
meg, hogy nem bántó, nem sértő, de meg
bonthatatlanul magabiztos harmóniával néz
nek szembe minden eseménnyel. S erre nagy
szükségük is van, hiszen a háttérben forrong
a világ, készülődik a Nagy Háború. A kedves,
senkinek sem ártó asszonyok egyszer csak el
lenségekké válnak Firenzében, s minden diplo
máciai fortély ellenére - ewikük a volt brit
nagykövet özvegye - háziórizetbe kerülnek.
Am itt is angol ladyk maradnak, végig, még ak
kor is, amikor a náci tiszt a háború utolsó per
ceiben fel akarja robbantani a Dómot, és ők éle
tük kockáztatásával, de megakadályozzák ezt.

Az események nem sodornak őrülten min
ket, mint egy bűnügyi történetben, nem bor
zongunk, mint egy pszicho-thrillerben. Még
sem unatkozunk egy percig sem: a sokatmon
dó arckifejezések, a mindent eláruló testtartá
sok - mozdulatok, és az elgondolkodtató ki
jelentések, amelyeknek súlya van, ott marad
nak a levegőben. Minden a fő dologról, a leg
lényegesebbről szól: hogyan kell, hogyan le
het helyesen szeretni ma, még akkor is, ha az
igazi, a reneszánsz teljesség, a magától érte
tődő harmónia nekünk már nem adatott meg,
csak ez az ezredvégi zűrzavar. Arról szól,
hogy igenis lehet helyesen szeretni, még ha
nem is könnyű, csak - ahogy a kamasz Luca
Shakespeare-t idézi - a főszabályt nem sza
bad elfelejteni: "Ne magadat szeresd".

NÓGRÁDI CECÍLIA

GABULYA PÁL: KI VAGYOK ÉN, URAM?

Méltatlanul későn - 61 éves korában - ju
tott önálló kötethez Gabulya Pál, akit az iro
dalomban járatos olvasó eddig inkább mint
műfordítót ismert. Frautisek Halas egyik leg
kiválóbb hazai tolmácsolója a korábbi lap- és
antológia-közlések után saját verseivel aján
dékozta meg a költészet barátait. A Ki vagyok
én, Uram nem valamiféle hagyományos (útke
reső) első kötet, hanem összegző-elemzővá
logatás. A költő a sokat tapasztalt bölcs rezig
nációjával készíti el számvetését. Eletének
egyik meghatározó élménye édesapja korai
elvesztése volt. .Báirabban lakta a világot / min
denfiú, kinekaz apja élt..." - szakad föl belőle

a csöndes fájdalom. Az apát 1944-ben vitték
el 3 napos malenykijrobotra. Sohasem tért visz
sza. Az akkor hatéves kisfiú számára csak az
egykori szülői ház falán függő fénykép ma
radt emlékként.. .

Megkeseredett hangú versekből sejlenek
fel a költő életpályájának további fontosabb
állomásai. ". ..sorsunk bennünk lakik" - hir-
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deti. Mégis bűntudat marcangolja, hisz ön
maga a felelős, amiért nem futotta be a pá
lyát, amire predesztinálva volt. Félszegen fél
reállt, hagyta, hogy megelőzzéka középszer
ből fölbukkanó "félig-kész merészek". "En
már sohasem leszek készen" - állapítja meg
szelíd öngúnnyal. De legalább megőrizte füg
getlenségét, nem csapódott szekértáborokhoz
("mestereimet megválogatom" - vallja), ma
radt, aki volt: tiszta hangú "örök tanítvány".

Látszólag megnyugtató, hogy a számvetés,
a mérlegvonás pillanatában az önmagát kere
ső költő elmondhatja: "Most már túl sokat tu
dok magamról". Am néha ez is teher.

Egyetlen pont, a szerelem, az angyali nő

jelenléte enyhíti fájdalmát. Ö jelenti az igazi
kapaszkodót, az élet tengelyét, aki értelmet
adott a "barna bőrű éjszakák"-nak, Erte, vele,
miatta érdemes élni, vállalni a testi gyötrel
meket, még akkor is, ha az otthonához kötött
beteg heves vágyakozása olykor csalódásba
torkoll: "odalenn dörren a vasajtó / aztán
semmi / másnak jött haza a felesége".

Gabulya Pál atélte 20. századi történel
münk nagy sorsfordulóit. A változásokról ke
serű iróniával ekként emlékezik: "Ma már el
lehet temetni Polüneikészt, / csupán megsi
ratni nem szabad". (Nyíregyháza, 1999)

OLÁH ANDRÁS

MEZEY LÁSZLÓ MIKLÓS:
SZLOVENSZKÓI HELIKON

Aligha vitatja bárki is, hogy a 20. századi ma
gyarság egyik legsúlyosabb megpróbáltatását
a trianoni békediktátum okozta. Bár ügyes
propagandával el lehetett és lehet hitetni a kis
népek iránt meglehetősen közömbös maga
tartást tanúsítókkal, hogy ilyesmit állítani na
cionalista kilengés, valójában azonban a té
nyek tények maradnak, akármekkora média
és diplomáciai hadjáratokkal kendőzik el is
őket. Napjainkban, amikor a magyar kisebb
ségek jogait - amelyeket nemzetközi egyez
mények elvileg garantálnának - nyelvtör
vénnyel korlátozzák emitt, rétestésztaként
nyújtott egyetemalapítási komédiával amott.
Ismét másutt a magyarság mindennapi ke
nyere sem adatik meg, minden olyan szónak
és mondatnak súlya van, amelybe a többség
bárhol és bármikor belezuhanhat. mint ahogy
Európában hol itt, hol amott fogságba is esik,
s ilyenkor véres háborúk is kirobbanhatnak,
amelyek - a jelek erre utalnak - csak nem
zedékekkel később zárulnak békét ígérő kéz
fogással. Aligha véletlen, hogy Mezey László


