utal. „Csalás”, „megtévesztés”,
„õrület”, „csalódás”, „árulás”: ezek a darab kulcsszavai. Kettõs jelentés tapad minden-
hez, személyekhez és tettekhez egyaránt; a személyek közötti kapcsolat formája több-
nyire a félreértés – mint a zenében, amely kevés „megnevezhetõ” vezérmotívumot fejt
ki, mint a Ring-ben, viszont szemantikailag nem rögzített affektusokat tükröz. A vágy-
és szenvedésmotívumok már kezdetben vegyesen lépnek föl, és a „névadás bizonyta-
lansága” (Carl Dahlhaus) az ambivalencia légkörét alkotja meg.

Tantris nem más, mint Trisztán, a mennyasszony-szerzõ a tulajdonképpeni
võlegény, a halálos méreg szerelmi bájital, a gyógyító Izolda a betegséget hozza,
Melot, a barát voltaképpen ellenség, Marke király pedig valahogy mindent rosszul ért.
Amikor békét akar hozni, csak a halál aratását mozdítja elõ. A Brangene–Kurwenal 
szolgapáros torz beszédszintje uraikkal teljes félreértésen alapul. Brangene mindig
csak véli, hogy megértette a dolgokat. Izolda haragjában nem hallja meg a szerelmet,
hamis itala az igazi, figyelmeztetésnek szánt éneke pedig bölcsõdalnak hallatszik. 

Kurwenal ugyancsak képtelen megérteni Tristan valóságát. Õ normális ember létére
hisz a varázslatban, a szerelmi bájitalban, és amikor a tébolyult Trisztán lázál-mában
végre közel kerül az igazsághoz, úgy véli, hogy e depressziós jellem maga az oka min-
den kínjának, és az ital csupán az õ haláldinamikájának érzékletes képe. Trisztán
„árulása” egyébiránt állandó téma. Akármerre fordul, bármit tesz is, Izolda kárhoztatja
õt árulásáért, amikor a fiú Marke-ért, szerelme ellenére cselekszik, Marke pedig árulását
emlegeti, amikor Trisztán az elõbbiek ellenkezõjét teszi.

Az egész mû az elsõ tévedés, a szerelmi öncsalás segítségével lendült mozgásba. És
amikor a félreértések végre az elsõ felvonásban eloszlanak, akkor veszi csak kezdetét
az igazi nagy tévedés: a perspektívák és értékeik összetévesztése. A valóság rendes,
napi értékei helyére a  szerelem éjszakai törvényei kerülnek. A látszat csalt, a sötétség
hozza a világosságot. A legszörnyûbb csalódásra mégis csak a darab végén derül fény
a színpadon. „Megcsalja Izoldát/megcsalja õ Trisztánt/azért az egy/örökké rövid/
végsõ/Világboldogságért?” – kérdi kétségbeesetten Izolda, amikor Trisztán kileheli
lelkét a karja között, miután elõzõleg a fiú széttépte köteléküket. Pedig megbeszélték,
hogy együtt halnak meg! 

A két haláleset különbözõ ideje, amelyet Trisztán intézett így, a két halál egyide-
jûségének kijátszása, mintha nyomatékosítaná Wagner igazságát, amelyet aztán az
„istentelen”, pszichoanalitikus irodalmi modernek mondtak ki: hogy a szerelemben is
egyedül van az ember, a szerelem csupán minden egyéb szükséglet fedõneve,
amolyan projektív jelenség. A kéjt az a romantikus remény idézi elõ, hogy az ember
elveszítheti énjét valaki másért. 
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E jámbor öncsalás váltja ki a katasztrófát, a harmadik felvonás katasztrófáját. A „saját
személyiség feladása” Trisztán számára valóban „öncél” volt – ezzel ugyanazon
betegségekre mutat, amelyeket Schönberg Tristan-akkordokként figyelt meg. Életére
visszapillantva leleplezi halál-egoizmusát. Boldogtalanságban született és egész életét
boldogtalanság határozta meg. „Miféle végzetre/szemeltek ki engem/Miféle végzetre?
/A bölcs idõs hölgy/mondja újra meg újra/vágyra – és halálra/halálra és vágyra!” 
A szerelem csak a be nem vallott halálvágy leplezésének egy lehetõsége volt. Ám a
szerelem az a közeg is, amelyben e vágy kíméletlenül kiélhetõ. 

Tristanra érvényes a modern szubjektum élménye: önmagunk elõl nem menekül-
hetünk. Az õrületben, a szerelemben, a tébolyban tapasztaljuk e szubjektummá-válást,
írja Roland Barthes, „a szubjektummá válásnak ezt a tarthatatlanságát, hogy ilyen
vagyok és nem más: éppen ezt veszem tudomásul iszonyattal”. Ez az iszonyat, ez a
kihullás a második felvonás nagyívû fantáziájából, a közös „akkor én magam vagyok
a világ” énekébõl, vázolja nagy körvonalakban a rettegésnek azt az élményét, amely-
nek annyira rejtve, némán, vagy éppen parafrazálva kell jelen lennie a Tristanban.

És Izolda? Szintén ismeri ezt az egzisztenciális sokkot? Mindkettejük szerelmének
halálraszántságát nem határozta már meg az elsõ felvonásban? „...Elveszej-
tésre/Szemeltek ki.../halálos fõ/ Halálos szív...!” Izolda – megint csak barthes-i érte-
lemben – „katasztrofális szerelemet él meg”, a határszituáció szerelmét, mintegy
pszichózisként, csapdaként. Rá nézve érvényes: „Olyan erõvel vetítettem magam a
másikba, hogy amikor õ elvész, én sem tudok visszalépni /.../ örökre elvesztem”.

Ám Wagner dramaturgiája rámutat bizonyos különbségre is. Izolda „követi”
Trisztánt a halálba, ahogy megígérte a második felvonásban, de a halál sohasem volt
életcélja. Nem feltétlenül boldogtalanságra született, hanem csak szenvedélyes
vágyak radikális teljesítésére. Van valami a gyermekbõl ebben a „vad, szenvedélyes
kislányban”. E hõsnõben valószínûleg megtaláljuk a  nõrõl kialakított általános kortár-
si kép néhány vonását is. 

A finálé az övé, mert a második felvonás szerelmi énekének szépen hangzó és
értelemgazdag világa itt feltámad újra. A nézõt a darab már átsegítette Trisztán félel-
metes igazságán; a zene áradatától kábultan rekonstruálja itt a Trisztán és Izolda
szerelmespár utópisztikus egységét; Wagnernek, a párkapcsolatok tapasztalt varázs-
lójának, az utolsó megtévesztõ manõver is sikerül ezen az estén.

Ebben az operában két világ, két szint hat egymásra. A meghiúsított kommuniká-
ció közvetítõ eszközén, a kromatikán kívül van itt a kapcsolatok alakításának még egy
formája. Ez kizárólag az „éjszaka beavatottjaira” vonatkozik, a legkisebb poláris elren-
dezés két tagjára, Trisztánra és Izoldára,  a határozott azonossággal és testtel ren-
delkezõ személyekre, férfira és nõre. Mindketten hallják és érzik, hogy a második
felvonásban hõn óhajtott szerelmi egyesülésük beteljesedik. Tehát lehetségesnek 
látszik, hogy a „képzeletbeli rendszerek”, amint Barthes nevezi a szerelmi õrületet, 
kölcsönös fedésbe kerülnek, hogy létezik majd olyan kapcsolat, amelyet a csalás és a
megtévesztés nem zabál föl? 

Wagner definíciója szerint a Trisztán az õ „hangzó hallgatás mûvészetét” szemlél-
teti. Nem véletlenül választja a paradoxon retorikai alakzatát. Mert csak a paradoxon
fejezi ki azt, ami logikailag lehetetlen: az ellentmondások egybeesését, ellentétek
azonosságát. Vagy hangzik, vagy hallgat; a hallgatás és hangzás azonban mintha
egyidejûleg volna jelen az éjszakai énekszóban. A paradoxon lesz az a forma, amely-
ben a szerelem valóra válhat – mint önkívület és vízíó a fejben. A szélsõségek érint-
kezése persze nem tartós, a megsemmisülés már ott lappang a beteljesülésben.
„Egészen önmagunkat adva/Csak e szerelemnek élünk/.../Nincs többé Trisztán/Sem
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Izolda!” A végsõ retorikai szétválasztás, a valóság utolsó darabkája, amely a személyi-
ség határait õrzi, az „édes szócska: és”, – amelyet képzeletben iktatnak közbe és kéje-
sen megsemmisítenek. A totális szerelmi ígéret ezért tartalmazza a  halál ígéretét. Ezért
kerülnek egymással fedésbe a lehetõ legnagyobb ellentétek: az izzó szenvedély és a
kihûlt test. A második felvonás szerelmi- és haláldala az „unio mysticát”, a paradox
egységet ábrázolja. A mégis csak szót kapó kimondhatatlannak egészen hanggá kell
változnia, a szeretõk egyre rövidebb expresszív szavai pedig beolvadnak e hangba. 

A paradoxon beszédmódja jellemzõ módon két kulturális összefüggésben kap létjo-
gosultságot: a középkori misztikusoknál, amikor Istenhez való közelségüket igyekeztek
leírni, és az irodalmi moderneknél, amikor az Istentõl való távolságnak kellett kifeje-
zésre jutnia, különösen Franz Kafkánál. Azzal a nevezetes különbséggel, hogy a
középkori misztikus elragadtatottságot érzett a transzcendencia iránt, míg a mi önma-
gára utalt szubjektivitásunk mélységesen kétségbe esik. A misztikus élmény számára 
az ellentétek feketén-fehéren egybeesnek, egységet alkotva Istennel. Ezzel szemben
Kafka paraboláiban a kiúttalanság élményének képeit találja föl, az ember belsõ világá-
nak valóságos zsákutcáit, amelyekhez kívülrõl nem érkezhet segítség.

Trisztán és Izolda szekularizált misztikusok. Misztikus élményük kimondhatatlan, akár
az Isten-élmény, de lelkük modern. Az Én vallásának hódolnak (a keresztény megváltó
csak a Parsifalban érkezik el), de egymás kölcsönös istenítésének kísérlete félrevezeti
õket. A véghez érve sivár szigeten találják magukat, a szubjektivitás, a kétszeresen
magányos halál szigetén. 

Romhányi Török Gábor fordításai

Hans Alfredson
(Dánia)

Anders Sjöberg zongorista elbeszélése 
a szittyóról

Szerintem szép részegnek lenni. Sajnos, nekem egyre ritkábban sikerül: ha iszom, csak
fáradt meg ingerült leszek. Olykor azért mégis összejön, és akkor jól érzem magam. Nem
ismeretlen elõttem az alkohol káros hatása, kivált, ha függõ valaki, és már meg se tud
lenni nélküle. Az apám, Axel Frithiof Sjöberg – nagykereskedõ és nyugalmazott õrnagy –
alkoholista volt, és legyûrt egy flaska konyakot naponta, legalábbis az anyám szerint. Én
nemigen vettem észre rajta, hogy egész nap be van állítva, azt hittem, egyszerûen ilyen:
fura szagot áraszt, pirospozsgás, sárga szemû, kissé reszketeg, kétbalkezes, és jókat
horkolászik a dolgozószobában a díványon. Volt pénze bõven, külön ágyat tarthatott
fenn magának a Ludwig Silfverstiernas szanatóriumban, Paalsjöskogban. Ide vette be
magát egy idõre, méregtelenítésre, ha túl goromba volt a gyûrõdés, és amikor hazajött,
a gerince egyenesebb volt, a tekintete szigorúbb. Néha csak elküldött egy ottani ápoló-
nõért, aki kijött hozzánk mindenféle fájdalomcsillapítókkal meg érzéstelenítõ szerekkel.
Szenvedett, de azért ellátta az üzleti ügyeit, nagyrészt hatékony titkárnõjének, Aaquist asz-
szonyságnak köszönhetõen, akinek az arca csupa bibircsók volt, féltem is tõle rendesen.

Talán már említettem, hogy nyolc éves voltam apám halálakor, így hát nem sok
emlékem maradt meg róla, kivéve a szagát, a szemét és a terjedelmes testét. Az
egyetlen, aki kövérségben fölvehette vele a versenyt, a Tubákos Guszti volt, egy
munkásember, Sture nevû osztálytársam apja. Egy borzalmasan lepusztult bérházban
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laktak a munkásnegyedben, a lépcsõházban káposzta- és pisaszag volt. Tubákos
Guszti is alkoholista volt, csakhogy mivel neki nem volt pénze, nem tudta magát ren-
desen kúráltatni, mint apám, így aztán ki is rúgták minden alkalmi munkából, amit
képes volt felhajtani. Gyakran hevert holtrészegen a városligetben. A végén a
rendõrség bevitte.

Ó, az a szegény ördög! Az a vékony kis felesége ütötte-verte, de õ minden baja
ellenére megõrizte jó kedélyét. Néha megengedték, hogy Sturét hazakísérjem, és
olyankor Tubákos Guszti csuda jól elszórakoztatott: sok pajzán kuplét tudott énekelni, és
hihetetlen történeteket mesélt a fiatal éveibõl, amikor matrózként a tengereket járta. 

Hemzsegtek a gyerekek Sturénél. Nemcsak az õ öt testvére, hanem a Tubákos
Guszti elhunyt nõvérének a gyermekei is ott laktak. Én csodáltam Sturét, mert elké-
pesztõen vagány volt. Csikket szívott egy pipából, amit maga készített gesztenyébõl
meg egy kibelezett ceruzából. Tudott kötélen is járni, káromkodott, mint a kocsis, és a
hüvelykujja tövébe pöttyöket tetovált egy acél tollheggyel. 

Annak idején az iskolában kötelezõ volt takarékoskodnunk, betétkönyvünk volt.
Szombatonként a gyerekek az aprópénzükkel sorra a tanárnõ elé járultak, aki felírta az
adományokat egy könyvbe, és adott értük egy-egy színes bélyeget. Már nem emlék-
szem, közös kassza volt-e, osztálykirándulásra, vagy ki-ki saját magának gyûjtött. 
A legtöbben egy ötven õrést adtak, vagy ha jobban ment, egy koronát. De én min-
den héten egy ötkoronást kaptam anyámtól. És Larsson néni mindig jó hangosan
meg-dicsért, amikor én értem hozzá:

– Tessék, nézzétek csak Anderset! Milyen ügyes vagy, hogy ilyen sokat megspóroltál!
– Ezzel megsimogatta a buksimat vörös, izzadó kezével. Sturének sose volt több tíz
õrénél, a leggyakrabban csak öt, egyszer meg csupán egyetlenegy árva õre. Szóval
nem sok simogatást kapott a fejére, az biztos! Egy szombat reggel azonban büszke
léptekkel vonult elõ, és egy ötven koronást lobogtatott a szutykos kis öklében, majd
hetykén odavetette a katedrára.

– Tessék, itt van ötven korona! És a jövõ héten is lesz ennyi, sõt, több is.
Ám Larsson néni nem simogatta meg Sture fejét. Mint az õrült, felpattant, és rárivallt:
– Ördög és pokol! Honnan szereztél egy ötvenest, te kölyök!? Hol loptad!? 
Úgy megrázta Sturét, mint Krisztus a vargát, majd hazavonszolta a rozzant

házukhoz, és felderítette a bûntényt: Sture az anyjától emelte el az ötvenkoronást, egy
cukrosbödönbõl, a nõvérének tették félre, konfirmációs ruhára. Szegény srác! Verés a
nádpálcával és a többi. És közben Larsson néninek, ó, minõ szörnyûség, látnia kellett
Tubákos Gusztit tökrészegen a vaságyon, miközben Sture anyja saját kezûleg gondos-
kodott a fenyítésrõl.

Apámban és Tubákos Gusztiban volt egy közös vonás, már persze az italozáson
kívül, éspedig mindketten roppant mód szerettek fürdõzni. Miként azt már biztosan
elmeséltem, egyszer-egyszer elkísérhettem apámat a Paalsjö-fürdõbe. Szombatonként
itt szaunázott, majd mint egy rozmár, belevetette magát a tengeröböl sós hullámaiba.
Tubákos Guszti is kijárt oda, legalábbis azokon a szombatokon, amikor éppen nem
volt munkája (ez persze gyakran elõfordult). Az egyik szombaton mindketten iszonyú
másnaposak voltak, csak úgy dõlt az izzadság terebélyes testükbõl, szuszogva, nyöszö-
rögve hevertek téglapriccsükön. Tubákos Guszti kitámolygott, majd visszatért egy
barna szatyorral, és kivett belõle fél liter házipálinkát. Az apám felé fordult, és így szólt: 

– Bátorkodhatom-é megkínálni egy kis jóféle szíverõsítõvel? 
– Már hogy a fészkes fenébe ne! – felelte apám, és azonmód visszatért belé az élet.

Ivott pár kiadós kortyot. – Jobb volna tán a palackot egy kicsit hátratenni, hátha bejön
az új fürdõmester. Veszekedõs alak.
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– Az, az – helyeselt Guszti. – Szerintem biztos, ami biztos, gurítsuk le ezt a kevéskét
rögtön, oszt hajítsuk ki az üres palackot az ablakon!

Nem sok idõbe tellett a javaslat megvalósítása. Most apám távozott a mi kabinunk-
hoz, és visszatért egy teli üveg Courvoisier-val, amit hamarosan ugyancsak az utolsó
cseppig benyakaltak.

A nagy meleg miatt volt-e, vagy mert a két úr az elõzõ napon is túlságosan felön-
tött a garatra, nem tudni, a vége mindenesetre az lett, hogy mindkettõ mély alvásba
ájult. Az új fürdõmester valóban lobbanékony természetû volt, szörnyû patáliát
csapott, amikor felfedezte a két hortyogó hájpacnit, azonban felébresztenie egyiket
sem sikerült. Nyakoncsípett engem, és kifaggatott, kik azok. Majd elsírtam magam,
amint elmeséltem, hozzátéve, hogy anyám elutazott, és az lesz a legjobb, ha felhívja
a Ludwig Silfverstiernas szanatóriumot, majd azok gondoskodnak az apámról. A
fürdõmester szitkozódott, de azért felhívta a szanatóriumot – no meg a rendõrséget.
Én felöltöztem és reszketõ lábbal hazatekertem a biciklimen, otthon aztán Ida, a szol-
gálólányunk vigasztalásképpen még palacsintát is sütött nekem.

Másnap reggel megjelent nálunk apám titkárnõje, Aaquist asszonyság, néhány
fontos okirattal, amit alá kellett írni, jóllehet vasárnap volt. Elmondtam, miként esett,
hogy apám a szanatóriumban van. – Nem lesz ez így jó! – dörmögte Aaquist asszony.
– Ezt feltétlenül alá kell írnia, máskülönben füstbe megy a fegyverzsír-üzlet. Kint áll a
kocsim. Gyere velem, mutasd az utat. Egy rakás számlát kifizettem erre a címre, de
nem hinném, hogy odatalálnék. Sose gondoltam volna, hogy bármikor is lenne ott
dolgom.

Aaquist asszony Renault négyesével keresztülvágtunk az erdõn, és elértünk az
elegáns, oszlopsoros fehér villáig. Becsöngettünk. Egy kékszemû, testes asszonyság
jött elõ és nyitott ajtót. Amikor megmondtuk, kit keresünk, elsápadt és ezt motyogta:

– Jaj, csak azt ne, az Isten szerelmére! Csak ne a Sjöberg urat! Ne a Sjöberg urat!
Tegnap este egymagam maradtam vele! A Lindh doktor úr elutazott Malmõbe, a
Tiefenbacher asszony meg beteg, én meg nem jövök vissza ide soha, de soha az élet-
ben! Micsoda rettenetes ember! Rázártam az ajtót, még egy karosszéket is odatoltam!
Az öreg ezredes még sírógörcsöt is kapott! A Sjöberg úr hozzám vágott egy lámpát,
meg szörnyûséges dolgokat kiabált, a Sjöberg úr!

Aaquist asszony összeszorította az ajkát, és így szólt:
– Úgy? No, majd mi elrendezzük a Sjöberg urat, azt hiszem! Hol van?
A kövér nõ egy másik épületszárnyba vezetett, az apám szokásos szobájához. Az

ajtó most el volt torlaszolva egy fejtámlás fotellel. A szobából jókedvû énekszó hallat-
szott:

Húzok eccer a Szentpál uccán,
Macskapöcsekutyapöcse pám-pám
Hát egy bilit a fejemre öntenek ám,
Kutyapöcsemacskapöcse pám-pám

Aaquist asszony félretolta a karosszéket, kitárta az ajtót, és bátran belépett az apám
szobájába. Az ágyban Tubákos Guszti üldögélt egy szál lepedõbe csavarodva, és
danolászott. Amint észrevett bennünket, még inkább megvidámodott, és kurjantott
egy jókorát:

– Halihó, Anders! De jó itten, de csecse! Meg a tollbokréta a mutter kalpagján! Hol
az ördögben vagyok? Álom ez tán, vagy valóság?

Nagy nehezen kifaggattuk, és rájöttünk: az elõzõ napon a Tubákos Gusztit az apám
ruhájába bújtatták, és elszállították a szanatóriumba, az apámat meg az õ ruhájában a
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rendõrségre! Az öregem alighanem magánkívül volt, s nyilván nem tudta bizonyítani a
személyazonosságát a rendõröknek, hiszen nem volt még dolguk vele meg az arisz-
tokrata italproblémáival. Tubákos Guszti elégedetten vigyorgott, amikor fölfogta a dolgok
összefüggését. Aztán vehette fel újra az apám bársonyzakóját meg a cilinderét, és
Aaquist asszony kocsijában elhajtottunk a rendõrségre. Némi magyarázkodást követõen
kihoztuk apámat a sittrõl. Úgy nézett ki a Tubákos Guszti gönceiben, mint valami
csavargó, borostásan, torzonborz hajjal. De amikor végre kinn voltunk az utcán, alig
bírta abbahagyni a röhögést. Aaquist asszony hazavitt mindannyiunkat, apám meghívta
Tubákos Gusztit egy kutyaharapást-szõrivel itókára és egy jó szivarra, aztán megaján-
dékozta egy nyári vászon-öltönnyel meg egy széles karimájú szalmakalappal.

Így volt, igaz volt: koldus és királyfi mai szerepcseréje volt.

V. Tóth László fordítása

Ünnep a Kráter PoLíSz-ában

A KRÁTER MÛHELY EGYESÜLET PoLíSz címû irodalmi lapjának fiatal költõk számára
meghirdetett pályázatára 138 pályamunka érkezett. A folyóirat szerkesztõibõl álló zsûri
(K. L., P. Á. és T. P.) POLÍSZ KÖLTÉSZETI DÍJ 50 000 Ft értékû fõdíját Györffy Ákos
Nagymaroson élõ költõnek ítélte. A 26 esztendõs szerzõ elsõ, Gérecz Attila-díjas kötete
2000-ben jelent meg, jelenleg a Híres Maros címû lapnál szerkesztõ. Költészete kor-
szerû versteremtõ eszközei mellett legtisztább értelemben a magyar mûvészet táj- és
emberszeretõ hagyományaira épít. 

További helyezettek: 2. díjas: a Miskolcon élõ, 21 éves Mándoki Tóth György,
akinek költeményeibõl egy fájdalmas világot, de egy mai fiatalember lét- és élethely-
zetérõl köznapi nyelvi szépségekkel is számot adó lírikust ismertünk meg, a József Attila
szóhasználatát felidézõ A rend címû verse pályamunkájának a legemlékezetesebb
darabja. 3. díjas: a gyöngyösi születésû, de jelenleg Kölnben élõ Jónás Péter, 
irodalmi lapjainkban már ismertté vált költészetének új darabjai rendkívüli szuggesz-
tivitással hatnak, Füstbeburkoltság címû versét versmondók számára is örömmel
ajánljuk. Kiemelkedõ alkotásként említhetõ az 4. helyezett Barna T. Attila Félárbocon
címû, a Trianoni Országzászlót megidézõ költeménye.

Ugyancsak a Költészet Napja tiszteletére adta át a PoLíSz szerkesztõsége a fordítói
szakma utánpótlását biztosítani hivatott POLÍSZ MÛFORDÍTÓI DÍJAT. A 23 beérkezett
pályamû változatosságát és igényességét bizonyítja, hogy a fõleg fiatalabb korosztá-
lyú mûfordítók 12 nyelvbõl hozták a PoLíSz leendõ olvasóinak gyümölcsöskosarába
átültetéseik értékes terméseit… Kiváló görög és latin fordításaival érdemelte ki a szin-
tén 50 000 Ft-os elsõ díjat a huszonéves Tordai Éva. Rendkívüli témaválasztása és
kiváló nyelvi megoldásai teszik emlékezetessé a II. helyezett budapesti egyetemista
Juhász Katalin Amy Tan amerikai írónõ regényének fordítását, a kínai-amerikai írónõ
népszerûsítésére tett erõfeszítése igencsak dicséretes. A beérkezett költõi mûfordítások
között a délvidéki származású Túri Gábor német versfordításai a megosztott harmadik
helyezést érdemelték ki, a Németországban tanuló Billinger Edit munkáival közösen. 

A díjkiosztók között szerepelt: Kalász Márton, a Magyar írószövetsége elnöke, József
Attila- és Radnóti-díjas költõ, Tóth Éva József Attila-díjas költõ és Ács Jenõ Sajtó-
szabadságért-díjas költõ-újságíró. A dicséretes munkák nagy részét jelen és nyárközépi
számunkban közöljük a Világbeszéd, illetve Merített szavak címû rovatunkban.
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Ünnepi közgyûlés keretében Tóth Éva, Ács Jenõ és Kalász Márton elõadás-értékû
ajánló és elemzõ felszólalásai szereztek maradandó emléket a pályázóknak, rokonaik-
nak és a hallgatóságnak. Turcsány Péter a díjnyertesekkel közösen olvasott fel a
pályamûvekbõl. (B. F. összefoglalója)

Marcus Annaeus Lucanus

A polgárháború 

(Bellum civile, részlet)

Aztán az atyák rettegve leülnek,
hogy hatalomra tör és mindenkit vagy megölet majd,
vagy számûzni fog. Ám jobban szégyellte magát õ,
mint a kezébe került nép. Mégsem tartja haragját
féken: most egy férfi hatalmán áll a szabadság
és a jog is. Csakhogy kész küzdeni érte Metellus:
látja, amint Saturnus temploma reng az ütéstõl,
s nyílegyenest odaront, fut Caesar egész seregén át,
végre megáll a kapuknál, nincs feltörve a zár még
– ám csak a pénzsóvárság nem retten meg a kardtól
és a haláltól. Most minden törvényt letipornak.
Gazdagság, nálad nincs hitványabb a világon,
ezt a viszályt is csak te okoztad! – Hangosan ekkor 
félbeszakítva a fosztogatást így szólt a tribunus:
„Másképp nem, csak a testemen át juthatsz be az ajtón,
innen vérontás nélkül meg nem kaparintasz 
semmit. Erõszakod égre kiált, el nem menekülhetsz,
éppúgy, mint Crassust, utolér a tribunusi vérért
bosszút álló istennõk szörnyû hada téged.
Húzd hát kardod elõ! Attól, hogy a bûnre tanú lesz,
nem kell tartanod, egy lélek sincs most a közelben.
Bûnös fosztogató minket nem fog kirabolni,
más népet leigázhatsz, más falakat felajánlhatsz,
nincs már béke, nem ínség késztet fosztogatásra,
Caesar, küzdj hát!” Annyira felszította a gyõztes 
ádáz indulatát, hogy megszólalt: „Ne reménykedj, 
nem halsz meg te dicsõn, nem szennyezem én be, Metellus,
véreddel kezemet. Nincsen tisztség, amitõl te
méltóvá válhatnál indulatomra. Terajtad
múlik majd a szabadság? Annyira nem keveredtek
össze hatalmasok és senkik ma se, hogy te, Metellus,
Caesar elõtt törvényt oltalmazhass szavaiddal.”
Szólt, s nem is állt még félre az ajtóból a tribunus,
vad dühe tombol már, szeme gyilkos fegyver után néz,
s nem színlel már békét. Akkor Cotta Metellust
kérte, ne bízza magát el, lépjen vissza a harctól, 
s szólt: „A szabadság ott, hol a zsarnok gyötri a népet,
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elpusztítja magát, ám úgy õrizheted árnyát,
hogy ha parancsot kapsz, önként cselekedsz. Ez a sok kín
így engedni tanított. Félelmünkre a mentség 
annyi lehet, hogy hozzászoktunk már a parancshoz.
Bár gyorsan gyökerestül véget vetne a harcnak!
Minket a jog védelme alatt utolérhet a baj még,
ínséges sorsunk nem ránk, urainkra nyomasztó.”
Meghátrált e szavakra Metellus, s nyíltak az ajtók.

