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A n yári kép

M ost m ár pontosan nem is értem, 
m it kerestem  azon a képen, 
ahol egész biztosan nyár volt, 
éppen k inyílt a víg mocsárbolt, 
és odabenn, a p u ltn a k  szélén, 
a m egszokott száz szellem lénynél 
ezú tta l többen gyűltek össze.

N em  is gondo ltam  sem m i rosszra, 
csupán egy régi, égi őszre, 
am elyben él a jösszte, jösszte, 
amelyben vár a nemvagy, nemvagy, 
amelyben m ajd  a nyár is elhagy.
De az az ősz akkor nem jö t t  el, 
csak já tszo ttam , m in t nyár a köddel, 
azza l a régi gondolattal, 
hogy elindulok a vonattal, 
aztán  elfogy a szív, a sínpár, 
a vers is alig  h a lla tszik  már.

De persze akkor, újra, ism ét, 
lenyom tam  az id ő k  kilincsét, 
és ugyanazt a tá ja t lá ttam , 
am iben m ég sohase já r ta m .
Csak szellemlények élnek o tt benn, 
szám lálhatóak, éppen százan, 
akár az eperíz a szájban, úgy rejlenek 
valam i nyárban, és nézik, hogy az 
idegenség, m in t újra felvihető festék, 
m ajd eltakarja m in d  a százat, 
és nem m arad  m eg csak a lá tszat, 
am ire m indazok vigyáznak, 
akik az ajtón innen állnak.

Én sem indultam  beljebb, mélyebb 
helyet hagytam  az idegenségnek, 
m iközben ott, a nyári pu ltn á l 
valaki szólt, hogy odakozm ál, 
am i m ost m ég halovány sejtés, 
de átégeti a felejtés, és meglepetve 
nézünk széjjel, m it kezdhetünk még 
az egésszel.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F o ly ó ira tu n k ra  a szerkesztőségben  is elő leh e t fize tn i 10 és 14 ó ra  között. 
Kolozsvári előfizetőinknek dűtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Dávid Gyula, az irodalomtörténész
Dávid Gyula 85 éves. (Árapatakon 

született, 1928. augusztus 13-án.) 
Mivel a Székelyföld 2011. novemberi 
számában részletes életinterjút készí
te tt vele Vallasek Júlia, e kerek évfor
dulós születésnapi köszöntó'ben essék 
ezúttal az irodalomtörténész m unkás
ságára a hangsúly. A legtöbben term é
szetesen tankönyvíróként ismerik, de 
sokan forgatták a több kiadást meg
ért Mikó Imrével közösen írott oknyo
mozó könyvet, a Petó'fi Erdélybent, va
lam int a Jókairól és Tolnai Lajosról 
írott monografikus tanulmányait. 
Dávid Gyula m unkásságának azon
ban van egy olyan oldala, amelyet véle
ményünk szerint a szélesebb közönség 
kevésbé ismer. Az évtizedek folyamán 
a sajtóban és szaklapokban megjelent 
tanulmányok szerzőjeként m arkáns 
arcélű történészként-irodalomtörté- 
nészként, ha szükséges: kritikusként 
és teoretikusként fellépő' szakember
ről van szó, akiről m ár csak azért is 
elmondható, hogy az erdélyi magyar 
irodalm at a legjobban ismeri, mivel a 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikont 
m ár a harm adik kötetétől főszerkesz
tőként jegyezte. 2000-ben jelent meg 
végre egy jelentősebb gyűjtemény „az 
ism ert irodalomtörténész és irodalom
kritikus számottevő kritikai, irodalom- 
történeti tanulmányaiból, esszéiből”
-  am int a fülszöveg írja (Erdélyi iroda
lom, világirodalom. Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda), majd ezt követte az írók, 
műhelyek Erdélyben (Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda, 2003), amelyben az erdé
lyi m agyar irodalom történetének spe
cifikusabb kérdéseiről van szó, amelyek 
viszont az egész szemléleti formáját és 
alakzatát megváltoztathatják.

Az irodalmi élet vitáit követő közön
ség is felfigyelhetett arra, hogy csak az 
1990 óta eltelt esztendőkben is meny
nyi disputa folyt akörül, hogy egy ma
gyar irodalom van-e avagy több? Egy 
irodalom szól-e öt vagy hét síp hang
ján? Egységes-e a m agyar irodalom 
vagy vannak regionális sajátosságai? 
Dávid Gyula válasza a következő volt: 
„Amikor tehát egy irodalom hovatar
tozásának vagy (viszonylagos) önálló
ságának a kérdése felvetődik, akkor a 
meghatározó tényezők közé -  a nyelv, a 
történelmi tapasztalat, a szellemi-mű
veltségi örökség sajátosságai mellett
-  odatartozik intézményeinek léte és 
működési módja is.” (Töprengések az er
délyi /romániai magyar irodalomról. In 
Erdélyi irodalom, világirodalom, 13.) 
Ennek az alapján, a szerző praktikus 
véleménye az volt, hogy ez az egység 
elsősorban a könyv- és lapterjesztés
nek az egész Kárpát-medencére k iter
jedő hálózata által valósulhat meg (tel
jes könyvellátás és könyvcsere), tehát 
létrejön egy optimális belső kommuni
káció. Általánosabb értelemben, hogy

tehát megteremthetőek a m agyar iro
dalom egységének intézményes fel
tételei, amelyek az egységes magyar 
nemzettudat szempontjából sem kö
zömbös tényezők. Ez azonban nem je
lentheti azt -  és ebben Kuncz Aladár 
véleményére alapozott -  hogy az egy
séges magyar irodalomban eltűnné
nek „a m agukat szabadon kifejező 
regionalizmusok”, amelyeknek a ma
guk értékeivel gazdagítaniuk kell az 
egyetemes magyar irodalmat.