(III. könyv 109-13.)

Szophoklész 

Téreusz tragédiája

(részletek)

Fr. 581 R
Emitt a búbosbanka bánkódik baján:
Zeusz adta tarkabarka tollait s egész
fegyverzetét s a fürgeröptû szárnyakat.
Tavasszal elhullajtja õ a tollait,
ekkor fehérré változik ruházata,
külsõt cserél, mint egy fióka, oly pihés.
õsszel, mikor szõkére ért a sok kalász,
felölti újra mind a fontos tollakat.
Mindig magányos, más madár nem él vele,
a zord vadon s a sziklaszirt a lakhelye.

Fr. 583 R
Magamban én semmit sem érek most, de már
rég megfigyeltem én, a nõi sors ilyen.
Semmik vagyunk. Leánykorunkban még apánk 
védelmez, éljük ekkor édes életünk,
a gyermekek tudatlanok, s így boldogok.
Késõbb, ha ifjan ébredezni kezd eszünk,
kilöknek onnan minket, eltaszítanak,
az otthonunkból elbocsát apánk s anyánk,
hozzámegyünk egy ismeretlen férfihoz:
görög, de barbár is lehet parancsolónk,
szerencse dönti el, milyen lesz otthonunk.
S egyetlen éj ha férjeinkkel egyesít,
örülhetünk és higgyük azt, hogy jól van így.

Fr. 585 R
Fájdalmas ez, Prokné, tudom, de tûrni kell
mindazt a szenvedést, amit isten mér reánk.
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Fr. 589 R
Õ tébolyult, de tébolyultabb nála is,
mit tettek õk a támadásra válaszul,
hiszen ki hirtelen haragból súlyosabb
gyógyírt talál a kórra, mint a kór maga,
bajának az sosem lehet jó orvosa.

Fr. 590 R
Túl nagyra ne törjön az emberi lény,
tudnia kell: egyedül Zeusz láthat
mindig elõbb mindent, ami késõbb
bekövetkezik, úr a jövõn õ.

Fr. 591 R
Minden halandó emberi lényt ugyanúgy
szült anyja, nemzett apja egy nap,
s mind ugyanúgy születünk meg.
Ám szenvedés némelyek élete, más
boldog, megint más szolgasorsnak
hordja keserves igáját.

Tordai Éva fordításai

Gisela Dischner
Németország

A kék repülõ kesztyû

Stockholmi történet

Már idõs ember vagyok, elboruló elméjû, élemedett korú, gyakran nehéz lélegzetû;
recsegj csak, vén csont! Újra itt ülök a Stockholm déli részén emelkedõ Mosebackén,
egy padon, ezen a november végi estén. A kék kesztyûre és a vörös szobára gondol-
va mosolygok rá a fiatal Strindbergre, akinek kõfürtjei az esti széltõl felborzolva szürkül-
nek a fák ágai között. A terasz szélén örökíttettek meg sorai, itt, mindenki számára
olvashatóan, felütve egy – igen, talán nevezhetnénk kottatartónak, kõbe öntve, egy
oszlopszent dallamos szavai. A svédek tisztelik. A város egyik utcájában a járdába vésve
olvasható egy gondolata, „...att skriva den eller dö, ach jag ville...”1, amely örökre itt
marad eltaposhatatlanul, bármennyien rohannak is el sietve és célratörõen fölötte.
Néha azonban megáll egy-egy ember, elolvassa a szavakat, amelyek elkísérik útján a
munkába, vagy egy nõhöz, akinek egészen halkan el meri mondani talán: „Nekem is
írnom kellett volna...”

Felmerül bennem egy levél: „Ha nem írhattam volna, nem éltem volna túl ” – egy
1940-ben Stockholmba menekült költõnõ szavai ezek, aki a költõ szomszédságában
található most  egy levéltárban, húsz méterrel a Királyi Könyvtár alatt.

Szeretem ezeket a novemberi alkonyatokat a Mosebacke magányában. A kis kertet
már lezárták a nagyközönség számára, s egy fél év múlva, mire a hóvirágok kidugják
fejüket ezen a most felgyülemlett langyos késõ õszi avaron, az utat szegélyezõ virág-
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ágyásokat is felássák. Rengeteg turista járt a kavicsos sétányokon a múlt heti havazás
óta, amelyrõl már csak itt-ott árulkodnak a koszos kis hóbuckák. S most ez az enyhe
este: Micsoda kacagás tör elõ az emlékek vajúdásából, micsoda kacaj! A nevetõ ajak
felém fordul, lassan arccá áll össze bennem, egy magas homlokká, végtelen apró
mosolyránccá a mélykék szemek körül, kissé kiálló pofacsonttá válik, utolér egy arcra
lehelt csók emléke itt a Mosebackén; majd továbbszökell, a nevetés is vele szökik, az
arc tovatûnik az emlékezetbõl, éppen csak fellobbant. Az arcot nem is látom már, csak
a mozdulatot, ahogy ez az „érett nõ” szökdécsel a sárgán világító lámpák között a
szürkületben, vállig érõ haja, az erõs széltõl ziláltan, sárgán lebeg a sárga lámpák
fényében, arcát félig, azaz nem, majdnem teljesen elrejti fényképezõgépe, amelyet
hol ide, hol oda irányítva kattogtat, katt, katt, most engem vesz célba vele, két szökel-
lés között egy futó villanás, katt. Ámuló szemeim, csodálkozva félig nyílt ajkam immár
megörökítve, egy kis emlékalbumban õrzöm a többi képpel együtt, amelyeket
szökdécselve, nevetgélve s a fejét rázva csacsogva, készített itt, a Mosebackén. Angela
Gleiberg volt a fotósom, akkoriban – idestova három évtizede – megjelent „fénykép-
elbeszéléseinek” némelyikét talán még ismeri a nyájas olvasó. Néhány nappal ezen
emlékezetes Mosebacke-nap elõtt ismerkedtünk meg. Zongorán kísértem egy fotó-
kiállításán a Tõzsdén. Elsõsorban New Yorkról készült nagyvárosképeket állított ki, ame-
lyekhez diaelõadást tartott „New York-City-Dream-Express” címmel. Egyfajta modern
mesét mesélt egy önálló életre kelt kirakati báburól, amelyet szentimentális mosollyal
Olimpiának nevezett. Mélytiszta hangját ellentmondást nem tûrõ hév fûtötte át.
Kérésére az elõadás befejeztével Mozart d-moll zongoraversenyének második tételét
játszottam – neki és a közönségnek. „Az üzletet tényleg La rue des reves 2-nek hívták”,
oktatott ki késõbb, amikor azt mondtam, túlzásnak tartom éppen ezzel a névvel 
ellátni a kirakatot, amelybõl életre keltette Olimpiát. Az elnevezés nem montázs ered-
ménye, valóban ott állt olvashatóan az ablak alatt. A különbözõ háttérrel Olimpiáról
készült felvételek szintén nem fotómontázsok, hanem tükrözõdések. Reggeltõl estig 
õt fényképezte mindazzal, ami visszaverõdött körülötte: az emeletes házak, a járókelõk
és a közlekedés fényeinek tükrözõdéseivel. Olimpia, az álmodozó tekintetõ szõke
kirakati bábu a melle vonalát szabadon hagyó kék overálban azon a képen a
legszebb, amelyiken arcát egy átsuhanó felhõ árnyékolja be. A bábu, amelyet Angela
végül teljesen szabadjára eresztett, kilépett a kirakatból, és az egymást tükrözõ 
felhõkarcolók között a földalattihoz ment. Felrázta a fáradtan alvó utasokat, és
ráébresztette õket egy másik állapot lehetõségére. Orfeusz Zappa képében kísérte õt
a plakátokon. Mindez valószínûleg két évtizeddel az ezredforduló elõtt történhetett,
amikor a munkások kék overálja az értelmiség divatjává vált. „Stockholmból is ilyen
mesét csinál majd?”, hallottam saját hangomat a hozzá intézett kérdések özönében.
Úgy tûnt, tetszik neki a kérdés, mert mosolyogva felém fordult a Tõzsde kristálylám-
páinak világító fényében: „Ha hajlandó megmutatni nekem a várost!” – „De én nem
értek a fényképészethez, nem tudom, melyek a fotogén helyek, én zenész vagyok.” –
„Ezt bízza csak rám, én vagyok a fényképész, majd én eldöntöm, mi fotogén.” –
„Szívesen elkísérem, persze a legszívesebben zongorán kísérném, de azt mégsem
cipelhetem magammal.”

Kizárólag megérzés útján nyerhetünk bepillantást az emberi természet és a világ-
mindenség megváltoztathatatlan törvényeibe. Saját ösztönös megérzésem szerint hol-
nap újra tanulom látni a várost. A Királyi Könyvtár elõtt találkoztunk. A legjelentékte-
lenebb helyeken állt meg, leguggolt az út közepén, nyújtózkodott, forgolódott, majd
bocsánatkérések közepette félreugrott, ha valakinek az útjában guggolt. „Mit lehet itt
fényképezni?” Magához intett. „Guggoljon le.” Felmerült bennem, mit gondolnának
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ismerõseim, ha meglátnának Angela Gleiberggel guggolni az út közepén. Láttam
magam, amint nevetség tárgyává válok, láttam magam a kívülálló szemével. Láttam
magam ginkgo biloba levélszerûen meghasadt tárgyként. A legõsibb fa leveleinek ket-
téhasadása az ellentétek egyidejûségét jelenti – bennem örök idõk óta. Elképzeltem
magam a rám vetõdõ pillantások kereszttüzében: egyszeriben én lettem e pillantások
tárgya. Megpillantott tárgyként látom önmagam, az alany elvörösödik bennem.
Angela az Exsultatét dúdolgatta mellettem, s mint guggoló tárgyat, engem
fényképezett. „Nézzen a lába elõtt lévõ pocsolyába!” Látom a pocsolyát, na és? „Tartsa
még elõrébb a fejét.” Vajon ez egy újabb trükk? Még nevetségesebbnek akar ábrá-
zolni? Megbabonázva hajoltam elõre, és néztem a pocsolyába. Angela új látásmódjá-
nak rajtgödrében ültem: A pocsolyában a Német-templom kapujánál álló arany szûz
tükrözõdött. S tükörírással aranylott benne a felirat: ,Fürchtet Gott / Ehret den König’.3

„Ez a svéd vagy a német királyra vonatkozik vajon? Oly régen volt mindez – ez a
szép régi templom...” Idegenvezetõnek tart talán, aki eligazítja Svédország és a svéd-
országi németek történelmében? „Valószínûleg általában értendõ a királyokra, ,adjá-
tok meg ami a császáré a császárnak’, így értelmezem a feliratot. De lehet egy másik
jelentése is: A mondás Jézusra, a szellem felsõbbrendûségére, gúnynevén a ,zsidók
királyára’ vonatkozik. A királyságot eszerint Jézus követése jelentené. De Jézus ezen
utódmonarchiájáról kevesen tudnak.”–  „Nálatok azonban továbbra is királyság van.
Az elsõ általam ismert király a Harmincéves háború királya volt. Olvastam a Gustav
Adolf apródját, s szerettem volna, ha én lehetnék ez az apród. Végül egy karácsonyi
elõadáson, mivel elég sovány voltam, és apródfrizurát hordtam, mégis eljátszhattam
a királynõ zöld harisnyás és zöld bársonymellényes apródját. De valójában egy gyer-
mekkirályról álmodoztam, olyanról, amilyennel késõbb a Torony utolsó változatában
találkoztam.” Miközben felegyenesedtem a rajtgödörbõl, láttam ebben az érett, mégis
gyermekesen mosolygó, teltkarcsú asszonyban azt a sovány, gyermekkirályokról
álmodozó zöld kislányt, aki valahol mélyen még mindig benne élt. „Most eljátszhatja
a királynõt, és én leszek az apródja. Királyságunkat azonban csak egy játéktérkép jelzi!”
– „Ugyan már, hisz az anyja lehetnék.” – „Idõsebb vagyok, mint gondolná. Tíz évesen
még biztosan nem volt...” – a szó, ,nemileg érett’, nem akart kicsúszni a számon itt,
ezen a Senki Földjén. „Nem, csak tizennégy évesen”, egészítette ki a befejezetlen
mondatot. „S most kószáljunk tovább Gamla Stanon. Végre tudom már, honnan ered
a szó, kószál. Dolgát kerülõ emberre vonatkozik. Gamla Stan, Stockholm óváros-
szigete oly gyönyörû! Sokkal, de sokkal több idõt kellene rááldoznom. Oly védve
érzem itt magam, mint egy gyermek, tengerkarok és tengerkeblek ölelnek körül, az
egész várost behálózza a víz. Mégis más, mint Velence, kiterjedtebb, mindig látható a
nyílt tenger, mindenhol friss levegõ, szél, borzongás, tengerillat, sirályok hada –
Stockholm! Egy kikötõváros mégiscsak egészen más, mint ez a félszigetekkel,
szigetekkel, hidakkal és kompokkal átszõtt város, amelynek állandó jelenlévõ eleme a
víz.” – „A turisták szerint elviselhetetlenül szeles.” – „De hiszen én nagyon szeretem a
szelet – közben pedig majd’ elfelejtettem, hogy én is csak turista vagyok, idegen.” –
„Csak volt. Lassan én is az Ön szemével látom a világot. Egy új várost pillantottam meg
ezáltal, amely eddig ismeretlen volt számomra. Egyszeriben érdekes falrepedéseket
fedezek fel, amelyek egy arcot ábrázolnak, kopasz faágakat, amelyek alakzatokká áll-
nak össze, vagy egy kis vízilovat egy platánfa kérgében. És persze az ablakok és kiraka-
tok üvegeiben visszaverõdõ képeket is látom. A kávézót fényképezve szintén a szem-
ben levõ ház tükrözõdését akarja megörökíteni?” – „Nem csak azt. Az oldalán álló fel-
irat miatt is fényképezem: ,Isteni kávé ’ . Jó az Isten, jó a kávé, a férjemet már sikerült
leszoktatnom az isteni kávéjáról, legalábbis reggelente inkább teát iszik. Neki készítem
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a képet.” – „Szereti a férjét?” Megijesztett a kérdés, mielõtt végigmondtam volna.
„Micsoda kérdés. Persze hogy szeretem, különben már elhagytam volna. Tizenöt éve
élünk együtt. Ennyi idõ után elég találékonynak kell lennünk ahhoz, hogy  újra meg
újra felfedezzük szerelmünket.” õszintesége elhessegette zavaromat, ettõl a pillanattól
kezdve nyíltan mertem beszélni a szerelemrõl, s szorult helyzetemrõl, amelybe egy
nõhöz fûzõdõ érzelmeim sodortak, aki ugyan kedvelt talán, de legalább annyira
ragaszkodott a jómódhoz, amely unalmas férjéhez kötötte. „Mit gondol minderrõl,
mint nõ...”, akartam kérdezni. „Én, ,mint nõ’ semmit nem gondolok. Mindig adott
helyzetben lévõ nõ vagyok. És ami a gazdagságot illeti, errõl elég kíméletlen
véleményem van. A nõ nem szereti magát igazán, ezt a következtetést tudom levon-
ni azok után, amit elmondott.” – „Hagyjon el egy milliomost a kedvemért? Éheznie
nem kellene ugyan, de sokkal szerényebben élne.” – „Õ nem tud dolgozni talán?
Olyan, mint egy elkényeztetett, éretlen gyerek, akirõl gondoskodni kell? Akkor inkább
hagyja õt.” – „Maga nagyon szigorú”, szakítottam félbe, „képzelje magát az õ
helyébe.” – „Ez nem esik különösebben nehezemre, ugyanis huszonöt évesen én is
elhagytam egy milliomost egy nincstelen költõ kedvéért.” – „Ó.” – „Sokkal gazdagabb
lettem általa. Újra tanultam látni a világot, végigkóstoltam a szavakat, mielõtt...” –
„Hiszen õ is kifejezetten kreatív ”, próbáltam enyhíteni kritikája élességén. – „Az mit
jelent? Megigézte a mûvészet? Vagy csak mûvésszé szeretne válni, mint a ,creativity
training’ látogatói?” Egyszeriben gúnyos mosolyra húzódott a szája, az ártatlan vonás
eltûnt az arcáról. Észrevette zavaromat. „Nem szeretnék lekezelõ lenni, talán az imént
az voltam kissé. De oly sok embert ismerek, akik elnyomják vagy letagadják tehet-
ségüket, mert különben változtatni kellene az életükön. Meghajolnak a megszokás
terrorja alatt, megmerevednek, saját szabadságuktól való félelmükben elfojtják
szeretetre való képességüket.”– „Nem lehet mindenki mûvész.” – „Ezt nem is mond-
tam. Pedig igenis lehet, ha a mûvészetet nem a mû, hanem az alkotó felfogás szem-
szögébõl értelmezzük. Nézze, annak ellenére, hogy nem sikerült a pocsolyában lévõ
tükrözõdést megörökítenem, mivel összeborzolta a szél, attól én még láttam a képet.
A mûvészet valójában az alkotó felfogáson múlik, nem pedig a terméken. Mûvésznek
lenni annyit jelent, mint teljes érzékelésnek lenni. A szavak is érzékelhetõek, ha nem
csak közlésre ,használjuk’ õket. Isteni kávé: micsoda kép! Egy kép, amely a megszokás
mezejébe tör. S mennyi zökkenõ kíséri a visszatérést e másik állapotból a társadalmi
hasznosság és mûködõképesség állapotába. A költõk is éjszakai  betörõként hatolnak
mindennapos kényelmünkbe. De ezek a törések is jobbak, mint a megszokás halotti
merevsége. A szokatlan, az új, az idegen berobbanása, mintha akkor látna elõször az
ember.”

Már jó ideje a kávézóban ültünk, de nem isteni kávét ittunk, hanem forró habos
kakaót. Angela annyira szeretett volna kakaót inni, így aztán én is azt rendeltem: „Már
legalább fél éve nem ittam kakaót. Nagyon finom. Jót tesz a hideg szél után.” – „Én is
régen ittam utoljára kakaót”, mondta nevetve: „A szokás hatalmának engedve elõször
kávét akartam rendelni – hiszen a kakaó hizlal –, de azután önmagamba ízlelve azt hal-
lottam: kakaó. Mindig azt a felsõbbrendû ízlést kellene követnünk, amely belülrõl szól.”
Egyidejûleg nevetgélõ, cseverészõ és kakaót kortyoló felsõajkán kis tejszínhabos bajusz
keletkezett. Kabátom zsebébõl elõvettem fehérre keményített zsebkendõmet,
megkérdeztem, szabad-e, s ahelyett, hogy átnyújtottam volna neki a zsebkendõt, köny-
nyedén leitattam ajkáról a tejszínhabot. „Köszönöm”, mondta halkan, és valósággal elpi-
rult – egyfajta kislányosság, és egyidejûleg felnõttes bölcsesség lakozott benne. Öröm-
mel fedeztem fel szerénységét. Hála Istennek, gondoltam. A rendes emberek szerények,
különben valami nincs rendjén, így van? Igen, számomra így van rendjén. 
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„Az okos emberek szerények?”, szegeztem neki váratlanul a kérdést. Gondolkodás
nélkül bólintott: „Én talán buta vagyok?”, kérdezett vissza szinte csibészesnek mond-
ható mosollyal. „Nem, szerény!” Immár második alkalommal pirult el. „Milyen bájos”,
akartam mondani, de inkább mosolyogva elfordultam, és a pincért szólítottam. „Még
valamit meg kell mutatnom Magának, mielõtt besötétedik, biztos vagyok benne, hogy
tetszeni fog a fényképezõgépének.” – „Nyugodtan tegezhet.” – „Nem lehet, ahhoz
túlságosan szerény vagyok.”

A szél egyre viharosabbá vált. Egy építkezési tábla zajosan felborult, s a máskülön-
ben nyugodt, komótos stockholmi járókelõk felhajtott gallérral és behúzott nyakkal
rohantak el egymás mellett. „Megéri még egyáltalán...?”, kérdeztem félig-meddig
önmagamtól. „Tessék?” – „Azon gondolkodom, érdemes-e ilyen idõben felmenni 
a Katarina-toronyba.” – „Jaj, hát persze, úgy szeretném madártávlatból látni
Stockholmot, ahogyan Strindberg is megírta A vörös szobában.” – „Az májusban volt,
most pedig november van. De ha annyira akarja, menjünk.” A liftben állva
figyelmeztettem, hogy húzza fel a kesztyûjét. Tanácsomat szófogadóan követve kék
gyapjúkesztyût húzott feltûnõen kicsi kezeire. Amikor odafent kiléptünk, úgy éreztem,
feldönt bennünket a szél. Visszahátráltam a híd elõtt álló építmény fedezékébe. 
A Katarina-tornyot a toronnyal azonos magasságban emelkedõ Mosebackéval össze-
kötõ hídról gyönyörû kilátás nyílt Stockholmra. 

Angela nem bírta tovább, fényképezõgépével a hídra szaladt, és egyik kezével a
korlátba kapaszkodva próbált ellenszegülni a viharnak. Ezután teljes súlyával a korlát-
nak dõlve lassan a szeméhez emelte a gépet. Láttam õt ingadozni, ebbõl biztosan
nem lesz jó kép. Ugyanebben a pillanatban elejtett valamilyen sötét tárgyat, amely
átrepült a híd korlátján, elszállt a város tornyai fölött. „A kesztyûm”, kiáltotta, s immár
kesztyûtlen kezével egy tehetetlen mozdulatot írt a levegõbe. Egy burleszk-jelenet vil-
lant fel elõttem: Én, a gavallér, nyakszegõ mozdulattal átugrom a korláton a kesztyû
után, és hermészi szárnyakkal lebegek a város fölött. Angela visszafutott hozzám az
épület fedezékébe, és a mosolyomba nevetett; megfogtam a könyökénél: „Most
pedig óvatosan átmegyünk a hídon, de semmi fényképezgetés, amíg át nem érünk.”
Bólintott, szorosan belém kapaszkodott, majd a viharnak ellenállva nekiindultunk. 
A szél elcsöppenõ orrunkba fojtotta a lélegzetet, és egyidejûleg magával ragadta a
csöppet is, mindketten szipogni kezdtünk. Tejszínhabfoltos zsebkendõm a zsebem
mélyén lapult. 

Hurrá, átértünk a túloldalra. Egy másik állapotban lévõ túlparton kötöttünk ki, 
amelyhez, lám, betonút vezetett e magasságban. Mellettünk a líra szabályai a kõbõl
öntött kottatartón. Néhány lépcsõ és a kavicsos út vitt a Mosebacke-teraszhoz. 
A gömblámpák sárgán világítottak, éppen úgy, mint most, de rajtunk, valamint a
kõbõl öntött Strindbergen kívül nem volt alattuk senki. Hirtelen elült a vihar, már csak
a könnyû esti szellõ zörgette az avart. Csendesen Angelához fordultam: „Nyáron
gyönyörû ez a hely. Egy kapella játszik, szerelmespárok simulnak egymáshoz ebben a
mostanihoz hasonló szürkületben, de akkor nem délután öt óra van, hanem este
tizenegy. A nyári éjszakák nagyon világosak, szinte fehér éjszakai hangulat uralkodik,
a virágok izgató illatot árasztanak, olyan ez a terasz itt a messzi északon, mint egy
keleti bazár, tevékenykedõ emberek sokasága, akik nincsenek egymás útjában
mégsem. Néha felhallatszik ide a tenger zúgása a pohárkoccanáson és a szelíd 
skol4-kiáltásokon át is – de véleményem szerint a fényképezéshez már túlságosan
besötétedett.” Angela vadul rázta a fejét: „Nagyon érzékeny filmem van, 27 dines.”
Vállvonogatásomra elmagyarázta: „400 ASA.” – „Nekem ez sem mond semmit.
Mindehhez egyáltalán nem értek, hiszen csak most tanulok látni.” – „Maga talán
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megvilágításban, mint az olajfestmények.” – „Tulajdonképpen a Stockholm fölött
lebegõ kék gyapjúkesztyûnek is rajta kellene lennie a fotón, ráfesthetnénk, ha akarja!”
– „El sem tudja képzelni, milyen kíváncsi vagyok a képekre. Tegnap reggel, amikor
egyedül kószáltam Gamla Stan utcáin, teljességgel megbabonázva álltam meg egy
nagy vörös ház elõtt, amelynek kék ablaküvegeiben az ég tükrözõdött. Az egyik
ablakban azonban a szemben lévõ sárga ház verõdött vissza, méghozzá úgy, hogy a
középsõ keretben éles szöget alkotott, amely a valóságban nem is létezett, kizárólag a
perspektíva játéka volt, az erkélyek úgy hatottak, mintha oszlopok volnának, az egész
egy visszatükrözõdõ mecset benyomását keltette. Szerencsére azonnal lefény-
képeztem. Nem sokkal késõbb ugyanis eltolódott a perspektíva, eltûnt a mecset.” –
„Szemléletével új világot teremt, egy nem létezõ világot.” – „De hiszen csak ez a világ
létezik. Nincsen semmink rajta kívül. Bizonyítékul elküldöm Önnek a róla készült
fényképet. Ez a világ létezik – egy adott helyzetben, egy hangulatból kiindulván, egy
meghatározott, hirtelen fellobbanó megvilágítás eredményeként, s talán kizárólag az
én perspektívámból, de létezik mégis. Vagy tagadni akarja a szivárvány valósá-
gosságát is, mert az talán egyetlen pillanatig látható csak?” – „Nem. Már látok. Ön
kedveli a reflexiókat. A szavakban éppúgy, mint az ablakokon lévõ tükrözõdésekben.
Meggyõzött.” – „Minden a beállítottságon múlik. A fényképezõgépet én állítom be –
egyébként nagyon szeretem ezt a régi gépet, a teljes önmûködõekkel nem tudnék mit
kezdeni. Néha például szándékosan enyhén túlvilágítom a képet, hogy a vakítóan
ömlõ fényt, a déli hûség vibrálását, amely szinte az elmébe váj, kiemeljem – mert
hiszen hogyan is ültethetném át a képre ezeket a nem kizárólag optikailag kiváltott
érzéseket? Enyhe túlvilágítással. És hogyan adhatnám tovább, fordított esetben, a
halk madárcsicsergéssel, a nedves avar illatával, és az egybehangzó sárga színnel
telített alkonyat mágikusságát? Elveszek egy kevés fényt, azaz kissé alulvilágítom a
felvételt – mindez intenzívebbé teszi a hangulatot. Persze nem mindig sikerül a világra
vetett pillantásomat továbbadni a képen. Stockholm egészen különleges fényekben
játszik. A fehér és a szürke végtelen sok árnyalata megtalálható, amelyek az ég finom
türkizének színességét különösen kiemelik. A felhõk hol hihetetlenül dramatikus for-
mákat öltenek, hol pedig egészen puhán szétomolnak! Mindenütt jelen vannak a 
fénnyel átitatott szürkésfehér tónusok, amelyet különösen gyönyörûnek találtam
Millesgardenben, a tengerre pillantva.” – „Már Millesgardenben is járt?” – „Igen, de túl
korán érkeztem. Télen csak tizenkettõkor nyitnak. Milles, a szobrász nagyon felkeltette
az érdeklõdésemet. Szinte hihetetlen, milyen zseniálisan lavíroz el a giccs mellett.
Láttam az oszlopokon ülõ fejszobrairól készült képeket, egy egész oszlopsor fejekkel.
S az a négy klasszikus oszlop, amelyek pusztán csak állnak, és a levegõbe mutatnak,
anélkül, hogy bármit is jelképeznének, anélkül, hogy épületalapot képeznének, õk a
teljes céltalanság, ez fogott meg bennük a legjobban. De mint már említettem, zárva
volt, így keresztülbújtam a tûlevelû sövényen, és átmásztam a falon, hogy láthassam
és lefényképezhessem mindezt.” – „És senki nem vette észre?”, kérdeztem ijedten,
ugyanakkor mulatva is a dolgon. „Nem, teljesen egyedül voltam Millesgardenben.
Azután pedig villamossal mentem vissza a hídon át, és csak álmodoztam bele a nyílt
tengerbe – csodálatos, hogy mindenhol a nyílt tengerbe botlik az ember, és úgy érzi,
valahol vidéken van. Végül a belvárosban  felkerestem egy nyilvános illemhelyet,
amely kívülrõl úgy nézett ki, mint egy apró mecset. Az Odenplanon volt, az Oden szál-
loda közelében, ahol lakom, de már nem bírtam ki a szállodáig. S azután poharakat
fedeztem fel a csap mellett, és ittam a csapból, és, Istenem, a csapvíznek olyan volt az
íze, mintha ásványvíz lett volna. Miért rendelnek az emberek egyáltalán ásványvizet?”
– „Puszta felvágásból, ugyanis a csapból folyó vezetékes víz a legfinomabb.” – „Hiszen
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ez majdnem elegendõ ok arra, hogy Stockholmba költözzön az ember.” – „Ennek
igazán örülnék.” – „Akkor bemutathatna a versenyautós barátnõjének. Talán még a
fényképészet is érdekelné. Órákat is adok. Kezdetben megtiltok a tanulóknak min-
denféle képeslap beállítást. Az utcákon, a falak mentén, a fák között sétálva kell
felfedezniük a saját perspektívájukat. Talán a versenyautó sem lenne olyan fontos
többé.” – „Talán”, sóhajtottam.

Akkori sóhajomra emlékezvén ismét mélyet sóhajtottam, milyen régen is volt min-
dez! Versenyautós barátnõm röviddel késõbb eltûnt az életembõl, de néhány nappal
Angela elutazása után különös dolog történt. Megismerkedtem egy énekesnõvel, akit
attól kezdve zongorán kísértem. Közös dalesteket szerveztünk – mindez röviddel az
elõzõ évezred vége elõtt történt. Csodálatos mezzoszoprán hangja volt, amelybe már
akkor beleszerettem, mielõtt még igazán belészerettem volna. Amikor Angela két évvel
késõbb ismét Stockholmban járt, gyönyörû fényképeket készített rólunk – rólam és
Gerdáról,  aki éppen akkoriban lett a feleségem. Most otthon vár rám, mert egy
Mosebacke-séta már túlságosan megerõltetõ lenne számára. Ja, és a különleges
dolog, amely oly valószínûtlennek hat, hogy nem is lenne szabad megemlítenem e
történetben, mert hihetetlenné válik – mégis megkockáztatom: Egy barátom mutatott
be Gerdának, aki akkoriban  éppen  zongoristát keresett. Kerékpárral érkezett, sálakkal
vastagon bugyoláltan. Amikor üdvözöltük egymást, észrevettem, hogy a bal kezén
piros, a jobbon pedig kék gyapjúkesztyût hord, amelyet a kézfogásnál lehúzott a
kezérõl. „Hol vette ezt a kesztyût?”, kérdeztem kétkedve, mint aki nem hisz a saját
szemének. „Miért akarja tudni?”, kérdezett vissza. „Tegnapelõtt találtam csuromvizesen
egy kerítésen. A piros jobbkezes kesztyûmet elveszítettem. Így most felemás kesztyût
hordok.” – „Nem fogja elhinni”, mondtam tétovázva, „de tudom, kié ez a kesztyû.”
Gerda és a barátom harsogva kinevettek. „Ez a fényképésznõ Angela Gleiberg 
kesztyûje. Felismerem, ezt fújta le a szél a Katarina-toronyból. Higgyétek el, hogy így
történt, olyan ez, mint egy csoda.” 

Gerda talán csak akkor hitte el a történetet igazán, amikor Angela két év múlva
kérésemre magával hozta a balkezes kesztyûjét, amelyet egy fiókból rángatott elõ.
Gerda és Angela barátnõkké váltak. Nemcsak a zene köti össze õket. Gerda is kitûnõ
fényképész, mindketten sokat tanultak egymástól. Angela még mindig él, egy kis
faluban lakik Németországban. Jövõ májusban szeretnénk õt meglátogatni, számára
ugyanis túlságosan megerõltetõvé vált már az utazás. De még mindig fényképezget,
a legszívesebben mozgásban lévõ vizeket elmosódó tükörképekkel. Immár három
évtizede – amióta elõször találkoztam Angelával – mindenhol tükrözõdéseket fedezek
fel, amelyeket korábban soha nem vettem észre. Azelõtt csak akkor figyeltem fel egy-
egy tükörképre, ha önmagamat pillantottam meg benne. Olyankor a kirakatokat is
ingem gallérjának eligazítására használtam. Máskor pedig önnön látványom kavart
fel, szomorúnak láttam magam, noha nem is éreztem szomorúságot. Néha
gúnyosan, mégis valamiféle szeretetteljes iróniával magamra vigyorogtam: Párodat
ritkítod! 

Felemelkedem. Egy vén csont recseg. Valószínûleg ugyanígy recsegett a körtefa is,
mielõtt ropogva kidõlt egy erõs széllökéstõl – egy halhatatlan részt önmagából
átengedve A vörös szobának. Vajon mely széllökés dönt majd fel engem, hol, és
mikor? A halál gondolata derûvel tölt el, nem kelt bennem félelmet többé. Angela biz-
tosan megelõz majd, hisz kilencven éves már, de még mindig ugyanaz a mosoly omlik
szét ráncos arcán. Idõs arca szinte harminc évvel ezelõtti vonásainál is ismerõsebbnek
tûnik számomra. Most is, mint akkoriban, mosolyráncai dominálják arcát. Milyen
jókedvû ma is, és mennyi embert melegít fel jókedvével. És hány meg hány hozzám
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hasonló diák járta ki érzékeinek iskoláját! Vajon nélküle is ugyanilyennek látnám
Stockholmot itt lent, a kékes szürkületben? Ebben a pillanatban felismerem az ,olaj-
festmény hatást’ is, amelyrõl akkor beszélt. Minden intenzívebben világít önmagából,
amióta lement a nap. Ez a sötétség elõtti utolsó felvillanás, amely az éjszaka, a tél, a
halál elõtt ragyog fel, a szívszaggató búcsú fájdalma, amely legbelül mégiscsak derût
áraszt – ilyen hangulatban szeretnék majd búcsút venni egyszer. Olyan legyen a
világtól való búcsú, mint a Stockholmtól való elbúcsúzás, ,madártávlatból’, lágy elil-
lanás a teljes sötétségbe. Vigyetek fel a Mosebackéra, ha eljön az én idõm! Hallom
saját sóhajtásomat. Szeretnék egy mélyet lélegezni, és angyalként lebegni a város
fölött. Nem egy kék kesztyû száll ott véletlenül? Nem, csak egy hatalmas késõ õszi
levél, amely eddig nem tudott elszakadni a fától. Mélyen belélegzem a felgyülemlett
avar sárga illatát. Érzem a sárgátok illatát, ti, sötéten szétomló levelek, érzem magam-
ban a zöldbõl a barnába való átmenetet. Milyen ünnepélyesek ezek a sárga gömb-
lámpák! Stockholm, micsoda örömet jelentesz számomra! Érezlek magam alatt, s
egyidejûleg én vagyok az, aki alul van, fodros habokon ringatózom, hajó vagyok,
tenger, esti fény! Zúgok, szelíden a fedélzethez csapódom, magasra repülök, szétom-
lom egy kicsiny szürkéslila felhõben. A szürke árnyalatai, Stockholm különleges fényei,
ó, Angela, mindezt nem fogod látni többé, egy ilyen hosszú út sok lenne már szá-
modra, de mégis benned van ez a fény, amióta itt jártál, belsõ világod tartozéka. Csak
fel  kellett fedezned, hogy képeid részévé válhasson. Téged látlak, ha ránézek ezekre
a képekre, a te világodat látom Stockholmban, száz meg száz tükrözõdésben, pocso-
lyában, falrepedésben, a rozsdás közlekedési táblákban, a kékesfeketén elhalványuló
tengerben, s a fölötte elterülõ végtelen égben, igazad van, most már látom az olaj-
festményhatást a te tekinteteddel, amelyet immár én is elsajátítottam. 

Az ég még szürkésfehéren világít, már nem úsznak a sötétszürke felhõk tovább,
mozdulatlanná váltak, hagyják, hogy magamba igyam ezt a képet, ezt a pillanatot. A
megvilágított ablakok engem néznek a házak sötétjébõl. Eljött a fekete házak
tengerében úszó, hatalmas, narancssárgán világító Stomatol fogkefe nagy pillanata.
Felmerül bennem, mi lenne, ha egy óriás a hegyekbõl leereszkedne a városba, sátáni
mosollyal megragadná ezt a fogkefét a fölötte lebegõ fogkrémmel együtt, kinyomná
a háztetõk fölött, és az fehéren felcsillanna a sötétben, mint a hó két héttel ezelõtt.
Akkor már nem létezne semmiféle összeköttetés – nem léteznének emberek az ablak-
szemek mögött, akik fogat mosnak, és gyermekeiket is felszólítják: „Este ne felejtsetek
el fogat mosni!” Nem, nem, akkor már minden teljesen összefüggéstelen lenne.
Hirtelen a sárga gömblámpák felé fordulok, s lám, valóban fény gyúl egy, a lámpák
magasságában lévõ szobában, és egyszerre Angela hangját is hallani vélem:
„Koncentráljon a sárga színre.” Most sincs itt senki rajtam kívül, a szoba kizárólag
nekem sárgállik, és azt gondolom magamban: Ha még mindig ugyanaz az ember
lakik abban a szobában, mint annak idején, akkor most õ is három évtizeddel idõsebb.
De lehet, hogy már akkor egy idõs asszony élt benne, aki meghalt azóta. 
S talán harminc év múlva ugyanabban a temetõben leszek eltemetve, mint õ. És lesz
majd valaki akkor is, aki itt áll egy november végi estén, és belélegzi az avar sárga
illatát? És aki annyira szereti majd ezt az estét, mint én?

Honnan ered az ambrózia íze számban – a sehol máshol, kizárólag egy játék-
térképen megjelölt Senki Földjének új partjai felé immár felkészülvén –, amelyben 
minden harmonikus egésszé válik? Szív, érzelem, értelem – mindez a hen kai pan
egységében rezeg, és eléneklem Steffinek a dalt, amelyet Stockholmba emigrált
osztrák-bajor származású anyám énekelt nekem valaha: D’Schui brennt/d’Schui 
brennt/Kinder ginga hoam/da Lehrer is im dritten Stock/es is no nix verloarn.6

VILÁGBESZÉD
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S  az ambrózia ízét is a harangok eszeveszett zúgása okozza talán? De vajon honnan
jön ez a zúgás? A Katarina-templomból? Vagy a rezgés az okozója, amely mindennel
mintegy együttes lélegzetvétel által köt össze; csak nyugodtan tovább lélegezni, te
vén csont, ki még mindig gyermek vagy, egy töprengõ gyermek, aki azonban lassan 
megtanul idézetek helyett célzásokkal és közelítésekkel beszélni. Ebbe a rezgésbe
egyszeriben beleolvad a távoli fékcsikorgás is, amely zenévé válik, a mindenség
zenéjévé, a feledés zenéjévé, a feltámadás zenéjévé. Holnap reggel, ha Isten is úgy
akarja, újra ébredhetsz. 

Ezen olajfestmény hatású belsõ táj okozta végtelen pillanatban elnézek Stockholm
szürkésfeketén tovaalkonyodó alkonyatába. A város lakói éppen most gyújtanak lám-
pát. Gyermeki énjük lágyan elillan a gyermekálmok birodalmába, amelyek azon a
bizonyos gyermektérképen a Senki Földjén alkotnak meridiánt. Száz meg száz tükör-
bõl villannak felém a Senki Földjének lényei, amelyeket egyre szaporodó sárga pon-
tokként élek meg a szürkébõl kékesfeketévé váló alkonyatban. Vajon egy ablak épp-
úgy a szem tükre, mint ahogyan a szem a lélek tükre? S mindazok az apró lelkek, akik
most Walt-Disney-fogkefével és valamilyen gyermekfogkrémmel, amelynek biztosan
nem Stomatol a neve, sámlin állva mosnak fogat a mosdókagyló fölött – miközben
rájuk gondolok, érzem számban a fogkrém ízét. Orromban pedig  a valahol a zöld és
barna közötti sárga avarillattal telített Mosebacke magaslati levegõjének zamata leng,
éppen úgy, mint a sámlin álló gyermekek Walt-Disney-fogkeféjének íze a számban...
Jó éjszakát, Stockholm!

Billinger Edit fordítása

Lábjegyzetek:
1 „...írni szeretnék, vagy meghalni rögtön...”
2 Álmok utcája
3 ,Az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek,
4 Egészségedre 
5 Az eredetiben: heuer
6 Az iskola ég/az iskola ég/a gyerekek hazamennek/a tanár a harmadik emeleten van/még

semmi sincsen veszve. Az eredetiben bajorul.

Rainer Kirsch
Németország

Az Alpokon átkeltében Petrarca 
a köhögésre gondol

Ha köhögök netán, az csupa jambus.
Így hát az orvos, akit fölkerestem,
Közölte: Istenuccse, menthetetlen –
S a csontkamrába küldött. Hogy mi 

slampos,

Akár a korszellem, ma mind a doktor!
Halvány fogalma sincsen holmi versrõl,
Így hát – hangozzék némiképp 

perverzül –
Filiszterfül fut krákogó daloktól.

PoLíSz

Dicsértük ifjan a konok paraszt-
Kitartást s elmeélt: az volt a fricska,
A könnyû ész, mitõl a pálya tiszta:

A zord tél – zengtük – majd csak hoz 
tavaszt.

Dicsérhetek, ha marad falra hányt:
Mert élni hagy, dicsérem a trehányt.
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Protokolljegyzet

Napom? Mint rég. A kor nem nyomja el, 
sem

Halál. Az is: vigasz, évmillió.
S akár új s újabb visszfény lenne versem:
A múlt jövendõi. Így élni jó.

Petrarca, útban a számûzetésbe

Mily bõszek õk, hogy vígan szökdelek már.
Hol út mentén mankók aranya fényes,
Melyeknek végtag domborul öléhez,
S az ember merevül, s a csontja lekvár,

Minek vidítsak több tekintetet föl,
Hisz homlokom hamar befonja dicsfény,
S nem kell hozzá különös teljesítmény,
Hogy fennkölt dalt zengjek a fejesekrõl:

Kancellár lesz, ki botladozni kész csak,
Ki ágyból homokot szitál a népnek,
Fülén meg csábdalt búr a bankó már.

Csörömpöl bányagép, s pénzverde-prés 
csap,

S bólongat komolyan (mit más nem ért 
meg),

Kié az aranybánya s mankógyár.

Túri Gábor fordításai

Eeva Kilpi
Finnország

Mikor a nagymamák
megpihennek

Mikor a nagymamák megpihennek
virágos mezõkké, szép füvekké válnak
némelyikükbõl sudár nagy fa lesz
és susognak az unokák fölött,
esõtõl, széltõl óvogatják õket
ágaikat télen jó szélesre tárják
hókunyhó fölöttük hadd legyen.
De addig erõsen ragaszkodók.

Leena Krohn
Finnország

Sötétség elõtt 
térj haza

Mielõtt jön az éjszaka
selyembóbitás térj haza
ha bölcsõd a fenyõfaág
mit számít a világ

Tisza János fordításai

MERÍTETT SZAVAK

Pálfi Ágnes

Költõk Köztársasága
Versíró nemzet vagyunk,

ez kiderült megint.
Országos merítés volt, de

érkeztek pályázatok a határon
túlról, köztük az egyik díjazott
is. Volt olyan kilencéves kis-
lány, akinek a nagymama
küldte be elsõ verseit. S volt
olyan negyvenes édesapa,
akit a gyerekei biztattak, s 
egy kötetre való értékes
küldeményt kaptunk tõle. Az eredményhirdetésen Tóth Éva költõnõ beszél a pályázókhoz



58

Voltak szép számmal tizenéves gimnazisták, ígéretes, tündöklõ soraikkal, s akadt egy 
gondosan formált, nagyanyám dõlt betûire emlékeztetõ kézírás: egy nyolcvanéves
újrakezdõ. S fölbukkant három-négy olyan tehetség, aki számára az itt elért siker komoly
esélyt adhat valóban, hogy elindulhasson a pályán.

A díjkiosztón kiderült megint, hogy a vers csak írójának elõadásában, tekintetével,
gesztusaival összeolvasva válik igazán hitelessé; hogy az irodalmat csak a szemé-
lyesség szövegen túli tartománya teheti lakható birodalommá.

A mûfordítói pályázat zsûrijének elnöke, Tóth Éva megható szeretettel dícsérte és
olykor dorgálta a fiatalabb nemzedék alkotóit. Mindnyájunknak nagy meglepetés volt
a kortárs világirodalomban való merész megmerítkezés.

Öröm volt látni, ahogyan költõ-vendégünk, Kalász Márton, az Írószövetség elnöke
elkérte s újraolvasta az egyik díjazott munkát: érdekelte a szavak meglepõ, újfajta
konkrétsága.

És jó volt az is, hogy Ács Jenõtõl, a Költõi-díj alapítójától elhangzott: Petõfi szellemi
tõkéje máig gyarapszik, s hozadékát, mely eltart minket, korántsem volna szentségtörés
végre pénzben is kifejezni.

A két választási forduló között politika volt ez is, csak másképp: azon a délutánon
mindahányan a Költõk Köztársaságának polgárai voltunk.

Jónás Péter

Füstbeburkoltság

Mindig azt kereste. A füstbeburkoltságot.
Amikor mindegy, hogy hol van. Amikor nincs
sehol. Amikor ott van mindenütt. Felhúzott
térd, egy könyvnyi hely, égboltbúra, csillagáramlás,
körhintarepülés, fejes egy hídról, és a pillanat
gyönyöre, mikor a fej a végtelen víztömeg idõtlen
puhaságába csusszan, a vonat az alagútból a 
mélykék tengeri szélbe robban, a felkelõ nap
aranyló mézet zúdít az alvó folyóra.

Gondolatkocsonyában rezeg a test, mint harmat
a virágkehelyben, és jönnek a hangok, a színek,
a szagok, az ízek, narancszöld lombkupola, csupasz
comb alatt ránduló musztángizom, tenyérben szitált
forró homok, arcbõrön száradó agyag, meztelen
felsõtestben a napmeleg, hajnaltól táguló tüdõ,
földszagú istenek visszhangja a hullámzó prérin
a szél, mint a szavak képpé nyílása a fejben, mint
a medvetalp ízének szétáramlása a nyelv alól.

A porhanyós medvetalp íze mindig ott bujkált
nyelve alatt, mikor az indiánregényeket olvasta
megszámlálhatatlan délutánokon, és nem hallotta
meg apu huszadik felszólítását sem, hogy kész a
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vacsi, és nem hallotta az öccse kiabálását sem a
szomszéd szobából, aki kétségbeesve kereste az
egész lakásban terjengõ sûrû füst forrását, csak
olvasott egy párnával a radiátornak támasztva hátát,
a párna már parázslott, háta mögül ömlött a füst, és õ
azóta is ezt keresi, ezt a füstbeburkoltságot, amikor
mindegy, hogy hol van, amikor nincs sehol, amikor
egy könyvnyi helyen ott van mindenütt.

Mándoki Tóth György

veszteg

megint túlkiabáltam magam
egész este
nem volt aki csitítson
pedig használt volna
nem úgy mint azokon
a régi éjszakákon
mikor sikoltva ébredtem
háromévesen
igen az önnevelés
három év múlva
olyan idõs leszek
mint te voltál akkor
egyébként nem emlékszem
csak elmesélted
amire emlékszem álom
egy kuvaszról
az ágyam végében
aki mikor álmomban
felébredek mellé fekszik
de ettõl nem sikoltottam volna
ahogy mesélted

azzal együtt hogy te meg
azt álmodtad
többször akkoriban
hogy gyerek vagy
libákat legeltetsz
a Sajó-parton
és jön egy nagy farkas
akivel megküzdesz
vasvillával döföd le
és a farkas átváltozik
egy hároméves szõke fiúvá
aki vagyok
sikoltottam-e
nem mondtad
te biztosan nem igen
az önnevelés
meg gyereknevelés
mese fogni a kezét
míg elalszik
erre is emlékszem
ebben a csiripelõ kertben
ahova kiabálva eljutottam
egy pókot figyelek
ahogy elõbújva
tovább feszíti
a kõpadló repedését

Hedry Mária

Ítélet

A világ szüntelen felejtés

a végtelenben vetetted meg ágyam
megállok a csillagok mezején

fázom. 
rettenetes hiányoddal
betakarózom.

MERÍTETT SZAVAK

Ébredés

Puha fakó hajnalokon
Mikor a tárgyaknak még titkuk van
Még sejtik egymást
Aztán visszamásznak tokjaikba
Hogy hasznosakká merevedjenek

Apró törött madár a vágy
Ágyamra kuporodik
És sírdogál
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Depresszió

Milyen homályos a föld szeme!
a tavasz arany zuhataga hiába
ömlik a fákról
mennyi értelmetlen akarás!
– vélt igazság –
jaj hogyan kúszik a földre a hajdan
istenekkel társalgó gondolat
a lila-bársony ibolyaruhás hegyoldal
örömtelen séták színtere immár.
szeretnék az égre feszített óriásdobra
ülni

és ütni ütni
csak ütni dobverõk nélkül
reménytelenül
kivágott erdõkkel,
ágyúcsõvel,
becsapódásra kész õrhulladékkal,
ciántól mérgezett, lehetett volna 

gyönyörû halakkal
csak ütni ütni
hátha meghallják,
hátha, ki?

Oleksza László

Én, magam, jómagam 
– részletek –

Megyek, mert jövök.

Egy

Reggel van, pálinkás.
Ébredés után kitámolygok a vécére, majd a fatertól ellesett technikával kidobom a

taknyot orromból. Figyelem, ahogy az a porcelánra csattan, de most nem mosolygok.
Hangulatom morc, pizsamám zöldike, szemem csipás. Homlokom bosszús.
Százhetvenötös alkatom görnyedt. Véget értek hát a szép napok, indulhat a sze-
zonkezdet, legott kezdõdhet a lázas tanulás, a fejben számolás. Az évadnyitón
immáron két napja hogy túl vagyok – tüchtig ruhácskában és kényszeredett mosollyal
az arcomon meneteltem eltikkadt embertársaimmal az oskola elátkozott udvarán, a
büszke szülõk bárgyú vigyora, és az emlékgyûjtõ, vakítóan fel-felvillanó vakuk kereszt-
tüzében –, ám a mai napra kiszabott matek dolgozat baljós réme sem javít mogorva
kedvemen.

Megmosom a fogam, bezselézem a hajam, megvakarom az orrom. A tükörbõl ked-
vetlen, csipás barna szempár köszön vissza, míglen pattanásaim vidáman rügyeznek.
Lehetnek vagy kéttucatnyian, sárgák, pirosak. Megcsóválom a fejem, beöltözök 
tanulóba, majdan leballagok a konyhába szeretteim közé.

Odakünn az utcán kukásautó pöfög, nap pirkad, egy nagymami cvikkerrel ban-
dukol, idebent pediglen együtt a család.

Zsemlézgetnek. Vajazgatnak.
Anyám a mikró elõtt szobrozik, fõz, lába ingerülten veri a tamtamot, míglen Akárki,

a hároméves keverék eb farkcsóválva bámulja. Apám az asztalfõn bazsalyog,
arcmimikája az ölében kacarászó négyéves kishúgomnak, Elzának szól. A húg
bevetésre készen, Micimackós ruhácskájában fickándozik a fater lapátkezei között, és
efféléket mondogat: hohó, apuci! Brr, apuci!

Nagyapám a konyhaablaknál áll, és százdioptriás szemüvege segítségével a szom-
szédság udvarára sasol. Tudom, hogy mit les; odaát, a rekkenõ hõségben Katyinka
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néni nyírja a megtikkadt füvet, tündi, eperszínû klottruhájában. Figyelem nagyfater
arcát, és enyhe derût vélek felfedezni rajta. Szerelmes az öreg, erre a meghökkentõ
tényre vagy két hete, hogy rájöttem, és azóta paff vagyok. Nagypapi ezer éves, nem
kéne már nyelvet lógatva a szomszédban lakó nagymamira vágyakoznia, vélem tizen-
hat éves bölcs fejjel. Nõvérem, egyetemista, Emma – aki folyton szerelmes –, a plety-
karovatot bújja, szöszi haja laza kontyba dobva, most nagyon hangosan felnevet.

– He? – kérdem roppant udvariasan, majdan elkobzom a bulvárt. Nem nézek bele,
azt már nem, ellenben a kuka felé hajítom. Célt tévesztek, de sebaj, elvégre a jó
szándék a fontos. – Néked meg mi teccik? He?

Az echte blondie megvetõen rám néz, szája lefittyed. – Hozzám szóltál, tökmag?
– Hogy oda ne rohanjak – kinyújtom a nyelvem és bemutatom az egyezményes

jelet.
– De fiam! – anyám elém rakja a gõzölgõ tányért, csak a tányér gõzölög, az étek

nem – tekintete feddõ.
– Hogy beszélsz a nõvéreddel? Az én házamban ezt nem szeretném többet

meghallani!
– Igenis, mesterem! – hunyászkodásom álszent.
Nõvérem felvihog, kacsint. Dobok neki egy csókot. Elkapja, szétmorzsolja.
– Na, ezt már szeretem – anyám könnyedén megpaskolja a fejem és összeborzolja

a hajam, majd az asztalt megkerülve elveszi a család szeme fényét apám kezei közül.
Apám elszontyolodik, ruhája – az egyen – pindurit csokifoltos.

Reggelizünk.
Akárki kutya letelepszik a lábam elé – vagyis ráül a lábamra –, és kaját kunyerál.

Büdös a szája és bozontos a farka. Nyakörve pediglen bolhamentesítõ. Asszem.
– Mi a mai program? – legelsõként nagypapi végez a reggelivel, bûzös szivarja már

ott fityeg a szájában. Még nem gyújtotta meg, de készül rá. – Ki merre?
– Suli – nyögöm, és valóban. Étvágyam menten tovaszáll. – Dolgozatírás.
– Tiszta terror – idõsebbik lánytestvérem elhúzza a száját, tekintete megértõ. – Mibõl

írtok dogát?
– Matek. Tudod, szorozzuk fel eztet azzal...
– Az ciki – eldurran egy rágógumi, a szöszi sajnálkozva mered rám. – Még mindig

az a majom a matektanár?
– Aha – felelem igazán valót állítva –, a genya.
– De fijam! – anyám lélegzete kihagy egy pillanatra, majd fenyegetõen rám mutat

a villájával, Elza röhécsel. – Ezt tanulod az iskolában?
– Ezt is – megvonom a vállam.
Apám felnevet. Zsaruvigyor.
– Neked meg mi olyan vicces? – anyám kelet felé fordítja a villát, és megkocog-

tatja nemzõm homlokát.
– Na, de fijam! – apám most már galádul vicsorít, szemfogán egy falatnyi rántottá-

val. – Ha így folytatod, akkor ma este nincs tévézés!
– Jézusom... – anyám tettetett felháborodással az égnek emeli a tekintetét.

Nyakában feszület fityeg.
– Szóval, ki merre? – a nagypapi még mindig borzasztóan kíváncsi, füle radar. –

Fiam? Menyem? Lüke unokáim?
– Tízkor van egy mûtétem – kezdi anyám zaklatottan –, feltárunk egy gennyes

appendititist... hagyjuk, ez nem reggelihez való téma.
– Imádom a reggeli hasfelmetszést – makogja a nagypapi, és legott felderül,

mosolyában három fog világít. Arca hirtelen elõtörõ emléktõl ünnepélyes. – Annak
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idején a fronton mi is csináltunk ilyesmit. Jött a kraut, tudjátok, olyan pirospozsgás
parasztgyerek nagy bajusszal, zsupsz, be az árokba, aztán azanyádnakhétszázát! Volt
hogy a bakancsomról egy vödörbe kellett gyûjtenem a szétfreccsent agyvelõt!

– De, papa! – anyám, aki nap, mint nap szikével a kezében trancsírozza a betegeit,
fülig elvörösödik. Jól áll neki. Foga fehér, mint a tej a tûzõ napon. – Reggelizünk.

– Jó’ van, na! – nagypapi morc lesz, homloka felhõs.
– A gyerekek épp elég borzalmat látnak a tévében, nincs szükség rá, hogy a csalá-

di asztalnál is ez legyen a központi téma! – böki anyci bõszen, gyermeki lelkivilágunk
féltõn.

– De anyu, a papi egy hõs ! – nõvérem feldúltan megpiszkálja az orrnyergét, pil-
lantása bátorítóan szegezõdik nagypapeszra –, hiszen te magad mondod mindig!
Nagypapi megjárta a hadak útját! Nagypapi egy hõs!

– Brúnó? – anyám segélykérõen néz apámra. Amaz megvonja a vállát, és legott
leküld a torkán nyolc szelet párizsit.

– A te gyerekeid... – mondja két nyelés közt.
– És a te apád! Hányszor beszéltünk már errõl? Ezerszer?
– Én is itt vagyok! – nagypapi tapsol, három foga nem csikordul –, már megint

levegõnek néztek! A végén még világgá megyek, meglássátok!
– Kiviszem Akárkit a friss levegõre – mondom a csatazajban –, mert ahogy látom,

mindjárt idetojik a padlóra.
– Megyek veled – nõvérem kap az alkalmon, felpattan az asztaltól, és felborítja a

tejesdobozt. – Pucoljunk, öcskös.
Mondom, jó.
Pucolunk.

Kettõ

Akárki nagyokat vakkantgatva rohangászik a parkban, szimatolgat. Területet jelöl a
homokozóban. Vakaródzik.

– Bolhás ez a kutya – véli Emma morózusan, frissen, szõkén. Jómagam a leharcolt
hintában ücsörgök, szájamban cigaretta füstölög, arcomon foncsorozott nap-
szemüveg. Edzõcipõbe bújtatott negyvenkettes lábam a murva felett kalimpál.
Szeptembert írunk, és a nap bágyadtan kornyadozik a horizonton. Fénye sápadtsár-
ga, akár arcom a pincében eltöltött napok után. Elmúlt a nyár, beköszöntött hát az
iskolakezdet, ismétlem magam, tök letargia a hangulatom, mondhatni: marhára nem
érdekel Akárki kutya magánélete, szapora viszketegsége.

– Aha – vonom meg a vállam.
– De ez most hót komoly – Emma füttyögve próbálja magához csalogatni az ebet,

altja aggódó, ám õkorcssága nagy ívben elcsámborog. Füvet rág. – Akárki! Akárki!
Bassza meg!

– No, de lyányom! – sportosan – lásd, férfiasan – kiugrok a nyekergõ hintából, 
leporolom a hátsó felem, majd Akárki felé fordulva tapsolok kettõt.

– Ez az, én kicsi korcsom! – leguggolva köszöntöm a felém vágtázó kutyát, majd
hagyom, hogy megérkezvén egy nyálas csókot adjon. Még mindig büdös a szája.

Emma felnyög. – Férfiak. Vedd tudomásul, Akárki, te rothadt dög, hogy velem 
többet nem jössz! Pisilj a gazdád cipõjébe!

– Férfiak? – megborzolom a blöki szõrét, majd még mindig guggolva a nõi teremt-
mény felé fordulok.
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– Te, leány! Tudod, hogy miért szeretnek a nõk férfiakkal lefeküdni? Mert csak így
csatlakozhatnak a központi agyhoz !

– Haha – sziszeg a blondie –, brühühü.
– Most meglõttelek!
– Aztán meg a bilibe lóg a kezed – replikáz vérem a nõiességben. – Tudod, hogy

Isten miért a férfiakat teremtette elõször? Mert a tökéletes ember elõtt szüksége volt
egy prototípusra.

Mondom, nem jó.

Három

Hazaérkezvén leadom a blökit nagypapinak, és roppant szigorú hangnemben 
rendre utasítom.

– Vidd el a dögöt az állatorvoshoz. De elõtte fürdesd meg, önts rá nyolc liter sam-
pont!

– Meglesz – nagypapi, mint a család mindenese boldogan fogadja a feladatot.
Állunk az elõszobában, és mindketten a vérebet figyeljük. A blöki tényleg összeszedett
valami kórságot. – Még valami?

– Én Emma parfümjébõl is szoktam neki adni. Attól irtóra büszke lesz.
– Emma?
– A kutya.
Nagypapi felnevet, és kivillantja mindhárom fogát. A protkója szervizben van, mert

valamelyik galád családtag – én – összetörte egy esõs délutánon, oszt átölel. – Te az
én vérem vagy, Emil!

Mivel minden út Rómába vezet, ezért én vérem, Emil, felrobogok az emeletre, és
bevetem magam a fürdõszobába. Megengedem a vizet, rálökök fél liter habfürdõt, 
és végül megnézem magam a tükörben. Felnyögök. Országosan jó cimborám, Benõ
tanácsait követve napjában négyszer vonulok be a mellékhelyiségbe egy pornólappal
a hónom alatt, de eleddig hasztalan. Míg megtelik a kád, széttrancsírozok vagy egy
tucat makeszt a burámon, minek következtében olyan lesz a fejem, mint aki most jött
a szaunából.

Áztatom magam a vízben, és hallgatom, ahogy a családom a távozásra készülõdik.
Nagyapám Akárkivel ordítozik, lévén az okos négylábú megneszelhetett valamit a

számára felettébb kínos tisztálkodási ceremóniából, imigyen megszeppenten csaholva
rohangál a házban, a vén matadorral a nyomában. Apám a garázsban szöszmötöl, és
a roncs autónkba próbál valamicske életet lehelni, a krákogó, köpködõ hang ismerõs
vendégként járja át a házat. Anyám legfrissebb szerzeményünket, Elzát nyugtatja
fennhangon, lévén a négyéves ivadék megmakacsolta magát, ergo nem hajlandó az
óvodába tipegni, sorstársaival törpöst játszani. Nõvérem szobájából andalító dallamok
szûrõdnek ki, Mr. Jovi épp eleped valakiért.

Ujjaimat füldugóként használva elmerülök a kihûlõ vízben.
Arcomon fellángol a megbolygatott makeszhadsereg (...)
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Vasi Ferenc Zoltán

Aranypor a zongorán

I.

Az elmeosztály szépeire gondolj,
az elnyûtt banyaruhákra!
Egyszer ágyékukba
fészkelt a griff,
a most visszarepíti õket
a mába...
Magtárat, sajtárt ismer,
a szántóföldeket is megtrágyázta,
de most föleszi a múltat
– gondolj a fullánkos halálra.
Az elmeosztály szépeire nézz!
Megbocsátják, hogy nem szeretsz 

engem,
hogy félelemmel válaszolsz
a galambszárnysuhogásra...
Holtjaimat súlyozod rám!
(Megreccsentik gerincemet.)
Hallod?

II.

A kolostorok süketségét is hallod? –
a holló-szõttes diadalt a vágyon.
Máshol harmathitet dajkálnak
a szempárok,
õk szent rózsákat imádkoznak
a világ hajnalának.
Az óceánt, színeket kívülebb ismerd,
énekelj, ha tulipán lángja táncol,
klampírozz boldogságot a zongorádon!
Az imazsámoly göcsörtjeit már érzed?
Varázsszót remélek, hogy szeretsz-e már!
Szemérmed messzezengõ 

harangzúgásával
adventre készül a Fény;
arcom ragyog majd a fenyõágon...
A gerlicéket a templomtéren 
látod?

III.

A bordélyházak árváira nézdelj,
a túljátszott mozdulatokra a párnán.
Valamikor megkötözte õket a kín
s most kapargatják magukról a mámort.
Tetvek zabálják a virágos tapétát,
húsukba ette magát a pernye;
én ellenedre utazom fel Pestre,
a bordélyházak kábái helyett
érkezem az elmeosztály szépeihez.
Tõled esdeklik grifftojásaikat,
és nem a zárdaszûzek kebleiben
keresztté élemedett Krisztus
térdeplõ hatalmától...
Gyötress – vagy áldj meg végre,
hogy testedre feszíttettessem...
Érzed már: Érzed?

IV.

Hallod? Látod? Érted?
A holtponton kevés a kényelem,
az ízlésesen berendezett lakás.
Az álom nyaktörõ dívány,
ami fölkúszik a homlokra;
és láttam ezret és perceg,
ráncokból szövök selymet,
oltárkendõnek menyasszonyruhád
végzetem teríti Rád,
és ájulj bele vakzón a gyönyörbe!
Halld,
Lásd,
érezd!!!
– aranypor gyûlik a zongorán...
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Rideg Enikõ

Debrecenben a 
gyermekklinika ágyán
Mama, ugye nem hagysz itt örökre?
Záporoznak Enikõ könnyei.
Még a tündérkék is elrepülnek,
hogy meg ne ázzanak.
Jöjj Csillagszemû!
Suhanj már!
A Mamámmal együtt
a messzi világból...

Jónás Tamás

Rám nézett...

Rám nézett. Bámult nagy kíváncsian,
két barna szemmel nézegette arcom.
(Így nézem én is reggel önmagam
a tükörben, amikor rosszul alszom.)

A bõre, mint a mész, olyan fehér volt,
kövér karján vakítón ült a fény,
pöttyös ruhája volt, nyakig begombolt.
Nem nézett másra – mindig énfelém.

Õ LÁTOTT ENGEM! Nem volt semmi furcsa
ugyan rajtam, de õ meglátta még,
amit nem látott rajtam már az utca,

és amit én is elfeledtem rég.
Kocsiban ült. Az anyja messze tolta
õt (vele engem): komoly gyermekét.

BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL – TÁJHAZÁK

Váczi Gábor

A víz és az ember III.

A Közép-Tisza vidéke

Minden bajnak oka a bûn, olvashatjuk a Szentírásban, s a bûnök közül az egyik leg-
nagyobb a tökéletlenséggel és szerénytelenséggel párosuló mérhetetlen önbizalom. 
A folyókat szabályozni akarók többsége sajnos nélkülözi a Teremtõvel szembeni alázatot,
szûklátókörû munkájuk következménye így csak a pusztulás, a természet, az élettér, az
emberi kultúra csökevényes formájának kialakulása lehet.

A folyók szabályozása, a gátak, duzzasztók létesítése gazdaságilag megerõsítheti a víz
melletti településeket, az ártér csökkentésével egyre több mûvelhetõ, belakható föld-
terület születik, s lehetõség nyílik az ipari tevékenységre is. A mesterséges viszonyokhoz
(és nem a természeti adottságokhoz) igazított termelés azonban sokszor nem igazán

TÁJOLÓ

Ez én vagyok, Enikõ:
kijött az új fogam. 
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kifizetõdõ, de nemcsak a visszafogottabb terméseredmények miatt. A „fejlõdés” magával
hozza a mezõgazdasági és ipari szennyezést. A vegyipar és a papíripar például rengeteg
tiszta vizet vesz ki a folyókból, majd nagy mennyiségû mérget enged vissza. Tehát nem
elég, hogy a szabályozással megfosztják a folyót életvitelétõl, leszûkítik életterét, elpusz-
títják a hozzá kapcsolódó környezõ állat- és növényvilágot, de a megmaradt, az új
követelményekhez alkalmazkodó élõlényeket is tovább tizedelik. Az állandó mérgezés
miatt a vízben élõ állatok, fajok aránya fokozatosan változik, a ma még alkalmazkodni
tudó faj holnapra eltûnik, helyette a régebbi ökológiai rendszerbe nehezen illeszkedõ,
vagy azt létével tovább romboló faj lép. Minden kihalt élõlénnyel szegényesebbé és
gyengébbé válik az élõvilág rendszere, s ha ez a folyamat tovább tart, az ember is
áldozatává válhat. 

Vannak filozófiák, melyek az embert nem tekintik az élõvilág részének, úgy tartják, az
élõ környezet pusztulása nincs kihatással az ember életére. Már az efféle tételek felállítása
elõtt is gyakorlatban volt például a farkasok, ragadozó madarak kiirtása. Különösen a
farkasok veszélyeztették az emberek javait, sõt, fizikailag az emberre is veszélyesek voltak.
Törvény nem védhette az ember ellenségeit, s most talán, annak ellenére, hogy sajnál-
kozunk a farkasok hazai eltûnése miatt, örülünk is, hogy kirándulásaink alkalmával már
nem találkozhatunk velük.

Ugyanígy van ez a folyók szennyezésével is. Sajnálkozunk azon, hogy szennyvizet
engednek a folyókba, de örülünk is, hogy az nem a települések utcáin csordogál. 
A szennyvíz megtisztítása sem teljesen élõvilágbarát megoldás, hiszen a tisztított víz nem
élõ víz, tehát ha egy egész folyó vízmennyiségét képesek lennénk elvenni (felhasználni
céljainkra), majd megtisztítani, nem maradna élet a vízben. Ráadásul a szennyezõanyag-
ról csak azután derül ki, hogy védeni kell tõle a folyót, (tisztítani kell a szennyvizet), ami-
korra már alapos pusztítást végzett. Például a papírgyárak szennyezett vizérõl évekkel
késõbb derült ki, mennyire káros a környezetre. 

A folyók szabályozásának ötlete eredetileg feltétlenül az ember érdekében született,
mint ahogy az úgynevezett fejlõdést is érdekek megvalósulása, új érdekek születése viszi
elõre.

Tudjuk, hogy az esõerdõk kiirtása milyen tragikus következményekkel jár. De egye-
seknek érdekük, hogy a területet mezõgazdasági termelés alá vonják, „hasznosítsák”.
Biztos, hogy az erdõirtás és a késõbbi munka sok embernek kenyérkereseti lehetõséget
jelent. Az is biztos, hogy az erdõk, az élettér elpusztítása kihat az ottani emberek
kultúrájára, megváltoztatja világszemléletüket, kicseréli lényüket. A brazíliai környezet-
védelem elsõdleges feladata az lenne, hogy megakadályozza az erdõk kivágását, s nem
az, hogy megvédje az ottani folyókat a kialakuló ipar, mezõgazdaság káros hatásaitól.
Úgy tûnik, a környezet és természetvédelem csak egy már létrejött rossz állapot jó 
elemeit tudja megóvni az elkorcsosulástól, a világot a teljes pusztulástól.

A gazdasági érdekcsoportok szócsöveként mûködõ médiák kialakítják az erdõirtóknak
szurkoló fogyasztót, akik már maguk is csak megéri-nem éri meg kategóriákban tudnak
gondolkodni. A fogyasztói szemlélet egyeduralmát, úgy tûnik, már senki és semmi nem
veszélyezteti, a föld kirablását erkölcsi törvény nem akadályozhatja.

Konrad Lorenz leír egy tanulságos beszélgetést, amelyre közte, egy akadémikus barát-
ja és egy „folyószabályozó” között került sor:

– A vita tárgya egy kis patak szabályozása volt, ennek az lett volna a következménye,
hogy a vízszint lesüllyed, és a környezõ rétek földje nemhogy feljavul, hanem sokat rom-
lik a minõsége. Az elsõ kérdés, amelyet a szabályozónak feltettünk, természetesen az volt,
miért kívánja ezt tenni. A férfi különbözõ okokat mondott, amiért a kis patak szabályozása
kívánatos volna. Mindezeknek az okoknak megvolt részünkrõl az ökológiai, biológiai
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ellenérve. Így ezután sem láttuk be, mi akadálya lenne annak, hogy a patakocska úgy
maradjon, ahogy volt. Legvégül aztán, amikor a szerencsétlen már semmilyen ellenérvet
nem tudott felhozni, azt mondta: – De hát mennyivel szebb lenne, ha egyenes beton-
csatorna volna ott, a mostani kanyargós patak helyett! – Egyszóval, ez az ember már
menthetetlen volt!

Magyarországon a legnagyobb természet-átalakítást a Tisza vidékének kellett elszen-
vednie. A Tisza-szabályozás ügynökei szerint a XIX. század elején a folyó környezete már
annyira elmocsarasodott, hogy a lakosság nagy része maláriában szenvedett, de a légy-
és szúnyoginváziók miatt a gyulladásos megbetegedések is általánosak voltak, s a fertõzõ
környezet miatt nõtt meg a csecsemõhalandóság is. Ha a szabályozás nem történik meg,
szerintük az állandó árvizek és betegségek miatt a terület teljesen elnéptelenedett volna.

Regulázás vagy verítékes honfoglalás a Tisza mentén? 

II. József 1786-ban rendelte el a magyar területen lévõ vizek, folyók feltérképezését,
ennek érdekében külön szervezetet is felállított. A felvilágosult uralkodó többek közt
szerette volna a török hódoltság alatt eliszaposodott Tisza-völgyet újratelepíteni, gazda-
ságát megszervezni, az árvizektõl mentesíteni. A császár halála és a napóleoni háborúk
meggátolták a tervek megvalósulását. Az 1830. évi rendkívüli árvíz, mely az egész Körös-
völgyet elöntötte, cselekedetre ösztönözte az érdekelteket, s megkezdték a Tisza fel-
mérését, térképezését. Kiderült, a Tisza-völgy õsi árterülete 2 millió hektár, az állandóan
vízzel borított, lápos, mocsaras vidék pedig közel félmillió hektárnyi területet foglal el. 
A térképezés nyomán megszületettek a szabályozási tervek is, de a folyóhoz csak 
1846-ban nyúltak, miután Széchenyi István megalapította a Tisza-völgyi Társulatot.

A szabályozást pártolók abban egy véleményen voltak, hogy túlságosan sok víz van
az Alföldön, s ezt a (természetes) állapotot fel kell számolni, de hiányzott a hatalmas gaz-
dasági-technikai követelményeket támasztó munka szervezeti és jogi háttere. Széchenyi
volt az, aki a Közlekedési Bizottmány élére állt, és õ lett a vízszabályozás királyi biztosa is.
Szeme elõtt az angliai csatornarendszer példája lebegett. Annak ellenére, hogy nem volt
mérnök, nem értett a folyók szabályozásához, elsõként szorgalmazta, hogy a Tisza szabá-
lyozásával párhuzamosan a beömlõ folyók szabályozását is oldják meg. 

A korabeli sajtó is sürgette a folyó szabályozását, a publicisták kiemelték, a fejlõdést
gátolja, hogy az árvizek vidékén a kezdetleges rideg állattartás uralkodik, s a Tisza a 
mocsár-világával csak az ott élõ halász-pákász lakosság megélhetését biztosítja. Akadá-
lyozva van a gabonatermelés és az árucsere is.

A Tisza szabályozásával nagy termõterületekhez kívántak jutni, s szerették volna, hogy
az árukereskedelem fellendülése érdekében beindulhasson a tiszai hajózás. A két fõ cél
két tervet tett szükségessé, az árvízvédelmet Paleocapa Péter, a hajózhatóságot
Vásárhelyi Pál tervei szolgálták. Az egyikbõl a széles ártér tervezetét, a másikból a 
kanyarulatok átvágására vonatkozó részt ültették át egy közös, megvalósítandó válto-
zatba. Ez az öszvér-tervezet nem volt túl szerencsés megoldás, hiszen Vásárhelyi az
átvágásokkal felgyorsította a Tisza folyását, míg Paleocapa gátrendszere pedig a folyó
kanyarulatain túl védte a területet a kiöntéstõl. A végsõ megoldást helyi érdekek is
befolyásolták. Emiatt aztán a töltések vonalvezetése a folyó nagy részén katasztrofálisra
sikeredett. 

A töltések az átvágások közelében és a kanyarok mentén is megépültek, zegzugos
alakzatot öltöttek. Emiatt torlódtak az árvizek, a töltések további magasításra, szélesítésre
szorultak. (A módszert ma is alkalmazzák, mert folyamatosan emelkedik az árvízszint.)
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Hiba volt, hogy az átvágásokat nem a tervezett sorrendben, a folyó alsó szakaszától
felfelé, hanem össze-vissza végezték. Az árhullám gyorsan levonult, majd torlódott,
sebessége lelassult a Tisza alsó részén. 1879-ben a nagy szegedi árvíz is az elsietett,
elhibázott mederszabályozás miatt következett be. Itt sem a töltések magassága, sem az
anyaga nem volt megfelelõ ahhoz, hogy a természetes körülmények között soha elõ
nem forduló vízmennyiséget a levonulásig megtartsa. A szegedi árvíz sokkal nagyobb
kárt okozott, mint amennyi nyereséget hozott addig a folyó szabályozása.

De nemcsak gazdasági,
természeti károk is szület-
tek a grandiózus munkála-
tok nyomán. A folyószabá-
lyozás és az erdõirtás 
következtében megnõtt a
felszínrõl összegyülekezõ
vízmennyiség, nagymé-
retû talajeróziót váltott ki.
A vízgyûjtõ területekrõl a
visszahúzódó vizek nagy
mennyiségû üledéket szál-
lítanak a medrekbe, emiatt
megnõ a Tisza és mellék-
folyóinak hordalékszállítá-
sa. Az árvíz levonulása
után a hordalék vissza-
marad a hullámtéren, Szol-
noknál például a szabályo-
zás befejezése óta, az eltelt
150 év alatt közel 3,8 mé-
tert emelkedett a hordalék
összvastagsága. Évek múl-
tán, ha a töltéseket az
árvízvédelem érdekében
tovább emelik, a folyó
medre bizonyos helyeken
magasabbra kerül, mint a
környezõ szárazföld. 

A szabályozást követõen a folyó beágyazódott medrébe, vízével már nem éltette
környezetét. Megszûnt az Alföld különlegesen gazdag vízi-világa, s fokozatosan eltûnt õsi
jellege.

A szabályozás beváltotta a hozzá fûzött reményeket, a térség modernizálódott. 
A lápok, mocsarak világában élõ szabad, halászó-vadászó, önellátó emberek átadták
helyüket a szorgalmas parasztembereknek, akik a vidéket az ország éléskamrájává 
varázsolták. 

Ez Horváth Benõ természetvédõt nem vigasztalja, õ sohasem fog megbékélni a „tiszai
merénylettel”. Úgy véli, a magyar nép tiszai nép, és az itt élõ jellegzetes, õsi emberek
eltûnése az egész magyarságot sújtó, helyrehozhatatlan kár. 

– A magyarok, amikor átkeltek a Kárpátokon, itt a gólyák birodalmában, a Tisza men-
tén telepedtek le. Ez maradt máig köldökzsinórjuk, õsi emlékeik, mitológiájuk,
újjászületésük, feltámadásuk színhelye. Fönt, a Tatárhágó környékén a múlt és a jelen, az
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ember és természet még együtt élnek. Itt lent a Tisza völgyében már minden megválto-
zott. Egy évszázaddal ezelõtt még minden másképpen volt, a víz volt az úr, az embert
csak megtûrte.

Ember és víz összetartoztak éppúgy, mint a nád és a roppant kiterjedésû árterek. 
A Tisza árterén élõ emberek együtt éltek a folyóval, áradásait örömmel fogadták, hiszen
ez hozta nekik a bõ táplálékot, a biztos megélést. Éppen akkor estek kétségbe, ha az
áradás elmaradt. A Tisza roppant árterén alig-alig kellett megmûvelni a földet. Az ártér-
bõl éltek egész éven át, még télen is kint tartották állataikat – ménest, marhát, disznót,
birkát. Emellett a vízimadarak fészkeit fosztogatták, a folyóhátakon csatornákat, „fokokat”
vágtak, amelyeket az árvíz levonulása után elrekesztettek, az árvizeket ezen keresztül 
visszaeresztették a mederbe, de a halak nagyja visszamaradt. 

A nádasban, a mocsárban élni mindig is sajátos életforma volt. A nagy kiterjedésû
árterek nádasai, ingoványai, berkei számos alkalommal nyújtottak menedéket a
környéken élõ lakosságnak. A történelem során pedig gyakran volt is miért menekülni.
Elõbb sajátjaik elõl, Vajk-István halált osztó keze elõl menekültek a táltosok és a regõsök.
Majd a tatár, török, labanc elõl az egyszerû nép is. Mindig akadt közöttük néhány alkal-
mazkodni képes, rátermett ember, aki ottmaradt. Hozzájuk csapódtak olykor a közösség-
bõl kiüldözöttek is. Így benn, a nádasok mélyén õseink szelleme fennmaradt. 

Többek között ezért húzta meg magát éppen ezen a tájon a legtovább az õsi mon-
davilág. Tiszafüreden például még a századelõn is élt olyan ember, aki a táltosok leszár-
mazottjának tudta magát. A természet legjobb ismerõje a pákász volt. Az igazi pákász a
településbe még a lábát sem tette be. Egész életét kint az ingoványon töltötte, gyer-
mekét is, ha volt ott nevelte. Nem is rejtett elõtte titkot a Tisza végtelen mocsárvilága,
ismerte a gyógynövényeket, a halak téli vermeléseit, a madarak gyülekezõhelyeit,
fészkeit, az élõvilág viselkedésébõl még az idõjárás alakulását is meg tudta mondani. Ha
észrevette, hogy a csigák felfelé igyekeznek a nádszálon, tudta, hogy hamarosan jön az
ár, a madarak hangja esõt, a ludak vonulása a tél érkezését vagy a tavaszt jelentette.
Fegyvert sohasem használt, mégis azt fogott magának a lápon, amire kedve volt,
hurokkal, hajítófával, de mindennek elõtt végtelen türelmével és leleményességével.
Kenyér helyett a gyékény (Typha) gumójának grízes belsejét használta, vagy a sulymot.
Ezekbõl sütötte lapos pogácsáját. Máig lélegzetelállítóak a pákászok életvitelérõl beszá-
moló krónikák. Ám akadtak más kiváló természetismerõk is. Ilyen volt a csíkász, õ már a
településrõl járt ki a vízre, de azért jól ismerte a természetet, hiszen ingó lápon járt, hogy
lerakja vesszõbõl fonott csapdáit, amelyekkel a csíkokat fogta. Még a nagyurak is szívesen
ették a csíkos káposztát. Hasonló csemegének számított a teknõsbékaleves, a szeren-
csétlen állatokat egy-két hétig moslékban tartották. Nagy híre volt a darvásznak is. Nem
csak megfogta, de meg is szelídítette ezeket a rendkívül óvatos madarakat, olyannyira,
hogy házi-állatként tartották az udvarokban. Tolla pedig nem hiányozhatott egy
valamirevaló legény kalapjáról. De jól ismerték a természetet a ridegpásztorok is.
Közöttük is voltak, akik egész életükben kerülték a településeket. Õk voltak az utolsó igazi
nagy természetismerõk, akik nemcsak tudásukkal, hanem lélekben és életmódjuk szerint
is együtt éltek a természettel. A települések lakói elõtt sem volt teljesen ismeretlen a láp.
Nem csoda, hogy az udvarokban fõleg a mocsárból hozott szárnyast lehetett találni.
Hiszen ezek az állatok bírták leginkább a megpróbáltatásokat. Számos dokumentumban
olvasható és leírások bizonyítják, hogy a Tisza ártere volt Európa egyik leggazdagabb
élõvilágú területe. Az ártéren élõ közösségek életvitele, hagyományai a természettel foly-
tatott mindennapi párbeszéd során alakultak ki. Ezek a hagyományokban és rítusokban
sûrûsödött tapasztalatok körvonalazták egy-egy közösség fennmaradásának hosszú távú
túlélési stratégiáját, amelyben a környezet megõrzésének alapvetõ szerepe volt. Ezt a
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magatartást ma „fenntartható fejlõdés” stratégiájának neveznénk. A Tisza szabályozásá-
val a legendás élõvilággal együtt ez az életforma is eltûnt. Ahogyan a víz híján 
fogyott a táj életereje, zsugorodtak a nádasok, úgy vesztek ki ezek a csodálatraméltó
emberek, és velük együtt õseink szokásainak utolsó hagyatékai is. Valamikor a tiszamen-
ti települések állandó kapcsolatban álltak a Tiszával. Szokásaikban, életvitelükben a folyó
ritmusát követték. Mert a folyó ritmusa, a víz körforgásával, magában hordozza az élet,
a földi lét ritmusát, a növények ébredését, a gyümölcsök érlelõdését, az állatok
táplálkozását, szaporodását és vándorlását. Miként azt már említettem, õseink az áradá-
sokat sohasem tekintették kihívásnak, inkább akkor estek kétségbe, ha az áradások
elmaradtak. Gyõrffy István utánozhatatlan stílusban szól errõl a Nagykunsági
Krónikában: „A kun városok régi protoklumaiban sohasem olvastam, hogy az árvizek
miatt panaszkodtak volna, pedig sokszor a házakba is becsapott a szennyes víz. Sõt
ellenkezõleg! A túrkevei tanács például 1780-ban úgy határoz, hogy »a víznek meg-
tartásáért installálni kell, mivel a víz mindjárt el mégyen, sok helyen alig vagyon térdig
való víz és ha ez a kevés árvíz sem lett volna, a militia számára szénát sem lehetett volna
kaszálni és barmaink most is egyedül ott élhetnek, ahol a víz a földeket megfutotta.« 

Eleink becsülték a folyót, életvitelüket hozzá igazították, tanultak tõle, figyelmeztetéseit
pedig elfogadták. Mindez szervesen kapcsolódik a természet rendjébe, ahol a víznek,
mint az élet hordozójának megadják az õt megilletõ tiszteletet. A folyók vize akkor még
iható, halban gazdag volt, ártere pedig az élet valóságos bõségszaruját képezte. A víz a
fény áldásával mindenhová az élet csodáját szállította. Ha kellõ alázattal és figyelemmel
fordulunk a folyóhoz, ma is segít, ahogyan ezt õseinkkel is tette. Ha megfelelõen kifino-
mult a hallásunk, segít eljutni önmagunkhoz is, segít, hogy önmagunkra találhassunk.” 

A Közép-Tisza természetvédelme

A mocsarak kiszárítása, felszántása, a folyó nagy kanyarjainak átvágása gyökeresen
megváltoztatta az Alföld arculatát. A megváltozott vízjárási viszonyok ellehetetlenítették az
õshonos keményfa ligeterdõket, s a még megmaradt tölgy, szil, kõris erdõket az emberek
vágták ki, hogy helyükre gyorsan növekedõ fákat (fûzfát, nyárfát) ültethessenek. A termé-
szetidegen környezetet elhagyták a darvak, gödények, halászsasok, a nádi farkasoknak
erre sem volt módjuk, mert vagy éhen pusztultak, vagy puskavégre kerültek.

A Közép-Tiszavidéken ma négy nemzeti park is mûködik, közülük az átfogó 
szakhatósági munkát a Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Igazgatósága látja el. A szép-
számú nemzeti park is mutatja, hogy a Tisza vidékén van mit védeni, a hajdani élõvilág
számtalan képviselõje még megtalálható itt. Bemutatásuk során a Hortobágyi Nemzeti
Park kimutatásaira támaszkodunk.

(A holtágak élõvilága) Az emberi beavatkozások nyomán egyrészt a gát külsõ oldalán,
másrészt a folyó felõli, hullámtéri oldalon holtágak alakultak ki. A nagy, mentett oldali
holtágak védettek voltak a Tiszától, ezért ezeket vagy halastóként, vagy hobbikertként
hasznosították. A gazdaságilag értéktelen hullámtéri holtágakat a nemzeti parkok gon-
dozására bízták. Az egyre jobban felhalmozódó iszap nagyban veszélyezteti létüket.

A védett holtágak északról délfelé haladva a következõk: Heves megyében, Pély
határában  Patkós, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tiszaroff és Tiszabõ között a Gólyi-
tó, Tiszasüly és Kõtelek között a Csatló, Törökszentmiklós határában a Pityóka, Besenyszög
határában a Szórói Holt-Tisza, Szolnoknál pedig a Kovácsi Holt-Tisza. Szolnoktól Délre már
csak jelentéktelen holtágak akadnak: a Vezsenyi Fokozottan Védett Területen a Kis-Tisza,
Cibakházánál pedig a Cibaki Holt-Tisza két kicsiny hullámtéri ága. A holtágak közül a Gólyi
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tavat és a Pityókát nem fenyegeti veszély. A legszebb és legértékesebb holtág a tündér-
rózsákkal borított Csatló. Ligeterdejében néhány érdekes orchideafaj is él.

A holtágak vizében a számos keszegfaj mellett ponty, kárász, szivárványos ökle, csuka,
süllõ egyaránt megtalálható. Kétéltûekben szintén bõvelkedik ez a vadvizes vidék. Se
szeri, se száma a tavi- és kecskebékáknak és gõtéknek. A hüllõk közül a vízisikló és alfaja,
a kétsávos sikló gyakori. Rendkívül gazdag és változatos a gerinctelen fajok képviselete
is, többek közt megtalálható itt a ritka és védett lápi- és nádi acsát és a kétfoltú szitakötõ.
A horgászok állandó jelenléte miatt a fészkelõ madárvilág csupán néhány pár vízityúkra,
szárcsára, esetleg búbos vöcsökre és nádi énekesekre korlátozódik. Talán a horgászok
jelenléte okozza azt, hogy hermelint is egyre ritkábban lehet megfigyelni, s a vidrák csak
a nyugalmasabb téli idõszakban kószálnak erre. A madarak ezeket a vizeket elsõsorban
mint táplálékforrást keresik fel, az év minden szakában látogatják a kócsagok, gémek,
fekete gólyák, az õszi-tavaszi vonuláskor pedig a halászsasok is. A holtágak jelentõsége
azonban nem kizárólag természetvédelmi vonatkozásaiban rejlik. Hírmondóként is szol-
gálnak, megmutatják a Tisza eredeti nyomvonalát. 

(Ligeterdõk) Említettük, hogy a keményfás ligeterdõk mára már teljesen eltûntek a
Közép-Tisza vidékérõl, helyettük (emberi segítséggel) a szintén õshonos fûz-nyár liget-
erdõk terjedhettek el. Újabb gazdasági igényeket kielégítve azonban már ezeket az
erdõket is lecserélik nemesnyár ültetvényekre, amelyek az eredeti faunának sem élelmet,
sem szaporodó- és búvóhelyet nem képesek nyújtani.

A még megmaradt fûz-nyár ligeterdõk a folyó partjai mentén húzódnak, körülölelik a
hullámtéri réteket, holtágakat. Az erdõkben helyenként a fákra, bokrokra felkapasz-kodó
növények fátyoltársulást alkotnak, látványuk a dzsungelt idézi. Az aljnövényzetet zömmel
a hamvas szeder, a nagy csalán, s a behurcolt gyalogakác alkotja. A korhadó mohos
törzseken találkozhatunk a védett szálkás pajzsikával, az aljnövényzettel kevésbé borított
helyeken pedig a szintén védett széleslevelû nõszõfûvel és orchideával.

A szépszámú gerinctelen állat közül említést érdemel a pompás virágbogár, az aranyos
bábrabló, a kis szarvasbogár és az orrszarvú bogár.

Az egyéb védett fajok között gyakori itt az egerészölyv, a héja, a macskabagoly, a zöld
küllõ, a fekete harkály, a fülemüle, a barátka, az õszapó, a vörösbegy, az erdei pinty és a
berki tücsökmadár. Az emlõsök közül találkozhatunk az õzzel, vaddisznóval, nyesttel,
menyéttel, rókával, de még vadmacskával is.

(Kubikerdõk) Ezeket a ligeterdõkhöz hasonló erdõket a folyószabályozás után a gátépí-
téshez elhordott anyagnyerõ gödrök helyére telepítették. Kivétel nélkül a gátak mentet-
len oldalán húzódnak, szél- és hullámtörõ feladattal. A cél érdekében fõleg fehér fûzeket
ültettek ide. A gödrökben az áradásokat követõen viszonylag sokáig megmaradhat a víz,
ez az erdõnek sajátos mikroklímát kölcsönöz, amely az élõvilág összetételére is kihat. 
A mélyebb vizekben a sok keszeg, kárász, csuka mellett a réti és vágó csík s a tarajos gõte
is elõfordul. Fontos szaporodó helye ez a békáknak is.

A védett növények közül a tisza-parti margitvirágnak és a debreceni tormának leg-
nagyobb termõhelyei ezeknek az erdõknek a szélein helyezkednek el. Aljnövényzetük-
ben pedig a nyári tõzikék tömegében lehet gyönyörködni minden nyár elején. Öreg,
göcsörtös, odvas fák kitûnõ fészkelõhellyel kínálják a megszámlálhatatlan cinegét, szürke
légykapót, kerti rozsdafarkút és macskabaglyot, de szívesen raknak rajtuk fészket
egerészölyvek, héják, vörös vércsék, sõt néha fekete gólyák is. Ez az erdõtípus – mester-
séges eredete ellenére – hatalmas koronájú öreg fáival szépen, harmonikusan simul a
tiszai tájba.
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(Hullámtéri nedves rétek) A rétek növényzete a térszint-különbségek szerint változik. 
A mélyebben fekvõ területeken elsõsorban palkafélék élnek, a magasabbakon a réti
ecsetpázsitos társulás a gyakori.

Az itt tenyészõ 100–140 növényfaj között nincs kiemelkedõen védett növényritkaság,
a védettek közül csak a réti iszalag él itt. Állatvilága a gyakori elöntések miatt szegényes,
de a tavaszi madárvonulások idején az árvíz levonulása után megmaradt vizes
mélyedéseket számos madárfaj keresi fel. 

(Mocsárrétek) Ezek a réttípusok a hullámtéri rétek szélén, a Tisza medrével
párhuzamosan helyezkednek el, a valamikori fattyúágak feltöltõdései. Vízutánpótlásukat
áradások alkalmával nyerik, de a feltöltõdés miatt nem sok vizet tudnak tárolni, a nyár
közepére általában kiszáradnak. Jellegzetes növényfajai a tavi káka, a vízi harmatkása, s
a réti füzény. A sekély, gyorsan felmelegedõ vizek kitûnõ szaporodási helyei a
kétéltûeknek, de gyakori itt a vízisikló is.

A madarak közül törpegém, vízityúk, szárcsa, ritkábban guvat, sárszalonka bölömbika
és a fokozottan védett cigányréce is fészkel. Ez a terület a madarak számára azonban
nemcsak mint fészkelõ hely, hanem mint táplálkozó hely is fontos. A környéken szürke
gémek és bakcsók fészkelnek, emellett a távolabbi vidékekrõl kanalasgémek, illetve fekete
gólyák kisebb-nagyobb átnyaraló csapatai is felkeresik. Vizében a különféle apró halak
mellett gyakran fellelhetõ a réti csík.

(A víz élõvilága) A hajdani fantasztikus halgazdagság már a múlté, de azért még
mindig szép számmal akadnak horogra a legkülönfélébb fajok. A ciánszennyezés hatá-
sait a folyó kiheverte, az innen kifogott halak feltétlenül tisztábbak, mint a dunaiak. A
Tiszában elõforduló 37 halfajból 5 kivételével mind õshonos. A kecsege állománya az
utóbbi években megerõsödött. 26 védett halfajunkból a Tiszában 10 faj él. Ezek közül a
magyar bucó és a selymes durbincs viszonylag gyakori.

Szegényes lenne azonban a Tiszáról alkotott kép, ha csak a halakról ejtenénk szót. Az
õshonos folyami kagylók mellett itt is elszaporodtak a vándorkagylók. A folyami rák
valószínûleg  kipusztult a folyóból, helyét a már mindenfelé gyakori kecskerák foglalta el.
Ezzel szemben az elmúlt évek alapos vizsgálatainak köszönhetõen sikerült kimutatni az
európai ritkaságnak számító sárgás szitakötõ igen jelentõs számú elõfordulását.

A tiszavirágról

„Június közepe táján egy délutáni zivatart követõen a vízparton különös látványnak
lehetünk tanúi. Miután a víz felszínének paskolása alábbhagy, és már csak a víz fölé nyúló
fák ágait alatt rajzolódnak karikák az elsimuló víz tükrén, a mélyben különös folyamatok
indulnak el. Elõbb csak arra figyelhetünk fel, hogy valami megmagyarázhatatlan okból a
madarak kiülnek a víz feletti ágakra, vagy felette szállva izgatottan kémlelik a vizet. Ha mi
is figyelni kezdjük a víz felszínét, különös látványnak lehetünk tanúi. Egyik pillanatról a
másikra, mintegy parancsra, a zavaros mélybõl hullámosan vonagló mozgásokkal 5–6
centiméter hosszú, rojtos hátú szürkés lények törnek a fényre. Amint elérik a felszínt,
furcsa remegésbe kezdenek, majd felszakad a hátukon a bõr, és erõteljes vonaglás mel-
lett elõbújik egy füstös szárnyú, aranyozott színû, sötétbarna szemû, hosszú villásfarkú
lény, majd lendületes szárnycsapásokkal megkezdi zegzugos röptét közvetlen víz felett.
Ez a tiszavirág. Õsei már a dinoszauruszok elõtt szövetségben éltek a folyókkal. A jégkor-
szak elõtti szubtrópusi meleg éghajlatban bizonyítottan élt a pannon folyókban. Mint
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melegkedvelõ faj, a jégkorszak elõl délnek vándorolt. E melegebb tájakon várta ki az
újabb felmelegedést, és ekkor újból szétterjedt Európa folyóiba. Az elsõ írásos doku-
mentum Clautius holland természetbúvártól maradt ránk (1635-bõl). A virágzás tömeges
jelensége és életének rövidsége, az élet egy villanásnyi idõbe tömörített megnyilvánulása
sok természetkutatót megragadott. Clautius még nagy tömegekben látta a tiszavirágot a
Rajna fölött repülni. Negyven évvel Clautius leírását követõen, 1675-ból Swamerdam
németalföldi természettudósnak és rajzolónak köszönhetõen már kitûnõ rajzok is alátá-
masztják, hogy Clautius tényleg a tiszavirággal találkozott a Rajna mellett. Akkor még a
tiszavirág Európa számos folyójában, elsõsorban a Duna és a Rajna vízgyûjtõ területétõl
egészen Lengyelország és Oroszország nyugati, délnyugati részéig (A Volga víz-
gyûjtõjéig) volt honos. Ma már csupán a Tiszában és néhány mellékfolyójában maradt
fenn ez a különös lény. Elgondolkodtató, hogy egy élõlény, mely csupán néhány órára
kerül a napvilágra, ily hosszú idõn keresztül fenn tudott maradni, s környezetének 
klimatikus változásai ellenére, újra és újra meg tudta hódítani a számára rendelkezésre
álló élettereket.

Rövid nászröptét megelõzõen három évet él a márgás agyagba vájt U-alakú
járatában. Ezalatt a folyó által szállított szervesanyaggal táplálkozik. Ezért nagykiterjedésû
telepei mindig a sodrás vonalában találhatók, ahol a járatok milliói meglazítják a part-
falat, amelyet egy következõ árhullám leszakít, újabb lehetõséget nyújtva a tiszavirág-
telep térhódításának. Ezzel a folyamattal jelentõsen segítheti a folyó kanyarjainak
fejlõdését, hiszen lárvái a folyó számára nehezen bontható kemény agyagfalakat lazítják
fel. Összetartoznak, amíg egy folyóban megél a tiszavirág, addig a folyó is élettel teli, de
ha a tiszavirág eltûnik, a folyó életereje is gyengül. Elterjedésének sikerességét mégis sza-
porodási stratégiájának, tömeges rajzásának köszönheti. Miután e piskótaszínû õsrovarok
a víz felszínén megszabadultak lárvabõrüktõl és megkezdik röptüket, a hímek elõbb a
partra szállnak, ahol még egyszer vedlenek, majd megkezdik zegzugos röptüket
közvetlenül a víz felett, idõnként hosszú, villás farkukkal szántva a víz felszínét. Ilyenkor a
víz remegését hallgatják le, hosszú farkukban levõ érzékelõ-szervükkel pontosan
behatárolják a nõstények vergõdését, amint sajátos remegéssel kibújnak lárvabõrükbõl.
A megtalált nõstényeket hamarosan egy egész csoport hím veszi körül. A nász szabályos
rozettás virágra emlékeztet. Ez a „Tisza virága”. A nagy rajzáskor  remegõ „virágok” mil-
liói borítják a víz felszínét: „virágzik” a Tisza. E nász alatt valóságos tort rendez a folyó
menti élõvilág. A fölfelé törõ lárvákat sokszor még a mélyben elkapják az éber halak, a
felszínre vergõdõkre a madarak is lecsapnak. Mivel rajzásuk tömeges, és ekkora
tömeggel nem bírnak, gyorsan jóllaknak, a madarak bágyadtan ülnek egy ágon, a halak
megpihennek a mélyben. Eközben a megtermékenyült nõstények óriási rajokba
tömörülnek, és 5–10 méter magasságban az árral szemben repülnek. Ezzel az úgyne-
vezett kompenzációs repüléssel érik el, hogy a menetközben elszórt peték nagyjából ott
süllyedjenek a fenékre, ahonnan a szülõk származnak. Azonban az évek hosszú során
elõfordul, hogy az egyik zivatar a másikat követi, és magával ragadja a magasabban
repülõ nõstények és az elszórt apró peték egy részét. Megesik, hogy ezeket újból egy
folyó mentén szórja el, ezzel is segítve terjedésüket. Mégis, az egészben talán az a leg-
elbûvölõbb, hogy nászát az év leghosszabb nappalaira teszi. Mintha a vízbõl kiemelkedõ
élet költene himnuszt a fénynek, megpecsételve szövetségüket.” (Az idézet Dr. Horváth
Benõ környezetvédõ írásából való.)
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LIFE Nature projekt a Közép-Tiszán

Az elhibázott Tisza-szabályozás utóhatásait ma mind a magyar, mind a nemzetközi
környezet- és természetvédõk szeretnék jobbítani. A WWF Magyarország, mely 1988 óta
foglalkozik a Tisza menti hullámtér élõvilágának megmentésével, 2001-ben élõhely-reha-
bilitációs programot indított a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területén. Nagykörû,
Tiszajenõ, Tiszakürt és Kõtelek határában több mint 500 hektáron szeretnék bemutatni,
hogy milyen fenntartható gazdálkodási módokkal lehet javítani a Tisza menti területek
természeti állapotán, illetve, milyen tájspecifikus gazdálkodást lehetne a térségben foly-
tatni. (Munkájukhoz elnyerték az EU LIFE-programjának pénzügyi támogatását.)

A tervezet értelmében szeretnék, ha a fajokban, zöldben gazdag védett gyep-
területeken ismét kaszálnának, illetve megvalósulna a legeltetõ gazdálkodás. A munká-
ban a helyi gazdák vesznek részt, a haszon náluk marad. A hullámterek és a belvizes
területek hasznosításának érdekében szorgalmazzák a régi hagyományokon alapuló, de
a mai viszonyokhoz alkalmazkodó gazdálkodást. Ez azért is elõnyös lenne, mert egyrészt
gátolná a helyi ipari tevékenységeket, másrészt a túlkínálatban lévõ gabonatermékek
helyett az EU-ban is népszerû termékeket vihetnének piacra a magyar gazdák. Nem mel-
lékes, hogy a szelíd turizmus is megjelenhet a vidéken.

Fazekas Réka

Folyamat

Nyárfalevelek Tépett madarak
reszketnek. csipognak.
Villan a fejesze. Lódul a fejsze.

Riadt hullámok Üvegfalak
fodrozódnak. csillognak.
Suhog a fejsze. Dühös a fejsze.

Rohanó szelek
süvítenek.
Pusztít a fejsze.
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Szendrey Csaba

A Közép-Tisza vidék környezetvédelme
A Közép-Tisza és mellékfolyóinak vízminõségérõl a PoLíSz szerkesztõségének
kérésére a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség mûszaki 
igazgatóhelyettese adott ismertetõt, amelybõl részleteket közlünk
olvasóinkkal.

Felszíni vizek minõségi védelme

A felügyelõségünk egyik legfontosabb feladata a Tisza, a Tisza-tó védelme. A ter-
mészeti értékek megõrzésén túl ez azért is fontos, mert Szolnok és környékének
lakossága, közel 130 000 ember a Tisza tisztított vizét issza. A bõvizû felszín alatti
vízbázisok Szolnok és környékén nem állnak rendelkezésre, emiatt meg kellett építeni
a felszíni vízre alapozott ivóvíztisztító mûvet. A vizet ózonnal fertõtlenítik, és aktív szén-
nel szûrik.

Ha erõs szennyezés érkezik a folyón – mint az 2000-ben, a cianid szennyezés ide-
jén megtörtént – nem lehet ivóvizet elõállítani. 2001-tõl egy új, kiépített rendszeren
keresztül kb. 20 napig a Holt-Tisza vizébõl tudjuk ellátni a vízszolgáltatást.

A Tisza vízminõsége általánosan jó, de a nyári kisvizes idõszakban enyhén 
szennyezett. Fontos, hogy minél kevesebb nem kellõen tisztított szennyvíz kerüljön a
folyóba.

A szennyvizek összegyûjtése és tisztítása jelentõsen javult az 1999-ben üzembe
helyezett szolnoki tisztítómûvel. A területünkön lévõ 102 településbõl 18-ban szinte
teljes a csatornázottság, 64 településen viszont egyáltalán nincs csatornahálózat, 20
településen 20–60 % között van.

(A Közép-Tisza vízminõsége) A mûködési területünkön Tiszafüred, Kisköre, Szolnok
és Tiszaug térségében veszünk vízmintát, összesen 26 minta alapján végezzük el a
minõsítést. Ezek alapján a Tisza a „tûrhetõ víz” minõségi kategóriába sorolható. Ez a
minõsítés egyformán érvényes a mintavételi helyeken vett vízre, és az oxigén- és táp-
anyagháztartás, a mikrobiológiai paraméterek és a szerves mikro-szennyezõk vizsgá-
lata alapján készült.

Oxigénháztartás komponens csoportban vizsgált paraméterek szerint a víz a III.
osztályba sorolandó, az összes szerves szénatom (7,5–8,4 mg/l) elõfordulása alapján.

Az oldott oxigéntartalom éves változása a természetes biológiai folyamatok inten-
zitását követi, vagyis a téli hónapokra jellemzõ a 12–13 mg/l-es érték, míg a nyári
hónapokban a magasabb oxigénigény miatt ennek koncentrációja 7 mg/l re csökken.
Az oxigéntelítettség szempontjából nem annyira látványos a téli és nyári hónapokban
mért eredmények közti különbség. A két idõszak között 20%-os eltérés tapasztalható
(77%–97%), de a ciklikus változás nem annyira egyértelmû. Szerves szennyezés szem-
pontjából gyakorlatilag éves viszonylatban a havi átlagértékek alig változnak, a KOIk
rendre 12 mg/l értékû, míg a BOI5 folyamatosan 2,0 mg/l.

A tápanyag háztartás osztályba sorolását minden esetben az összes foszfortartalom
határozza meg. A négy vizsgált szelvényben a komponens (90%-os összegzett gyako-
riságú érték) a 244-304 µg/l értéktartományban található. Mint minden esetben, most
is az összes foszfortartalomhoz viszonyítva az ortofoszfát tartalom relatíve alacsony,
értéke 54-115µg/l között változik. Éves viszonylatban megfigyelhetõ a téli idõszakra
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jellemzõ magasabb, 60–62µg/l érték, míg a nyári idõszakot a 35–40µg/l-es érték
jellemzi. A fenti átlagértékektõl eltér a tiszaugi szelvényben mért érték, itt az összes 
foszfor esetében mintegy 20–30µg/l-rel, ortofoszfát esetében 5–10µg/l-rel. Ez felte-
hetõen a Szolnok és Martfû városok szennyvízbevezetéseinek hatása. 

A nitrogénformák éves változása ciklikus (téli maximumok; nyári minimumok),
melyet eseti csúcsok tarkítanak. Mindhárom vizsgált komponens (ammónia, nitrit,
nitrát) a II. osztálynak megfelelõ értéktartományban található. A klorofill-a értéke átlag
4,0 mg/l, mely az I. osztálynak felel meg.

A mikrobiológiai paraméterek közül a coliformszám került minden esetben
meghatározásra. A Tisza folyóra jellemzõ a 1,5–2,5i/ml coliformszám, de elõfordulnak
esetenként kiugró eredmények is (120–130i/ml). A tiszaugi szelvényben ezek az
értékek kissé emelkedettebbek, jellemzõen 3,5–4,0i/ml között váltakoznak.

A szerves- és szervetlen mikroszennyezõk vizsgált komponensei közül az osztályba
sorolást minden szelvényben a kõolaj és termékei határozzák meg, ez az egyedüli
komponens, mely IV. osztályú minõsítésnek felel meg. Harmad osztályba sorolt kom-
ponens is egy van, az oldott higanytartalom 0,50µg/l értékkel. A többi komponens
kivétel nélkül I. vagy II. osztálynak felel meg. 

Az egyéb paraméterek csoportjában továbbra is négy komponens került
meghatározásra, melyek többnyire I. osztálynak megfelelõek, kivétel a kissé megemel-
kedett pH érték (8,1–8,2) és az eseti magasabb oldott mangántartalom.

Összességében megállapítható, hogy a minõsítési csoportok keretén belül minden
esetben csak egy komponens az, amely az osztályba sorolást meghatározza, és ezek
rendszeresen minden mérésnél kimutathatók (A csoport: összes szerves szén; B cso-
port: összes foszfor; D csoport: kõolaj és termékei; E csoport: pH). Ennek megfelelõen
kissé méltánytalannak tûnik az így meghatározott „tûrhetõ víz” minõség, inkább
jellemzõnek mondható a „jó-tûrhetõ” minõsítés.

A vízminõség hosszú távú változása szempontjából a 2001 év adatai egy csökkenõ
tendenciájú adatsorhoz illeszkednek. A csökkenõ tendencia erõteljesebb volt majd-
nem minden komponens vonatkozásában 1994-ig, majd következik egy változó, de
összességében enyhén csökkenõ adatsor. Az alábbi táblázatban a Szolnok fölötti Tisza
szelvényben mért eredményekkel szemléltetjük a változást:

/ – – – /

(A holtágak vízminõsége) A holtágak vízminõségének meghatározására évi 6 alka-
lommal kerül sor, általában április-október idõszakban. Az évi hat minta a minõsítés
szempontjából azt jelenti, hogy a legkedvezõtlenebb minta határozza meg a
vízminõséget, mely értelemszerûen a nyári meleg idõszakra tevõdik. Ilyenkor általában
jellemzõ a magas vízhõfok, alacsony vízállás, és az eutrofizációs folyamatok kitel-
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Komponens 1986 1998 1999 2000 2001
Oldott oxigén (mg/l) 9,51 9,78 9,61 9,15 9,71
KOIk (mg/l) 26,5 14,07 12,0 13,0 11,0
Összes foszfor (mg/l) 367,3 173,0 184,0 151,0 165,0
Ortofoszfát (mg/l) 86,7 38,0 43,0 46,0 43,0
Nitrát (mg/l) 1,849 1,11 1,15 1,05 0,96
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jesülése. Ezért a minõsítés általában igen kedvezõtlen képet mutat, különösképpen
azon holtágak esetében, ahol nincs lehetõség a vízutánpótlásra, vagy növényi borí-
tottságuk igen nagy mértékû. Ebbõl eredõen gyakori az osztályba sorolást
meghatározó alacsony oldott oxigéntartalom, a kedvezõtlen pH-érték, és a magas 
foszfor-tartalom.

(A Tisza-tó vízminõsége) A tározó vízminõségének meghatározása a négy öblö-
zetben vett egy-egy minta alapján történik, évi 8 minta alapján. Az öblözetek többé-
kevésbé különálló vízterek, átöblítésük a Tisza folyóból biztosított, ezért a Tiszavalki
medencét leszámítva a többi három medence vize (Abádszalóki, Sarudi, Poroszlói) a
Tisza folyóhoz hasonló vízminõséget tükröz. A Tiszavalki medence vízminõségét az ide
torkolló Eger patak befolyásolja. A vizsgált komponenskör is egy bõvített
(6+6+1+13+4) 30 komponensre kiterjedõ paraméter csoport. Az öblözetek minõsítése
jellemzõen a következõ: 

A: oxigénháztartás: III. osztály. Meghatározó komponens: össz szerves szén és
oxigén telítettség.

B: tápanyagháztartás: III. osztály. Meghatározó komponens: összes foszfor.
C: mikrobiológiai paraméterek: I.–II. osztály. 
D: szerves- és szervetlen mikroszennyezõk: IV. osztály. Meghatározó komponens:

kõolaj és termékei és oldott réz tartalom.
E: egyéb paraméterek II.–III. osztály. Meghatározó komponens: pH.
Az osztályba sorolást meghatározó komponensek utalnak a Tisza folyó

vízminõségére (kõolaj és termékei, oldott réz), esetenként az alga túlszaporodására
(oxigén telítettség, pH).

A felszín alatti vizek és talajok környezetminõségi
állapotának jellemzése

A felszín alatti vizek és talajok állapotának figyelemmel kísérését a kiépített és
csaknem kizárólag az üzemeltetõk által mûködtetett monitoring hálózat segítségével
tudjuk megoldani. 

Mûködési területünk felszín alatti vizeinek, illetve talajainak állapotában tenden-
ciózus változások nem figyelhetõk meg. A környezeti elemek használatával kapcso-
latos minõségi problémák természetes eredetûek (vízkémia, gázosság), nem külsõ
szennyezõ hatásra vezethetõk vissza.  

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség területén az ivóvíz-ellátás –
Szolnok és kapcsolódó települései kivételével – a felszín alatti vizek igénybevételével
történik.

A vizsgált terülten a talajvizes összletben regionális nyomás-, illetve vízszintsüllyedés
elsõsorban a Duna-Tisza közi hátságon mutatható ki. Emellett visszatérõ gondot okoz-
nak a csatornázatlan települések alatt a szennyvíz-szikkasztások miatt bekövetkezõ 
talajvízszint emelkedések. A 33/2000 kormányrendeletnek megfelelõen fokozatosan
kézbe vesszük a települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezésére szolgáló
területek környezetének vizsgálatát.

Területünkön a talajvizek túlnyomóan öntözési céllal kerülnek felhasználásra. A kiter-
melések a kedvezõ vízbeszerzési adottságokkal rendelkezõ Hevesi homokhátság,
valamint a Duna-Tisza közi hátság körzetében jelentõsek.
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Mûködési területünkön a talajvíz-készletek átlagos kihasználtsága 50%-os stagnáló
tendenciájú. Ennek ellenére a Duna-Tisza közi hátságon részleges vízkivételi korlá-
tozások érvényesek. Így pl. csak meghatározott idõre szóló vízjogi engedélyek
adhatók ki a mennyiségi készletkorlát figyelembe vételével.

Belterületeken a talajvizek csaknem kivétel nélkül jelentõsen szennyezettek. Sok
esetben 200 mg/l fölötti a nitráttartalom, 50–70 mg/l a KOIps. Az összes oldott anyag
nem ritkán 3000–5000 mg/l. A bakteriológiai vizsgálatok gyakran fekáliás eredetû
szennyezõdést jeleznek.

Külterületeken helyenként még ivóvíz minõségû talajvizek is feltárhatók.

(A rétegvizek környezeti állapota) Vizsgált területünkön az alsó és felsõ pleisztocén
korú víztartók jelentik a fõ ivóvízbázist. A víztermelések következtében nyugalmi víz-
szintek, 1–5 m-es regionális süllyedések jelentkeznek a vízadó képzõdményekben. 

A koncentrált rétegvíztermelések depressziótölcsérei elsõsorban Jászberény,
Törökszentmiklós, Mezõtúr, Tiszaföldvár-Martfû, Túrkeve térségében figyelhetõek meg.
Az alsó pleisztocén képzõdmények a területen felfelé irányuló vízmozgással jelle-
mezhetõk, a vízkivételek hatására a felszivárgás intenzitása csökkent. A pozitív nyomás-
gradiensû területeken a piezometrikus szintek alapján 1–8 mm/év felszivárgási inten-
zitás határozható meg. A felsõ pleisztocén képzõdmények szekunder állapotú
piezometrikus szintjei a Tiszazug kivételével a sokévi átlagos talajvízszint alatt
helyezkednek el. A talajvíz lefelé irányuló szivárgásának valószínûsíthetõ intenzitása
2–10 mm/év, a nyomáskülönbségtõl és a földtani felépítéstõl függõen. 

A jelentõsebb rétegvíz kivételek elsõsorban a városok térségében (lakossági és ipari
vízhasználat) jelentkeznek. A rétegvíz-készlet 28%-os kihasználtságú (stagnál).

A potenciális utánpótlódási területeken – hordalékkúpokon (Tiszafüred és
Nagykõrös térsége) leszivárgott vizek alacsony összes oldott anyag tartalmúak,
keménységük rendszerint magas, víztípusukat tekintve Ca-Mg-hidrogénkarbonátosak
(alacsony Na-tartalom), és csaknem kivétel nélkül metánmentesek. 

Az egyre finomodó szemcsézetû homokrétegekkel jellemezhetõ medence-belsõ
felé szivárogva az összes oldott anyag és a nátrium-kálium tartalmuk folyamatosan
növekszik, a kalcium-magnézium koncentráció csökken, és így a keménység is
rohamosan csökken. 

A különbözõ hegységekbõl lehordott homokrétegek nehézásvány társulásainak
fontos szerepe van a tárolt víz sótartalmának kialakulásában, különösen a vas-,
mangán- és nyomelemtartalom függ a színes elegyrészek mennyiségi összetételbeli
ingadozásaitól.

A felsõ pleisztocén képzõdmények összes oldott anyag tartalma 1 000–1 500 mg/l
között alakul, azonban a Zagyva, illetve a Sajó hordalékkúpján 750–1 000 mg/l sótar-
talmú vizek tárhatók fel. A kinyerhetõ víz kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos
típusú, keménysége 15–25 nkf között változik. Felhasználását nehezíti a 0,5–2,0 mg/l
közötti vastartalom. 

Az alsó pleisztocén képzõdmények összes oldott anyag tartalmában határozott ten-
dencia figyelhetõ meg. 

Tiszasüly, Kõtelek, Tiszabõ, Nagykörû térségében 1 500–2 000 mg/l az összes sótar-
talom, amely ÉK felé haladva (Sajó-Hernád törmelékkúp) 600–800 mg/l-ig csökken. 

Hasonló tendencia mutatkozik a Tisza délebbre lévõ településeinél is (Dunai
hordalékkúp), ahol 600–1 000 mg/l-re mérséklõdik az összes oldott anyag tartalom.
Ugyanez a tendencia mutatkozik a keménységek alakulásában is. Pély-Tiszasüly
térségében (Jászsági medence pereme) a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
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víznek számottevõ az alkáli elem-tartalma is. Az ivóvizes felhasználást nehezítõ vastar-
talom alakulásában ugyancsak a hordalékkúp-jelleg a meghatározó. A középsõ sza-
kaszon 0,5–1,0 mg/l a vaskoncentráció, míg a hordalékkúpon 0,5 mg/l alatti. 

(A termálvizek állapota) A vizsgált területen kedvezõ termálvíz beszerzési
lehetõségek vannak. A termálkutak elsõsorban kommunális céllal (fürdõk ellátása)
kerülnek hasznosításra, de a jászsági részen a korszerû kútfúrási-kiképzési technológiák
megjelenéséig – jobb híján – ivóvíz bázisul is szolgáltak. Az energetikai célú haszno-
sítás alárendelt jelentõségû. Szolnokon minõsített gyógyvizû termálkút is található. 
A hévíztartó felsõ pannon képzõdménycsoportot a helyszíntõl függõen 900–1 500 m
között szûrõzik a termálkutak. A kitermelhetõ víz hõmérséklete 40–65 OC. A vízkö-
vesedés ritkán jelent gondot. Az összlet nyomáscsökkenése nagyon jelentõs
(helyenként több atmoszférás), a kitermelés általában szivattyús vagy kompresszoros. 

A használt termálvizek sótartalma a felszíni befogadók károsanyag-terhelését növeli.
Szolnokon, valamint a nagyobb településeken jelentkezõ strand- és közfürdõk,

továbbá ipari és ivóvíz-kivételek alkotják a termálvíz használatok túlnyomó többségét.
Bár a vízmérleg szerint a termálvíz-készletek átlagos kihasználtsága mintegy 30%-os

(stagnál), a víztartó képzõdményekben jelentkezõ nyomáscsökkenések miatt
takarékosabb hévízgazdálkodásra van szükség. Jelenleg új, energetikai célú termálvíz
kivételhez csak vízvisszasajtolás esetén járulunk hozzá.

(A felszín alatti vízbázisok védettsége) Vizsgálataink szerint a víztermelési céllal
igénybevett összletek a felszíni szennyezõdésekkel szemben megfelelõ temészetes
védettséggel rendelkeznek, csupán Jászberény, Jászboldogháza, Heves, Tiszapüspöki,
Törökszentmiklós és Túrkeve felszín alatti  vízbázisa minõsíthetõ sérülékenynek, illetve
veszélyeztetettnek. Jászberény, Jészfényszaru és Heves városok vízbázisainak bizton-
ságba helyezésére jelenleg folynak a vizsgálatok.

Radványi Péter

A Tisza Testamentuma
„Alkonyul... Fáradt vizemnek árja,
nem tudom, hogy meddig bírja még...
Elbúcsúzom... És sok-sok kincsemet
idõtlen társam kapja meg: a Hold.
A hû barát, ki annyi éjen át
ezüstfolyammá tette habjaim,
pedig már fájt a holdsugár alatt...
Én mégis mindig elhittem neki,
hogy nincs idõ, csak múló félelem.
Ma már tudom: e szép varázslatok
éppúgy kihúnynak, mint reggelre õ...
Itt az éj. Én úgy hívlak magamhoz,
mint haldokló, ki nem vár már papot,
csak enyhülést a hosszú láz után...
Figyelj szavamra égi jóbarát:
szeresd tovább, mit átadok neked!

Szeresd a földet, honnan származom,
s amelyen át a tengerig viszem
ezernyi apró hullám-gyermekem.
Szeresd a fákat, félõs bokrokat,
kiket élettel áldott meg vizem.
Szeresd a nyárt, az ujjongó tavaszt,
ki megsirat, ha én már nem leszek...
Szeresd az õszt, mert tudja mit jelent,
ha lombok alján vért talál a Nap...
Szeresd a télnek fázós titkait,
a jégbedermedt, alvó létezést,
amely lerázza múló börtönét...
Szeresd a vízben sodródó követ,
mert õsidõktõl együtt van velem...
Szeresd az árnyat, mely ha rámborult,
sosem talált az izzó napsugár,
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és hõs derengés járta át szívem...
A könnyû fényt tán még jobban szeresd,
mert úgy ölelt, mint férfit gyönge nõ,
vizemre hullva hûséges maradt,
csak estelente szállt el reggelig...
Madár, bogár és annyi más kis élet
mind enyém volt... Most átadom neked.
Vigyázz reájuk! Apró életük
törékeny, mint az elszáradt faág...

Szeresd a fáradt, vén és bölcs halászt,
belõlem élte hosszú életét,
a félmosoly a szája szegletén
vizemre szállva mindig megjelent...
Szeressed õket majd, ha nem leszek,
Az ég megóvja földi léptedet...!”
A hangtalan, vigyázó-fényû Hold
Kihunyt vizére féltõn ráhajolt:
S mint vad folyón ki gyermeket visz át –
úgy ölelte a nagybeteg Tiszát...

ÚJRAOLVASÓ

Barcsa Dániel

Egy fanarióta tündöklése és bukása

(Eugen Barbu regényérõl)

A fejedelem címû regény már a hetvenes években megjelent magyarul a romániai
Kriterion kiadó jóvoltából, mégis csak a nyolcvanas évek vége felé olvastam. Egy bará-
tom hívta föl rá a figyelmem, pont Ceauşescu faluromboló terveinek idején: „Ezt
feltétlen el kell olvasnod!”. És valóban, a mûvel való akkori találkozást azok az áthallá-
sok tették izgalmassá, amelyek az író által ábrázolt kor és a nyolcvanas évek Romániája
között voltak.

A történet a fanarióta korszakban, a román föld török szolgaságának idején ját-
szódik. Ebben az idõben a két román vajdaság – Havasalföld és Moldva – trónján a
török Porta által kinevezett, Sztambul Fanar városrészébõl származó görög despoták
ültek. Sorsuk a szultán kezében, tetteiktõl független, erény és bûn itt nem sokat nyom
latba. „Itt a hatalom csak álom, hosszabb-rövidebb álom, mely néhány hónapig tart,
néhány évig legfönnebb, s rendszerint ott ér véget a Jedikulé vérfürdõjében.”

A regény azt mutatja be, hogy Machiavelli modern, nyugati eszméi miképpen hat-
nak e kies, keleti vidéken. Uralkodásának elején a fõhõs még olyan, mint akármelyik
havasalföldi vajda. Célja eleinte annyi, mint volt elõdeié, és ami vezérelni fogja az utó-
dait is: jól megszedni magát, és ha lehet, valahogy megpróbálni túlélni a veszélyes
megbízatást. Ám egy nap a végzet egy ifjú olasz szélhámost vezérel udvarába, és ez
felborítja az eredeti szándékot. Ottaviano igen rövid idõ alatt a nagyúr tenyér- és csil-
lagjósa, alkimistája, egyetlen tanácsadója és – nem utolsó sorban – szeretõje lesz.
Sorsuk – végzetük – elválaszthatatlanul összefonódik. A vajda – a jó tanácsok ellenére
- eleinte nem akar, késõbb már nem is tud szabadulni a messer varázsos szemé-
lyiségének hatása alól. A fanarióta szívébe a dicsõség vágya plántálódik, Ottaviano
sarkallására egyre kevéssé akar kisszerû elõdeinek sorsára jutni, elmúlni elfeledett
névvel, nyomot se hagyva maga után. Úgy kezdi látni magát, ahogy a messer akarja
láttatni, s kísértve a lehetetlent, nagy és dicsõ tettekrõl kezd álmodozni. 

Ottaviano vázlatai alapján hatalmas építkezésekbe kezd, külhoni mérnököket fogad
fel. A távoli Itáliából inzsellérek érkeznek, kezük alól csodálatos tervek kerülnek ki, raj-
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zok és modellek, „…melyek a Dãmboviţa kikötõjét mutatják, a folyó tükrében magukat
nézegetõ vitorlásokkal”. Más tervrajzokon „… a csodálatos hidraulikus alkotások
láthatóak, melyek megduzzasztják a tenger felé a vizet. … Megint másokon: szem-
gyönyörködtetõ márvány rakpartokban, szökõkutakban, sugáregyenes utakban,
kertes palotákban gyönyörködhetünk.”

A fejedelem parancsára elébb a nagy csatorna kiásásához kezdenek. Több tízezer-
nyi kényszermunkás készíti a Dãmboviţa új medrét, hogy Bukarestet tengeri kikötõvé
tegyék. A munkálatok hónapokon, éveken keresztül folynak, ám hiába hull tengernyi
könny és verejték, a nagyszerû tervekbõl még a csatorna se készül el. A nagyvonalú
törekvések sorra megfeneklenek, a visszájukra fordulnak, hisz nem az Arno, hanem
csak az álmosan folydogáló Dãmboviţa partján vagyunk. Itt „a templomok csak
zsendelyes hodályok”, ahol kár palotákról álmodni, „mert már egy nagyobb épület
tisztátalanságnak látszik”, „hol minden fövenyre épült, szûkösen, sietõsen, híján az
igazi nagyszerûségnek”, mert a „keleties ráérõsség menthetetlenül megszállja az itt
élõk lelkét”. 

A munkák akadoznak, majd leállnak, nincs honnan hozni már új kényszermunká-
sokat az elpusztultak helyére, a pórnépnek nincs már mibõl fizetni a mértéket vesztett
harácsot, nõ az ínség és a reménytelenség, miközben a mindenünnen összecsõdített
költõnépség új Aranykorról, s a fejedelem dicsõségérõl zeng. „Csakhogy az írástudók
csillogó szónoklatai ellenére az ország egyre mélyebbre süllyed a nyomorúságba s a
romlásba.”

E könyv, most, újraolvasva is olyan, mintha a Ceauşescu-korszak parabolája, még
inkább: paródiája lenne. Pedig jóval – másfél évtizeddel - a „Kárpátok Géniuszának”
országlása elõtt született. Barbu regénye szomorú bizonyítékkal szolgál egy nép, sõt
tágabban, egy egész régió történelmi kényszerpályán való mozgására. 

Mikor elõször találkoztam Barbu regényével – alig megbocsátható módon – egyál-
talán nem szépirodalmi alkotásként olvastam. Mára már a táruló történelmi távlat tett
képessé arra, hogy Barbu alkotását regényként fogadjam be. Mert A fejedelem igazi
irodalom. Nem pamflet, nem tézisregény, de még kulcsregény se. Élõ, lélegzõ, hús-
vér emberek népesítik be e könyv lapjait, még a mellékszereplõket is oly árnyaltan
ábrázolja az író.

A címszereplõ sem végletesen elvetemült féreg. Távol áll tõle az „úgy döntöttem,
gazember leszek” öntudattal vállalt gonoszsága. Õ tulajdonképpen – a többi sztambuli
görög versenytárshoz hasonlóan, kiket kemény küzdelemben kellett kiszorítania a
pályáról a szultáni kegyért folytatott versenyben – vállalkozó egy igen kockázatos, de jól
jövedelmezõ üzletágban. Már csak a szerencséjén és ügyességén múlik, hogy meddig
marad a trónon, és onnan egyben, vagy két darabban kerül le, s hogy addig mennyit
sikerül családjának a „dicsõség” utáni napokra félretennie. Mikor bejárja tartományát, a
jó üzletember, s nem a féktelen zsarnok tekintetével méri fel az elébe táruló valóságot.
Még a jó szándék is ott szunnyad a lélek mélyén, s lám, az képes kicsírázni is, mikor a
vajda összetalálkozik az öreg Ionnal, ki az egyszerû emberek kívánságát tolmácsolja. Egy
pillanatra úgy tûnik, hogy talán ez a vajda kevéssé lesz rosszabb, kevesebb szenvedést,
könnyet és vért hagy maga után, mint rosszemlékû elõdei.

Ám az angyalarcú messer megjelenése porba dönti a reményeket, az újdonsült
vajda egy csapásra sutba vágja Ion emberséges tanácsait, megfeledkezik saját
fogadalmairól is. S ami a legvégzetesebb: nem veszi figyelembe valós helyzetét, fele-
di azt, hogy õ nem szuverén uralkodó, hanem közönséges helytartó. Kinek nem
önnön dicsõségének építése a tiszte, hanem az adók pontos behajtása, és idõre
Sztambulba juttatása.

TÁJOLÓ



82

Egy józan, hidegfejû, csak az üzletember kíméletlenségével rendelkezõ ember válik
a történet során féktelen, õrült zsarnokká, mert szívén úrrá lesz a szenvedély, a pusztító
hübrisz (melyet – tudjuk – nem kedvelnek még a Szambulban lakó istenek se). 

Összetett jellem a messer, Ottaviano is. Csinos, vonzó fiatalember. Megnyerõnek
látszó egyénisége egy közönséges kisstílû szélhámost takar. Ki elõtt hirtelen felcsillan a
lehetõség, hogy a kis hasznot hozó, apróbb szemfényvesztések után valódi befolyás-
ra, hatalomra tehessen szert. Hogy ezután már ne csak a kínálkozó lehetõségeket
használja ki, hanem maga legyen irányítója az eseményeknek. Elülteti a vajda szívébe
a becsvágyat, a fanariótát megpróbálja európai fejedelemmé formálni. A feladathoz
felnõve áteshetne õ is metamorfózison, megtisztulhatna, fejedelmének jó angyala
lehetne. Ám fogyatékosságai megakadályozzák e lehetõség kibontakozását.  Hibát vét
azzal, hogy a nyugatról hozott szemléletével és fogalomrendszerével nem érti meg a
fanarióta rendszer mûködését, nem éri fel a keleti tespedés és despotizmus lényegét.
És ami még ennél is nagyobb baj, mely végül bukását és pusztulását okozza, hogy
megmarad annak a tolvajlelkû silány alaknak, aki volt, képtelennek bizonyul ellenállni
az olcsó alkalmaknak, s annyira elvakítja vélt jó szerencséje, hogy vigyázatlanná válik,
s így leleplezõdik. Kiviláglik a nagyúr számára is, hogy a messer csupán eszközként
használja õt.

A többi szereplõ közül kiemelkedik Ion, az írástudó. Úgy mellékszereplõ õ, mint a
Bánk bánban Tiborc. Ritkán, de dramaturgiailag fontos pillanatokban jelenik meg,
képviselve az író véleményét. Ion népmesei alakja az ellenpont a fejedelmi udvar
gátlástalanságával, erkölcstelenségével szemben. 

A regényben fontos, nem öncélú szerepe van a szexualitás – a nemi eltévelyedések
– bemutatásának. Azonban a másság mai, liberális híveinek mégsem ajánlható olvas-
mány ez, mert még a heteroszexuális aktusok is undort keltõek, hiszen a céljuk a rom-
lottság minél sokoldalúbb bemutatása. 

Barbu regénye azonban még ma sem nélkülözi a históriai-politikai üzeneteket. Ezek
azonban nem sorok közé rejtett, egyetlen napra szánt sugallatok, olcsó összekacsin-
tások. Szembesít bennünket a mi történelmünk átélt, de föl nem dolgozott rétegeivel,
melyekkel szemben nyugatias mûveltségünk, kötõdéseink miatt értetlenül állunk. 
A zsarnok számunkra is Peiszisztratosz, Hierón, avagy Nero. Még Übü király is
öntörvényû szörnyeteg. Ám nem ismerjük a fanariótát, pedig itt járt, és még mindig
itt les ránk, mert ideális alanyok vagyunk számára, hisz nem alakítottunk ki túlélési
stratégiát vele szemben. 

A fanarióta nem abból a népbõl jön, amelyet kormányoz. De megvetett idegen,
hitetlen a török számára is. A nép nyakára ültetett fanarióta szakmányba kapott tar-
tományában kényúr: bármit, bárkivel megtehet. Hatalma korlátlan, de csak addig,
míg a szultán úgy látja jónak. „Kicsinek mutatkozni, ahol illendõ, hatalmasnak, ahol
lehet!” – ezt súgja az életösztön a fanariótának.

Végül szólnom kell az író személyérõl is, az alkotó és az (élet)mû sajátosan ellent-
mondó kapcsolatáról. A fejedelem kisugárzása, szelleme, mondanivalója távolról sincs
összhangban Eugen Barbu személyes szerepvállalásaival. Mintha igaza lenne
Marxnak, mikor a realizmus diadaláról beszélt, a magánéletében az arisztokráciához
törleszkedõ Balzac kíméletlen realizmusával kapcsolatban. Barbu ugyanis a
Ceauşescu-korszak ünnepelt írófejedelme volt. Személye a hatalom számára óriási
nyereségnek számított. Hisz mindenféle mozgalom, mindenfajta diktatúra két kézzel
kap a valódi tehetség után. Ha képtelen megnyerni egy Majakovszkijt, vagy Déryt,
akkor legalább egy Sértõ Kálmánt ölel a keblére, mert éltetõ erõt, önigazolást, legiti-
mizációt remél általa. Barbu tisztában volt saját értékeivel, nem adta magát olcsón, és
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a hatalom fizetett. Elfogadta a ranggal járó kedvezményeket és kiváltságokat, s az
ezzel járó kötelezettségeket is. Ám biztos vagyok benne, Barbu nem lehetett gátlásta-
lan konjunktúralovag. Nyilván kidolgozta önmaga számára az önigazolás rendszerét.
A fokozódó, õrületbe csapó diktatúrával nem érthetett egyet, valószínûleg a kommu-
nizmus társadalmi igazsághirdetésével, népboldogító céljaival nyugtathatta magát, s
a Ceauşescu rezsim nemzeti jelszavaival. 

Fölmerül a kérdés: ha az író ilyen jól ismerte nemzete történelmét, ha képes volt azt
reálisan, illúziók nélkül szemlélni, ha nem félt ott kimondani az igazságot, ahol a leg-
nagyobb nemzetgazdasági iparág volt a történelemhamisítás, akkor mit keresett Saul
az elvakult és indulatos próféták között, funarok és pãunescuk társaságában?

A válasz föllelhetõ A fejedelem lapjain. Mert bármily nagyszerû írás is ez, az olvasó
számára egyre inkább kiviláglik a regénybõl áradó idegengyûlölet. Idegenek a vajda
udvarában lebzselõ nemesek, valaha „ezek az urak itt mind isztambuli lepényárusok
voltak”, idegenek a Görög Akadémia írói, idegenek a vajda albán zsoldosai, s ide-
genek a mindenre kapható cigány pribékjei is. Idegen a messer, ki nyugatról is a rom-
lást hozza, de legfõképp idegen maga a fejedelem, az ország, és a nemzet bajának
nemcsak okozója, de fokozója, egy távoli idegen hatalom beteg lelkû kiszolgálója.

A regény minden figurája az alávetett tömegek nyakán élõsködik. Az egyetlen 
pozitív szereplõ Ion, a népbõl jött írástudó. Egy igazi román. Ki holmi szellemi
Cincinatusként, az ökör szarva mellõl kerekedik fel, hogy idõrõl idõre figyelmeztesse a
nagyurat: vessen gátat a bûnök áradásának – mindhiába. Barbu üzenete egyértelmû:
a fanarióta korszak idegenjei tették tönkre a román nemzetet, õk gyomlálták ki annak
minden nagyszerûségét, feledtetve a néppel a dicsõ dák õsöket. Az idegenek uralma
aljasította tömeggé a nemzetet, az tette gyávává, tolvajjá a népet, emelte hétköznapi
gyakorlattá a hazudozást és a megvesztegetést. 

A következtetés kézenfekvõ: távolítsuk el az idegeneket, menten megtörik a gonosz
varázs!

1989 után Barbu is jobbnak látta vissza-
vonulni a közélettõl, azt hitte, a romániai
forradalom valódi változásokat hoz, ahol
neki – elõélete miatt – nem lehet már
szerepe. Aztán látnia kellet, hogy rövi-
desen a diktátor talpnyaló udvaroncai
szemérmetlenül tetszelegnek a forradal-
már szerepében, még Pãunescu,
Ceauşescu udvari költõje is elõbúvja 
visszakapaszkodott a sebtében elhagyott
hordóra. Akkor meg miért pont õ tartóz-
tatta volna meg magát? Elõzõ elhatá-
rozását felülvizsgálva ismét politikai szere-
pet vállalt, pártvezér és képviselõ lett.

Eugen Barbunak, a Nagyrománia Párt
alelnökének és szenátorának csak egy
megnyilatkozása jutott el hozzám. Barbu
nem Funar: mondanivalóját világosan,
elegánsan, és helyenként humorral,
szellemesen tálalta. A teljesítmény akarat-
lan respektust váltott ki belõlem, milyen
ügyesen próbálta elfogadtatni az elfo-
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gadhatatlant. Trükkjeit ugyanazzal a döbbent elismeréssel fogadtam, mint a múltkor
egy gagyizó öregasszonyét, ki szemfényvesztõ ügyességgel érvelve igyekezett rám-
sózni hamis portékáját. 

Eugen Barbu közel tíz éve halott. Már életmûve a fontos, és nem megnyilatkozásai.
Az írónak legyen könnyû a föld terhe. Barbunak, a politikusnak, bocsásson meg az Isten!

Madarász Imre

Kilátás Itáliára

Ahogyan a világirodalomban az utazási irodalom külön mûfajnak tekinthetõ, úgy
alkot az utóbbiban valóságos almûfajt az Itália-útiirodalom. Montaigne-tõl, Goethén,
Stendhalon, Zolán, Thomas Mannon át, Szerb Antalig és Márai Sándorig megszámol-
ni is nehéz lenne a klasszikusokat, akiket itáliai úti élményeik ihlettek remekmûvekre,
hogy a kisebb írókról, költõkrõl, illetve a jelenkoriakról ne is beszéljünk.

Az olaszországi utazásokról szóló szépirodalmi remeklések közül is kiemelkedik
Edward Morgan Forster Szoba kilátással címû regénye, mely eredetileg 1908-ban látott
napvilágot, magyarul azonban csak most, közel egy évszázados késéssel, Kádár Melinda
fordításában, a szegedi Lazi Könyvkiadónál. Eddig sem a huszadik századi angol 
irodalom egyik legtekintélyesebb elbeszélõjének hírneve, sem Szellem a házban és Út
Indiába címû regényeinek magyarországi sikere nem bizonyult elegendõnek ahhoz,
hogy magyar fordításban kiadják szerzõjének ezt a publikálása sorrendjében harmadik,
de megírása kezdeteit tekintve elsõ, a múlt század elsõ éveiben fogant, elõször 
(1903-ban Albergo Empedocle címmel) elbeszélésként közzétett, és a fiatal, huszonéves
író pályáján az „áttörést” jelentõ regényét. A hosszú mellõzéssel nem a mû, hanem a
magyar olvasóközönség veszített sokat, annyit, amennyit a valahára csak elérkezett
kiadással nyert: a legüdébb, legszebb regények egyikét Itáliáról és a szerelemrõl.

Itália és szerelem: az irodalomban szinte közhelyszerû párosítás. Az a jelkép, hogy
Róma visszafelé olvasva Ámor, akkor is sokatmondó, ha Forster regénye – legalábbis
az elsõ fele – Firenzében játszódik. Az európai literatúra ismerõi arra is számos példát
tudnak, hogy az északról jött látogatóra milyen felszabadítóan hatott Itália: elég talán
a legillusztrisabb példák közül Goethére, Ibsenre, Gorkijra hivatkozni. Forsterre sem
hathatott másképp (1901-es útja során), hõsnõjére, a brit Lucy Honeychurchre
bizonyosan nem, ez jelentheti a regénycselekmény önéletrajzi alapját.

A regénycselekmény szó ne tévesszen meg senkit: a Szoba kilátással korántsem
eseménydús mû, szegényes cselekményûnek mondható, olyannak, amiben alig
„történik” valami, legalábbis ami „regényes”. Már persze ha hagyományosan olvassuk,
pontosabban a legbanálisabb irodalmi konvenciók szemüvegével. Mert mint lélektani
regény, nagyon is gazdag belsõ történésekben.

Olaszországot is inkább lelki, mint földrajzi tájként ábrázolja, hasonlóan Szerb Antal
Utas és holdvilág címû regényéhez. A hõsnõ Itáliában leveti angliai viktoriánus-prûd
neveltetése konvencionális nyûgét. Ideiglenesen vagy végleg? A firenzei Bertolini
panzióban megismert, egy városnézés során megszeretett, s egy kirándulás (pon-
tosabban egy, az Aeneis re emlékeztetõ vihar) alkalmával megcsókolt George Emerson
iránti szerelmét, hazatérvén Angliába, megpróbálja elfelejteni, mint múló kalandot, el
is jegyzi magát a merev, szenvedélytelen, „Itália elõtti” énjét tükrözõ Cecillel. 
(„I promessi sposi” – utal a szöveg ironikusan Manzoni nagy regényének, A jegyesek-
nek eredeti olasz címére.)
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Ám George-dzsal együtt váratlanul a szerelem is visszatér az életébe, amely, mint a
fiú mondja, „a Sors mûve, de ön nevezheti Olaszországnak is”. Lucy kezdetben
megrémül – nem a fiatalembertõl, hanem saját magától, iránta való érzelmeitõl, meg-
próbál ellenállni, megszökni – hiába. Gyõz „a Sors vagy Olaszország”, gyõz a szerelem,
s e „legyõzetése” valójában szabadságot ad neki, önbizalmat és erõt, hogy felbontsa
jegyességét Cecillel, és kapcsolatát azzal a világgal, amit képvisel, hogy szembefor-
duljon a brit sznobizmussal, sötéttel, „középkorral” és az itáliai szenvedélyt, napfényt
és reneszánszot („újjászületést”) válassza és vállalja (mely szimbólum-ellentétpárok
végigvonulnak a regényen). E döntésében-lépésében segíti George apja, Mr.
Emerson, akinek aligha véletlenül adta e nevet az író, s akinek érvei az utolsó elõtti
fejezetben a regény végsõ üzenetét sûríti magukba: „Bízni kell a szerelemben... Mikor
a szerelem megérkezik, az maga a valóság. A szenvedély nem vakít el. Nem. 
A szenvedély ésszerû, s csakis egyetlen embert fogsz valaha igazán megérteni: azt a
nõt, akit szeretsz.” Az apa jótékony beavatkozása, mint a sors keze, a magyar olvasót
megint csak az Utas és holdvilágra emlékeztetõ motívum.

A regény fejezetében sokatmondó szentencia céloz a mû címére: „Az emberek két
csoportba oszthatók – vannak, akik elfelejtik a látványt, s vannak, akik emlékeznek rá,
még egy pici szobában is.” Forster olyan ablakot nyitott Itáliára és az emberi lélekre,
amelyet az olvasó nem könnyen fog elfelejteni.

Mezey László Miklós

Szemléletfordító könyv a német hadseregrõl
A Wehrmacht katonái (szerk. Hans Peoppel, W-K. Prinz von Preussen K. G. von

Hase). A vaskos tanulmánykötet – amely nélkül ezentúl aligha lehet kompetens
módon a II. világháború történetével foglalkozni – végsõ soron arra keres választ,
miképp lett a kis létszámú, gyöngén fölszerelt, a fejlesztésektõl nemzetközi egyez-
ményekkel eltiltott Reichswehrból néhány esztendõ alatt nagy létszámú, korszerû
fegyverzetû, ütõképes, emberi-kulturális vonatkozásban meglehetõsen homogén
Wehrmacht. Olyan hadsereg, amely szinte az összeomlásig megõrizte hagyományos
etikai alapjait és nevelési-kiképzési elveit. A tizenkét dolgozat szerzõi valamennyien a
Wehrmachtban szolgáltak, így „belülrõl” ismerték a német haderõt, pontosan érezték
a föltett kérdés valamennyi vonatkozását. Nézetük szerint a Wehrmacht legendás
állóképességének, összetartásának és bajtársias szellemének a német néppel való
azonosulás volt az oka, és ez nemcsak azt jelentette, hogy a katonák a népbõl jöttek,
hanem azt is, hogy minden német meg volt gyõzõdve a versailles-i békeszerzõdés
igazságtalanságáról és korrekciója szükségességérõl. Ugyanakkor a katonai vezetés
szempontjából a II. világháború kirobbantásának kérdése politikai döntés volt; a
német katonai vezetés legelõször megpróbálta lebeszélni Hitler t a szövetségesekkel
való konfliktus eszkalálásáról (ennek sikertelensége miatt mondott le 1938-ban Beck,
a vezérkar fõnöke).

A szerzõk a föntiek szellemében elemzik a Wehrmacht erkölcsi, politikai és katonai
alapelveit, a háborús bûntettekben való részvételét, a fronton való személyes példa-
mutatás szerepét, a megszállt területeken való viselkedés jellemzõit, a szovjet partizán-
akciók elleni megtorlások kérdését, a bombázások nemzetközi jogi és humanitárius
szempontjait, a Wehrmacht belsõ igazságszolgáltatását, azután a német haderõ
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külföldi megítélését, a nürnbergi per Wehrmachtra vonatkozó anyagait. A háborús
bûncselekmények mérlegének megvonásakor az V. amerikai haditörvényszék statisz-
tikáját veszi alapul Walter Post a tanulmányában, megállapítva, hogy a német 6. had-
sereg 416 000 katonájának 1,5 százaléka volt elmarasztalható a legszigorúbb jogi
elvek szerint is valamilyen kegyetlenkedésben, önbíráskodásban stb. A kötet dolgo-
zatai – szakirodalomra és forrásokra hivatkozó megállapításai – tehát tételesen cáfolják
a „katonák: gyilkosok” hamis tételét. Ugyancsak statisztikák igazolják, hogy a német
hadsereg a megszállt területeken a termelés fönntartásában és nem a rombolásban
volt érdekelt.

A forráshivatkozásokkal, magyarázó jegyzetekkel kísért tanulmányok vaskos
gyûjteménye szemléletfordító hatású lehet, hiszen tényekkel, számadatokkal, szövet-
séges jelentések idézeteivel támasztja alá állításait, jelesül azt, amit A német katona
hadviselésének tízparancsolata írt elõ: „A német katona lovagiasan harcol népe
gyõzelméért. A kegyetlenség és a haszontalan rombolás méltatlan hozzá”. 

(Canissa Kiadó, 2001)

Horváth Orsolya

A tragédia diszkrét bája
Paládi Zsolt: Szakszerû felszabadítás

Paládi Zsolt elsõ könyve átgondolt, jól szerkesztett kötet, meglepõen érett, kiforrott,
visszafogott próza – nem mentes ugyan a hiányosságoktól, csiszolandó érdességek-
tõl, de ettõl eltekintve is a Szakszerû felszabadítás túlmutat az elsõkötetességen, s azt
jelzi, hogy Paládit mindenképpen tehetséges, sokat ígérõ szerzõnek kell tekintenünk.

A kötet tizenkét novellájának tematikai skálája a hagyományos történetmondó
prózától (A költõ meghalni készül, Kadarka úr tisztessége) a „szociográf” írásokon át (Düh,
Üzleti ügy, Amerikai film,) a misztikus-szürrealisztikus (Egy bûvészkritikus jegyzeteibõl, 
A telep megtisztítása a tetvektõl, Novellatéma) és a „virtuális” elbeszélésekig (Enterior,
Szakszerû felszabadítás, Kedvesem, Naitia) terjed. A szerzõ különbözõ hangnemekben,
elbeszélõi aspektusokban, tematikai és stílusbeli változatossággal szól az olvasóhoz,
általában egyes szám elsõ személyben (kivéve Düh, Üzleti ügy, illetve a Kadarka úr
tisztessége és A költõ meghalni készül kerettörténete), ám ez a grammatikai viszony nem
valóságos, csupán egy-egy szerep jelzésére szolgál – az elbeszélõ a történet szerint vál-
togatja arcait és beszédmódjait: teleplakó, bûvészkritikus, önjelölt történetíró, asztráltest,
költõ és a költõ szerelme, nevelõtiszt, sérelmeket elszenvedõ nõ, kocsmaértelmiségi. Ez a
sokarcúság azáltal lesz igazán figyelemreméltó, hogy a megszólalás aspektusa szinte
hiány nélkül képes igazodni a történetmondó alkatához képzelt és képzelhetõ beszéd-
móddal. Paládi megkapó hitelességgel képes megszólalni egy világmegváltó nevelõtiszt
naiv-lelkes hangján épp-úgy, mint az õt körülvevõ térben létezni és helytállni nem tudó,
elkeseredett költõ borongós mondataiban. 

A novellák szereplõi vagy nem tudnak azonosulni a körülöttük létezõ világgal és annak
törvényeivel (a tetû és a költõ, akiknek konfliktusát a társadalomtól való különbözés okoz-
za; a virtuális szférában élõ hõs, aki nem, vagy csak pillanatokra hajlandó szembenézni
a valósággal; az asztráltest, aki a fizikai létet utasítja el; Izsák, aki még mindig a letûnt
tisztesség világában él), vagy képtelenek valami kézenfekvõ tett végrehajtására (a bûvész
a felkínált lehetõséggel élni; a zerinek népe, aki saját felszabadítását is másra bízza; a
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kislány, aki tehetetlenül tûri a rárakott tragédiát; a nõ, aki sérelmeit se elviselni, se meg-
torolni nem tudja; Kadarka, aki képtelen végigjátszani egy szerelmi történetet; a
Novellatéma hõse, aki nem tud és nem akar felelõsséget és érzelmeket vállalni).

A szereplõk élete valamilyen esemény következtében kettétört, meghasonlott élet –
általában mindennapi, kis horderejû, számukra mégis létfontosságú történés ez, nem
több egy szerelmi szakításnál vagy egy munkahelyen kirobbant verekedésnél. Ebben
a „felértékelésben” rejlik Paládi írásainak egyik legfobb erénye: nem akar teátrális,
végletes konfliktusokat a középpontba állítani: érzékelteti, hogy bármi, egy semmi-
ségnek tûnõ jelenet is képes tragédiát okozni. Az elbeszélések végkicsengése azonban
mégsem a pesszimista létfeladás felé fordul: az író csak fölvázolja a konfliktust, a
következményeket már nem fejti ki – bármi lehetséges, a fõhõs éppúgy belebukhat
saját drámájába, ahogyan föl is dolgozhatja a vele történteket. Ez a mindenhol jelen-
lévõ kettõs finomítás adja meg igazán Paládi írásainak egységét, ezáltal mintha a
szerzõ célja csak az összeütközés fölvillantása, a tragédia természetének megjelenítése
lenne, hiszen a sérelem nem nagy volumenû, a hõsök élete nem siklik félre vég-
érvényesen. De tragédia, az van.

A konfliktusok kisszerûsége és a következményeknek a töréshez igazodó jellege,
elhalványítása a közös – bátran mondhatni: paládis motívum az egyes írásokban:
Lectus elveszíti szerelmét, de még mindig meg van gyõzõdve az általa választott lét
helyességével; a bûvészkritikus Dolpheussá válik, de személyisége nem alakul át telje-
sen, még õ a történet elbeszélõje; a nevelõtiszt belebukik idealizmusába, de ezt a
bukást világmegváltó tevékenysége erõsítésére fordítja; a Költõ szakít szerelmével, de
a halál helyett csupán a „Megbánás kocsmájába” zuhan vissza. A szereplõk törés utáni
sorsát Paládi nem részletezi, így tompítva tovább a környezettel való szembekerülést:
a tetû megszégyenítése az ablakon való kilógatás, a végkifejlet pedig a teleprõl való
kitoloncolás; a zerinek népe szembesül elnyomottságával és egy újabb függõségi
helyzetbe kerül; Izsák verekedés utáni sorsa nyitva marad, ahogy a szülei által eladott
Nikoletté is. A szerzõ olykor direkt módon kimondva bagatellizálja el mind a konflik-
tust, mind annak a szereplõkre mért hatásait: a virtuális világban élõ hõs egy percre
szembesül a valósággal, de azonnal a másnapi reménybe kapaszkodik, amikor újra
elmenekülhet; a már címében is jelentéktelen problémát jelzett Csak két pofon hõs-
nõjének panaszai passzív monológgá válnak az irat el nem küldésével; Kadarka igazi
tragédiája asztalra boruló sírásában kristályosodna ki, ám Paládi sietve hozzáteszi: „No
persze, három nagyfröccs és egy féldeci után, nem is csodálom. Magánügy. Nem is
értem, miért állok szóba ilyenekkel”. 

A „virtuális” novellák vagy egy utópisztikus (Szakszerû felszabadítás, Kedvesem,
Naitia) vagy egy teremtett világban (Enterior) játszódnak. Nem tartoznak a kötet
legsikerültebb írásai közé, valószínûleg éppen tematikájuk miatt: a huszonegyedik
század által felvetett kérdések túlbeszéltségük miatt már közhelynek számítanak, s ezek
az elbeszélések nem igazán mutatnak túl a kérdések történetbe ágyazott kifejtésén. Az
író a huszonegyedik század visszáságait épp a reális és a teremtett világ különb-
ségében, feloldhatatlan ellentétében látja, s miközben varázsos és problémátlan lét-
teret vázol fel, lappangó intelmeit nem hagyhatjuk figyelmen kívül: vigyázat, nem
valódi – az Enteriõr címû írásban azonban az olvasó már a legelején tisztában van
azzal, hogy képzelt világ kellékeit látja („már két éve élek e díszletek között”), ahogyan
a nõ nem valóságos voltával is („azt szeretném, ha jobban hasonlítana”). A megszer-
zett befogadói tudás után már felesleges a történet végén az újbóli, immár virtuális
mázaitól megfosztott szobabelsõ-leírás. A Kedvesem, Naitia kiinduló ötletébõl, a két
asztráltest szerelmébõl egyenesen, meglepetések nélkül következik a felmerülõ
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testiség-probléma, s noha elgondolkodtató kifejtések, szemléletbeli ütköztetések sorát
olvashatjuk, az elbeszélés nem haladja meg a testiség-szellemiség kérdésének felvá-
zolását. A címadó novella minden kétséget kizáróan a legjobban megírt szöveg a „vir-
tuális” írások körében, de nem a kötet leghangsúlyosabb pontja: elválasztja ettõl túl-
sûrítettsége, a kiváló alapötlet kidolgozásának erõtlensége (kár a hirdetés szövegébe
már a novella kezdetén beleszõni a „csupán szakfelügyelet tart az elfoglalt területen”
mondatot, így elõre sejthetõ a történések iránya), a nagyobb lélegzetû formát igénylõ
történet novellakeretbe zsúfolása, a szimbólumok egyértelmû szerepeltetése-erénye
viszont az aprólékosan megrajzolt sci-fiszerû világ és a realisztikus események
ambivalens együttesének szimbólumszerû megjelenítése. 

A hagyományos-történetmondó próza Paládinál egyfajta esszéisztikus jelleggel
párosul. A történet menetét filozofikus elmélkedések szakítják meg, melyek sok eset-
ben valóban a fõhõs karakterrajzát árnyalják vagy a novellában foglaltakat fogalmaz-
zák meg egy más mûfaj eszközeivel, másszor azonban ezek a szövegbetétek nem kel-
lõképpen hitelesek, valamiképpen a szerzõ külön prédikációjaként hatnak, mintha a
szereplõk gondolatainak ábrázolása ürügyén az író saját filozófiai rendszerét taglalná
az olvasónak. Ez még akkor is hátrányára válik a szövegnek, ha maga a gondolat-
rendszer logikus, helytálló vagy annak könnyen elfogadható elemekbõl építkezik. Ettõl
eltekintve azonban A költõ meghalni készül és a Kadarka úr tisztessége szépen
felépített, színvonalas írások: azzá teszi õket Paládi kitûnõ karakter-és lélekábrázolása,
a szereplõket körülvevõ világ szinte képszerû láttatása, a történések hatásossága,
megszerkesztettsége.

A „szociográf” novellák középpontjában egy-egy társadalmi probléma áll, amely
meghatározza a szereplõk sorsát – az Üzleti ügy címû novella éppen emiatt a kötet
leggyengébb írása, mivel nem képes a probléma felvázolásán túljutni, a konfliktushoz
való viszonyulás csupán Nikolett sírásában mutatkozik meg, s ebben az esetben a
Paládi által alkalmazott finomítás nem szerencsés, hiszen így a tényszerû stílussal páro-
sulva a szöveg nem mond mást, mint ismertet egy – szomorú, de szinte már
megszokottan a napjainkban jelenlévõ – tragédiát. A Düh és az Amerikai film már
jóval sikerültebb írások. A Düh társadalom- és karakterrajza kiemelkedõ, Izsák és Pátkai
figurájának, a munkások helyzetének árnyalt megjelenítésén túl a történet is összefo-
gott, szépen végiggondolt és – vezetett történet, a kívülálló elbeszélõ hangvétele iga-
zodik a novella teréhez és idejéhez, szinte az írónak a megjelenített világhoz való 
viszonyaként funkcionál a novella elbeszélésének módja. Az Amerikai film szintén a
kötet legjobb szövegei közé tartozik: a bevezetésben felvázolt „tartalomkivonattal” és
az amerikai film megszólalási aspektusával éles ellentétben áll a sajátosan magyar
környezet és történet, ami valóban filmszerû pergésével magával ragadja az olvasót.
Szép megoldásként az egész szöveg ellentétek sorára épül: a nevelõtiszt azt a fiút üti
meg, amelyik szövetségének „felemelkedését” köszönhette, azokért az elvekért, ame-
lyek alapján a szövetség létrejött; a világmegváltáshoz való „nagy visszatérés”
elõfeltétele szintén provokáció és bántalmazás. A Paládira jellemzõ konfliktus-enyhítés
pedig ironikus módon jelenik meg: a fõhõs felajánlja a leendõ filmkészítõknek, hogy
„cizellálhatják” mind a törést, mind a megtisztulást, a novella két legerõteljesebb 
pontját: „elkenhetnénk a drámát”...

A misztikus-szürrealisztikus próza Paládi legfobb erõssége. A telep megtisztítása a
tetvektõl reális történéseinek középpontjában egy tetû áll, aki a szigorúan szabá-
lyozott, mesék nélküli telepet fölborítja a maga régrõl hozott mítoszaival, s megszé-
gyenítése után kitoloncolják a veszélytelennek és sterilnek megépített, szánalmasan
érzelemnélküli, üres világból. A szerzõ nem konkretizálja sem a környezetet, sem a
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szereplõket, magától értetõdõ természetességgel kezeli a prózai eszköztárat, csupán a
történetre összpontosít. A tetû megszégyenítésének és kitoloncolásának motivációja
az alaphelyzet megfordulása: amikor a teleplakók válnak esélytelenné a tetû fizikai ere-
jével szemben, azonnal esélyt teremtenek: öten fognak össze egy ellen... – talán csak
a novellavégi „miért” nem egészen indokolt, hiszen a tetûnek, akit meséi miatt
szerettek, s hallgatása miatt ûztek el – tisztában kell lennie azzal, hogy tudattalanul és
akarattalanul õ lett az egyetlen teleplakó. 

Az Egy bûvészkritikus jegyzeteiben a szereplõk és a létezés tere is valóságos, a törté-
nések viszont a misztérium világát idézik. A Szakszerû felszabadítás legjobban megszer-
kesztett, legkülönösebb novellája ez: a bûvészkritikus kitûnõen megrajzolt jelleme,
Dolpheus mitikus figurája, a mutatványok szürrealizmusa, a már fokozhatatlannak ítélt
vízen járás mégis-továbbvitele, a végsõ produkció személyiségcsere-motívuma által 
válik az elbeszélés igazán hatásossá, a kötet legszebb, legerõteljesebb szövegévé. Paládi
a felkavaró, megkapó történetet olyan szigorúan szerkesztett, fajsúlyos mondatokkal,
egyszersmind könnyed mesélõkedvvel beszéli el, hogy a befogadó csaknem ugyanúgy
lesz az események részesévé, ahogyan a kritikus Dolpheussá. A kritikus beszédmódjának
megjelenítése is Paládi remek stílusérzékét dicséri, a következetesen egységes, egyéni
hangvételû mondatokkal az egyes szám elsõ személy abszolút hitelessé válik. 

Paládi prózaírói nyelve mind a tizenkét novellában jellegzetesen szikár, visszafogott,
a szó jó értelmében vett „száraz” nyelv – kissé problémásnak tûnik azonban az idézetek
beemelése a szövegbe: még A költõ meghalni készül címû novellában is – ahol karak-
terisztikus szempontból leginkább indokolt az intertextualitás – sem mindenhol
illeszkednek a citátumok szervesen a szövegtörzsbe, érezhetõ egyfajta zökkenõ a saját
és az idegen szöveg között, s ez még akkor is zavaró, ha ez a zökkenés csak pillanat-
nyi. Ugyanígy nem szerencsés a Paládinál többször elõforduló mondatmagyarázat, az
önmagában hatásos kijelentést az utána következõ magyarázó-mentegetõzõ mondat
gyengíti, olykor kioltja: „Akkor jöttem rá, milyen kurva jó nõ is ez. Nincs rá jobb szó.”
vagy: „A gyerekeket a legkönnyebb becsapni. Mióta ígérem nekik a biciklit...”

Paládi Zsolt elsõ könyve sokszínû kötet – ez a sokszínûség azonban nem az
egységtelenséget jelenti, hiszen a fiatal író a tematikai és intonációs skálának minden
pontját módszeresen, átgondoltan és egyénien jeleníti meg. A konfliktus és a végki-
fejlet kettõs finomítása, a karakterfestés és a pszichikum ábrázolásának kiválósága, a
beszédmódok hiteles változatossága és természetesen a jól megírt jó történetek min-
denképpen figyelemre méltóvá teszik a Szakszerû felszabadítás címû kötetet.

„Aki mindenre esélytelen, az bátran különbözhet” – mondja a teleplakó; Paládi Zsolt
különbözik és különbözni akar – nem tudom, Paládi mire esélytelen, egyre biztosan
nem: hogy jó író legyen.

(Hungarovox Kiadó, 2001)
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Március 4.: Az egri Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola és a Kálnoky László
Kör vendégeként Turcsány Péter A mér-
leg közepén címû könye alapján elõadást
tartott a hallgatóknak és a Fõiskola
tanárainak.

Március 5.: Az MTV1 Betûvetõ címû
mûsora bemutatta a Kráter kiadói tevé-
kenységét. A mûsorban kiemelt szerepet
kapott a Wass Albert életmûve iránti
elkötelezettségünk és a PoLíSz kultúrtör-
téneti jelentõsége az elmúlt ezredvégen.

Március 9.: Nagyréven a Dél-Alföldi
református Egyházkerület össznemzeti
konferenciáján Egyesületünk versmon-
dással és népdalénekléssel segítette a
rendezõket (közremûködött T. P. és Szutor
Ágnes).

Március 16.: VÁLASZÚTTÓL ISTEN-
SZÉKIG Wass Albert Vers- és Prózamondó
Versenyt rendezett Egyesületünk a
Magyar Kultúra Alapítvánnyal közösen 
a Budai Várban. Az 58 résztvevõ közül a
legkiemelkedõbbek okleveles elismerés-
ben, könyvcsomagos különdíjakban
részesületek.:

Összevont elsõ: Orbán György tanár,
Zsira.

Verskategória megosztott elsõk:  Dombi
Judit pécsi, és Mátyás Attila budapesti gim-
nazisták.

Prózakategória elsõ: Szilágyi Diána
egyetemista, Hegyhátszentmárton.

Magyarországi kistelepülésrõl különdí-
jas: Sárközi Gergely gimnazista (Szabolcs-
Szatmár megye, Bedõ kisközség)

Határon túli különdíjasok: Dániel
Mónika csíkszeredai, és Kovács Annamária
székelyudvarhelyi gimnazisták.

A legfiatalabb indulók közül külön-
díjasok: Szabó Kitty 14 éves, és László
Zsuzsanna 10 éves pomázi tanulók.

A magyarországi elsõ helyezettek
2002. június 16–20-ig mezõségi maros-
völgyi buszkiránduláson vesznek részt
Wass Albert életének, illetve regényeinek
kitüntetett helyszínein. 

A határon túli különdíjasok a Magyar
Kultúra Alapítvány székesfõvárosi vendé-
gei lesznek a tavasz folyamán.

Császár Angléla mûvésznõ saját CD-
felvételét adományozta a kiemelkedõen
szereplõ fiataloknak.

Császár Angéla mûvésznõ és a 
legifjabb díjazott kézfogása

Március 10.: A Kráter Mûhely Egye-
sület XII. Ünnepi Közgyûlése és a PoLíSz
költõi és mûfordítói pályázat eredmény-
hirdetése. Beszámolónkat és a díjazottak
mûveit jelen PoLíSz számunk közli.

Április 12. A kiváló (képlátó és írás-
tudó) szakemberekbõl álló zsûri (Szakonyi
Károly író, Mihályfy Sándor filmrendezõ,
továbbá T. P. költõ, egyesületünk elnöke)
kihirdette a Kráter Mûhely Egyesület 
I. Wass Albert forgatókönyvíró-pályázat
eredményeit. A feladat Wass Albert
Magukrahagyottak címû regénye forga-
tókönyv-változatának elkészítése volt. 
A végsõ sorrend kialakításában döntõ
szerepet játszott a filmi látásmód meg-
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újítására való törekvés, valamint az éle-
tében töretlen alkotókedvû és nemzeti
szellemû író gondolatvilágának hiteles
megjelenítése.

Fõdíj: Vaszi Gábor, Budaörs, 1 300 000
Ft.

II. helyezett: Sára Júlia, Budapest,
200 000 Ft.

III. helyezett: Puskás Miklós, Budapest,
100 000 Ft.

Dicsérõ oklevélben részesültek: Könyves
Ildikó Gyöngyvér, Dunaújváros, Molnár
János, Szeged, Perczel Kristóf, Budapest,
Pethõ Anita, Répcelak és Teremi Nándor,
Budapest.

A Pályázat kiírását Fábos Géza Német-
országban élõ emigráns magyar kezde-
ményezte, különös tekintettel az 1956-os
Magyar Szabadságharc emlékezetének
megõrzésére.

A közel harmadszáz beérkezett pálya-
mû már számában is jelzi a Wass Albert
írói hagyatéka iránti tiszteletet.

Április 19–20.: Kráter könyvbemu-
tatók a X. Budapesti Könyvfesztiválon:

– Kálmán Zsuzsa: Miért éppen én?
(Dávid Ibolya beszélgetései) címû könyv
matinéja. A könyv írójával és fõ beszél-
getõ-alanyával történt beszélgetésen
nagy hangsúlyt kapott a közélet szerep-
lõinek erkölcsi felelõssége, a jövõ építé-

séhez szükséges „nemzeti minimum”
szellemi igénye. 

– Földvári Györgyi: Emberkert (Egy
epilepsziás kamasz lány naplója) címû
könyvének bemutatása. Kröell-Dulay
Emõke grafológus közismert mûvészek és
történelmi személyek pszichikai alkatának
elemzésével hangsúlyozta a betegség
mellett alkotó emberek rendkívüli erõfe-
szítéseit. A Kráter Kiadó által megjelen-
tetett könyv azt érezteti meg az olvasóval,
hogy a lefegyverzõ és önmagát lemezte-
lenítõ õszinteség már-már „társadalmi
gyógymódként képes hatni”. Az olvasók
számára érthetõvé és a naplóregény által
átélhetõvé válik azoknak az embertár-
sainknak a szenvedése, akik ennek a
betegségnek az áldozatai.

Május 7.: A kecskeméti Kodály
Zeneiskolában Turcsány Péter A mérleg
közepén címû könyve alapján „Minden
gyermekben költõ lakik” és „Nemzet-
alkotó verseink alapformája” címet viselõ
foglalkozásokat tartott elsõs és 9. osztá-
lyos tanulóknak. 

Május 24.: A Váli Általános Iskola
által megrendezésre került Vajda János
szavaló verseny zsûrijében, egyesületün-
ket Turcsány Péter író–elnök képviselte, és
a díjazottaknak Kráter-jutalomkönyveket
adott át.
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A Kráter Mûhely Egyesület 
2002. Könyvhéti könyvajánlója

Wass Albert: Farkasverem (regény)  Életmû sorozat, 240 old. puhafedelû/
keménytáblás 1280/1780 Ft. A klasszikus szerzõ legendás elsõ kötete mindmáig a leg-
nagyszerûbb körkép a több évszázados elszigeteltségben élõ erdélyi Mezõség életérõl,
és egyben a trianoni nemzetcsonkulás után felnövekvõ ifjúság lélektani pontossággal
megrajzolt „szomorú” és hiteles ábrázolása.

Wass Albert: Halálos köd – Holtember Partján (regény) Életmû sorozat
116 old. puhafedelû/keménytáblás 1180/1680 Ft. Bûnügyi történet, korrajz és 
egyszerre történelmi oknyomozás is a klasszikus író e kései regénye. Halálos játék 
és mûfaji megújulás. Attila kardját keressük a szereplõkkel és a szerzõvel együtt 
Erdély havasaitól a Floridai lápvilág iszapos rejtekéig… A mû a szerzõ egyfajta válasza
is a román Securitate õellene irányuló többszöri gyilkossági kísérleteire. 

Wass Albert: Válogatott magyar mondák és népmesék (Mór József 
és Petry Béla illusztrációival) 170 old. puhafedelû/keménytáblás 1380/1880 Ft. 
A klasszikus író nagyszerû válogatásával egyszerre szólította meg a „két hazát élõ”,
történelem felejtõ generációk gyermekeit odakint az Újvilágban és itthon az
Óhazában. E szép kiállítású kettõs könyv lélekmentõ, nemzetmentõ olvasmány: „Isten
kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti gyõzelemre megint a hunok s magyarok
ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani idõkben, egy szándék, egy akarat,
egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.”

Wass Albert: Elvásik a veres csillag (regény) 232 old. puhafedelû/
keménytáblás 1380/1880 Ft. A romániai bolsevik uralom kialakításának elsõ éveit
ábrázolja ez a sok helyütt gyilkos öniróniával és szatírával megtûzdelt regény. A Tizen-
három almafában már megismert Táncos Csuda Mózsi családjának élettörténete 
folytatódik. A történelmi kilátástalanság és a székely nép életerejének leleményessége
küzd meg egymással. 

Wass Albert: Vérben és viharban – Egyedül a világ ellen (kisregények)
168 old.  puhafedelû/keménytáblás 1280/1780 Ft. Wass Albert a Vérben és viharban
címû kisregényben Attila leszármazottainak erdélyi letelepedését, mint a székelység
eredettörténetét írja meg. Az Egyedül a világ ellen árva gyermekhõse is mintha az élet-
benmaradás himnuszát folytatná tetteivel. A mûvek példázatként erõsítik magyarság-
tudatunkat.

Wass Albert: Tavak és erdõk könyve (mesék) 132 old. puha-
fedelû/keménytáblás 1280/1780 Ft. Csodálatos vállalkozást kezdett el Wass Albert a 
II. Világháború embert próbáló napjaiban: a felejthetetlen mesék mûfajában vallott
haza- és természetszeretetérõl a Tavak könyvében. A háború utáni kényszerû emigrá-
ció éveiben folytatja meséit, a honvágy fájdalmát is megszólaltató Erdõk könyvében.
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Flannery O’Connor: Alig akad ma jó ember (10 novella) Kráter Klasszikusok
Sorozat 5. Fordította: Varga Nóra, elõszót írt V. Tóth László, 312 old. kartonált 860 Ft.
A fiatal mûfordító-tanárnõ személyes választása a vele rokonlelkû amerikai írónõ írá-
sainak magyarnyelvû népszerûsítése. Mi, olvasók méltán dicsérhetjük ezt a vál-
lalkozását: ezek a novellák a „keresztény hit fényében a modern élet visszataszító
torzulásait” vallatják, faggatják és állítják pellengérre – téve mindezt részvétteljes
szeretettel.

buSzabó Dezsõ:  Emlékezetem ködfoszlányai (versek) kartonált, 78 oldal,
Ára: 580 Ft. Csendesedõ ritmusok, tömörödõ metaforavilág, búcsú a szülõföldtõl,
szülõktõl, testvérektõl, mégis indulatok robbanótölteteivel telített elégiák jellemzik a
költõ hatodik verseskötetének líráját.

Pietsch Miklós: Börtönnapló (dokumentumkönyv) 170 oldal + 8 oldal színes
illusztráció, kartonált ragasztókötés, Ára: 800 Ft. Az Erdélyben született író harmadik
magyarországi könyve a megemészthetetlen román terrorról, börtöneirõl és a Duna-
delta számûzöttjeirõl, lágerlakóiról tesz minden eddiginél naturálisabb tanúvallomást.
Az emigráns író Angliában megjelent kötetét Orwell fordítója, Somogyi György ültette
át anyanyelvünkre.

Gyurkovics Tibor: Novellák I–II. – 7fátyol Életmûsorozat 3–4. kötete,
keménytáblás színes borító, 3400 Ft. Gyurkovics Tibor novelláival is megmarad lírikus-
nak, és nem tud dráma nélkül élni. E kettõsség emeli õt epikánk legkiválóbbjai közé.
Történetei valóság és irrealitás határán, mint az álmok, vésõdnek olvasói lelkébe. 
A korábbi novelláskötetek másodközlése után A reménytelen kalifa ciklus elõször
jelenik meg könyv alakban.

KERESSE KÖNYVEINKET: 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2.  Tel./fax: (26)328-491  és (20)915-3234

TÁJOLÓ

A Vörösmarty téren 2001-ben – találkozunk 2002 júniusban!
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Farkas Csongor

A minõség megszállottja
Németh László – Katona András válogatásában

Nem a regényeket, drámákat, zseniális mûveket alkotó, és nem is az értelmiséget fel-
rázni szándékozó, szárszói találkozót szervezõ, széles körben ismert Németh László jelenik
meg a Tudós tanárok-tanár tudósok könyvsor újabb kötete lapjain. Egy, a köztudatban
kevésbé jelenlévõ embert mutat be Katona András a sorozat köteteit jellemzõ, mono-
grafikus igényû esszében, amely annak ellenére a teljes embert, a sokoldalú, nemzeti elhi-
vatottsággal megáldott, a minõség forradalmát hirdetõ univerzális szellemet jeleníti meg,
hogy nem az egész életmûvet, hanem csak, az elsõsorban Hódmezõvásárhelyhez kötõdõ
pedagógusi kísérleteket tekinti át. Egy eredendõen tanár, vagy inkább – a szó nemes
értelmében vett – tanító alakja jelenik meg a kötet lapjain, aki nem bújt el a szaktanár
sztereotip váza mögé, aki a tanítást igazi nevelési feladatnak tekintette, a nevelés végsõ
célját pedig a tehetségtõl függõ szinten ugyan, de mindig az önálló, a maga szintjén tel-
jes személyiség felépítésében látta. Orvosi diploma birtokában csak miniszteri engedély
tette lehetõvé számára, hogy képesítés nélküli pedagógusként elkezdhesse pályáját.
Irodalmat, történelmet, egészségtant egyaránt tanított, de soha nem mint irodalom,
történelem, vagy egészségtan tanár, nem szaktárgyakat, hanem a mai kerettantervek
elõképeként, integrált tantárgyakat, azaz „nem magyart, történetet, gazdaságtörténetet,
hanem egyetlen történeti tárgyat, nem vegytant, egészségtant, fizikát, hanem természet-
ismeretet” tanított Hódmezõvásárhelyen. Az irodalmat is, mint a történelemmel integrált
tantárgyat kezelte, amelyben a gazdaságtörténet és a mûvelõdéstörténet is benne volt,
de ugyanígy összekapcsolta a történelemmel a természet-tudomány tárgyait is, azt az
elvet képviselve, hogy „Tanítsuk a természettudományi tárgyakat az egész természetma-
gyarázat részeként… A természettudományok tanárának nemcsak természettudományi
ismereteket kell adnia, hanem azt is meg kell értetnie, mi a modern természettudomány
jelentõsége az emberiség történetében”. Minõségelvével a kibontakozni látszó új rend
összeilleszthetõbbnek látszott, mint a megtapasztalt régi. 1945-ben, 1947-ben sorra írta
„tanterveit” a nyelvtanulásról, az irodalom és történelem tanításáról, helyeselte a nyolc
évfolyamos általános iskola bevezetését, mert jobb, ha 14 éves korig mindenki megszerzi
a közös alapmûveltséget, és ha késõbb „mint gazda, iparos, orvos összeülnek: ez a közös
nyolc osztály lesz az a mûveltség, amely szót vált, és szót ért bennük”. 1948 aztán fordu-
latot jelentett számára is, megszakadt a tanítói pályája. Kénytelen volt felhagyni a tanítás-
sal, már nem tudta családját a pedagógusi fizetésbõl eltartani, fordítások és regényei,
drámái, tanulmányai biztosították megélhetését. És persze más oka is volt az elfordulás-
nak, pedagógiai koncepciói már nem váltottak ki olyan sikert, mint Keresztury Dezsõ
minisztersége alatt. Jellemzõ, hogy az 1962-ben írt tanügyi elképzelései (Ha én miniszter
lennék) csak halála után, 1986-ban jelentek meg elõször. 

A kötetben olvasható szemelvényekbõl Németh László alakja, mint „az erkölcs for-
radalmára” rajzolódik ki, azé az emberé, aki soha nem szakemberként gondolkodott,
akár iskolaorvos volt – jellemzõen iskolaorvosi, unalmas, ismétlõdõ munkáját is képes volt
“teremtõ örömmé” változtatni, amikor felismerte, milyen egyedülálló lehetõség évekig
figyelemmel kísérni a fiatalság fizikai fejlõdését –, akár valamely szaktárgy oktatója,
hanem mindig a társadalom szellemi, erkölcsi, kulturális minõségének magasabb fokra
emelésének a lehetõségeit kereste, amelyért éppen itt, a pedagógusi pályán lehet a
legtöbbet tenni. 

(Bp., 2001. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)

PoLíSz
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Persovits József

János-ünnepély 2001
A János-ünnepély a nyomdászok legnagyobb ünnepe. 1840. június 24–26. között

Mainzban a könyvnyomtatás feltalálásának 400. évfordulóján ünnepségsorozat kezdõdött.
A nyomtatás szülõföldjén összegyûlt nyomdászok akkor elhatározták, hogy hagyományt
teremtve az addig csak százévenként megrendezett megemlékezések helyett minden
évben megtartják az ünnepet. A dátum sem véletlenszerûen lett meghatározva, ugyanis
Gutenberg névnapján, azaz János napon kezdõdött a többnapos ünneplés. Azóta Európa
legtöbb országában minden év június havának utolsó hétvégéjén megemlékeznek
Gutenberg Jánosról és a könyvnyomtatás feltalálásáról. Idén ez az ünnep június 30-án lesz,
a budapesti Népliget Építõk sporttelepén gyülekeznek a nyomdászok.

Hazánkban a könyvnyomtatók 1860 óta tartanak János-ünnepélyt (addig ugyanis a
szabadságharc utáni osztrák politika tiltotta az összejöveteleket). Akkor Pestrõl Visegrádra
kirándultak a Nádor gõzhajóval a pesti nyomdászok és nyomdászsegédek. Azóta minden
évben nálunk is megtartották a jeles ünnepet.

A János-ünnepély eredete az 1440. esztendõhöz vezethetõ vissza, mert akkortól számít-
ható Gutenberg találmányának bizonyított megléte. Korabeli dokumentumok ezt az év-
számot jelölik. Például Matteo Palmieri olaszországi õsnyomdász 1483. évi Eusebius
Chronicon-jában írta, hogy a nyomdászatot a lovagnemzetségbõl származó Gutenberg
János találta fel 1440-ben, Mainzban a „zum Jungen”-házban. Az 1499-ben Kölnben meg-
jelent Cronica van der hilliger Stat Coellen-ben pedig Ullricus Zell magister (aki Köln elsõ
nyomdaalapítója és aki Mainzban tanulta a nyomdászatot) tanúsítja, hogy a nyomdászat
mûvészetére 1440-ben Mainzban az odavaló Gutenberg János lovag tanította a világot.
Az 1507-ben Strassburgban nyomtatott Epitome rerum Germanicarumban írta Jacobus
Wimpfeling, hogy Gutenberg 1440-ben Strassburgban találta fel a könyvnyomtatást,
innen ment Mainzba, hol a találmányt tökéletesítette.

A sors különös fintora, hogy a nyomdászat atyjáról nem sokat tudunk. Nem tudjuk,
hogy hol és mikor született, nem tudjuk, hogy hol és mikor hunyt el és hol nyugszik. Nem
tudjuk, hogy nézett ki, habár számtalan kép jelent meg róla, de egyik sem hiteles (közülük
talán a legelterjedtebb a francia André Thevet rézkarca, aki Gutenberget kezében egy
betûket tartalmazó eszközzel ábrázolta). Csupa rejtély és talány Gutenberg élete. Nem
tudni azt sem, hogy hol töltötte az ifjúságát, hol és hogyan szerezte ismereteit. 

Több évszázados levéltári kutatás eredményeként iratokból, bírósági jegyzõkönyvekbõl,
nyomdásztársainak és azok leszármazottainak, valamint kortársainak munkáiból, nyomta-
tott és írásos dokumentumokból apró mozaikként rajzolódik elénk a mai Gutenberg-kép.
Valószínûleg nagy fantáziával rendelkezett és a vállalkozói merészség (kényszer?) is meg
volt benne. Csak elszórt nyomai, pontosabban nyomatai vannak. De azok milyenek?! 

42 soros és 36 soros bibliája a mai napig állja a versenyt a míves nyomtatványok vilá-
gában, pedig több mint 500 éve készültek. Idõtállót alkotott technikában és technoló-
giában is, olyannyira, hogy 400 esztendõn keresztül a betûöntõgép és a gyorssajtó elter-
jedéséig szinte változatlan maradt a nyomdászat mestersége.

A harmadik évezred küszöbén Gutenberg csillaga változatlanul ragyog. Képletesen és a
valóságban is. Képletesen, mert nem teljesedett be McLuhan majd negyven esztendeje
tett híres-hírhedt jóslata, amely a számítástechnika megjelenésével a Gutenberg-galaxisnak
nevezett világot megszûnésre ítélte.

A valóságban pedig azért, mert egy róla elnevezett égitest is létezik, amely az égbolton
ragyog. Ez a 777-es számú kisbolygó, a neve Gutenberga, F. Kaiser csillagász fedezte fel
1914-ben Heidelbergben.

TÁJOLÓ
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Szlaukó László

Az Ökollégium Art Galéria
A galéria története 1996 õszén kezdõdött. Egy teljesen hétköznapi, szokványos

beszélgetés kanyarodott oda, hogy megfogalmaztuk a Vécsey János Környezetvédelmi
Szakkollégium igazgatójával, Tóbi Máriával a közös igényt: a kollégiumban lakó vidéki
diákok ízlését formálni kell! A mindnyájunkat körülvevõ talmi értékek és vizuális szemét
elleni küzdelem elkezdéséhez kellett egy hely, egy fórum. Ezt a helyet kínálta fel a 
kollégium, ez lett az Ökollégium Art Galéria. Egy eddig más célra használt terem kiürí-
tésével, kifestésével, néhány üveglap és kötözõ drót vásárlásával, teljesen magán-
kezdeményezésként, egy iparmûvész barátom mûveinek bemutatásával próbakiállítást
rendeztem. Magam is meglepõdtem, de az ötlet sikert aratott! Azóta havonta rendezek
nonprofit kiállításokat a magyar képzõ-, ipar- és fotómûvészet általam válogatott,
meghívott alkotóinak munkáiból. Csak a minõség lehet a mérce. Mivel én válogatok, a
kiállítók sora meglehetõsen szubjektív, de ezt vállalom. Célom a mûvészetek minél több
fajtájának a bemutatása is, így nagyon jól megférnek itt a legkülönbözõbb mûvészeti
stílusok. A kiállítások minden részletét én csinálom, szervezem, bonyolítom. 1996 óta
már több mint 50 kiállítás után lassan igazi, ismert galériává fejlõdünk. Heroikus
küzdelem ez így, szinte pénz nélkül. Egyetlen támogatónk a kollégium, csak igen kis
összegekkel tud támogatni, mégis évrõl-évre, egy-egy apró részlettel fejlesztem a kiállítá-
sok infrastruktúráját. Ma már nemcsak a kollégisták látogatják a kiállításokat. Kialakult egy
külsõ látogatói kör, akik rendszeresen jönnek. A vizuális ízlés alakítása tehát folyik.

Köszönjük a PoLíSz szerkesztõinek, hogy a 2002. évtõl rendszeresen helyt adnak
mûvészeink bemutatásának.

PoLíSz