Dávid Gyula irodalom történet-írá
sának  m egvannak a maga szilárd tör
téneti alapjai és beágyazottsága, és 
ez egy döntően fontos szemléleti kér
dés. Mondjuk azt, hogy a rom ániai/ 
erdélyi m agyar irodalom esetében a 
történelemnek fokozottan m agyará
zó-értelmező jellege van? Ezért foko
zottan fordult az intézm énytörténet 
felé, a reformkortól létrejövő olvasó-, 
majd irodalmi társaságok története 
felé a XIX. század hetvenes éveitől. 
Ezek szellemi műhelyeket jelentet
tek -  vagy azok igényét — a később 
jelentős irodalmi központokká fej
lődött vidéki városok szám ára, még 
akkor is, ha  nem egy esetben csak 
díszletekként működtek, avagy a kon
zervatív ízlés hordozóivá váltak. A du
alizmus korában kiépültek az erdélyi 
tudományosság, oktatás, művelődés 
saját és sajátos intézményei, intéz
ményrendszere: az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, a kolozsvári M agyar Ki
rályi Tudományegyetem, az Erdélyi 
M agyar Közművelődési Egyesület. 
Ezek m egm utatták az erdélyi ma
gyar társadalom  lehetőségeit és ké
pességeit (amolyan „szabad műhely” 
volt -  ahogyan Kos Károly később a 
Kiáltó Szóban megfogalmazta). Ötven 
év a la tt 40 000 végzett hallgatót bo
csátott ki az egyetem, és túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy végeredményben ez 
volt a két világháború közötti erdélyi 
m agyar irodalom közönsége. A román 
állam  keretei közé került kisebbsé
gi m agyarság intézményei egyáltalán 
nem, vagy csak korlátozott módon mű
ködhettek tovább. I tt valóban fontos 
volt egy olyan kisebbségi éthosznak, 
m entalitásnak a kidolgozása, amely 
életben ta r th a tta  a kisebbséget. Ilyen 
volt kezdetben a sok illuzórikus ele
met tartalm azó transzilvanizm us, 
vagy később a társadalom kutatóknak 
az az álláspontja -  főleg a Hitel köréé 
- ,  hogy a gazdasági és kulturális szer
vezetek erejére támaszkodva lehet egy 
valamelyest élhető kisebbségi életet 
felépíteni. Ebben további lehetősége
ket jelentettek az intézményes formák 
nélkül működő informális szerveze
tek (Helikoni Iróközösség, Erdélyi 
Szépmíves Céh, Romániai M agyar 
PEN Klub, Barabás Miklós Céh). A 
rövid többségi intermezzo u tán  követ

kezik a kisebbségi intézményrendszer 
rajza a román szocializmus évtizedei
ben (1944-1989). „A hatalom totális á t
vétele u tán  a szocialista tudatform á
lás, a ‘kultúrforradalom ’ és az annak  
szolgálatába állított intézményrend
szer kiépítése következett.” A m agyar 
kulturális intézmények jelentős részét 
Bukarestbe koncentrálták, majd két 
szakaszban kezdődött el azok sziszte
m atikus sorvasztása, a kisebbség el
len irányuló asszimilációs törekvések 
részeként. Természetesen az osztály
harc követelményeinek megfelelően 
dolgozták á t és ham isították meg a 
m agyar irodalom és ezen belül az er
délyi m agyar irodalom történetét is, 
ezzel azt a feladatot róva a ma iroda
lomtörténész nemzedékeire, hogy ere
deti értékszerkezetében és értékviszo
nyaiban állítsák helyre a történetet.

Ebben a részletesen kidolgozott tör
ténelmi keret- és összefüggésrendszer
ben kapnak erőteljes konnotációkat és 
többletjelentést Dávid Gyula nagy, ki
dolgozottságukban is jeles tanulm ány
témái. Ilyen az Erdélyi írók a magyar 
irodalom egységéről. A  „schisma-pör” 
1928-ban c. tanulmány, amelyben is
mét az erdélyi m agyar irodalom egy
ségének a kérdése bukkan fel, annak 
a v itának az alapján, amelyet Ravasz 
László református püspöknek egy mel
lékes lapban elméletileg eléggé gyen
ge lábakon álló cikke robbantott ki, de 
amely -  főleg Kuncz Aladár mélyen- 
szántó érvei nyomán -  az erdélyi ma
gyar irodalom önmeghatározásáról 
szóló diskurzussá változott. És ezt a 
tanulm ányt folytatja, teljesíti ki a kö
vetkező (Kisebbségi irodalom -  világ- 
irodalom), amely azonos a Kuncz szer
kesztette Erdélyi Helikon rovatcímével 
(1930-31 között). Kuncz Aladár maga 
is kiváló irodalomtörténész volt, s igen 
korán rájött arra , hogy a kisebbségi 
irodalmak tipológiáját kell megalkot
ni, ehhez pedig fel kell fedezni, majd
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megalapozni a kisebbségi irodalmak 
regionalizmusa és a tiszta irodalmi ér
ték (világirodalom) közötti értékössze
függéseket. Csak ez után lehetséges 
és érdemes a nemzeti irodalom és sa
já t kisebbségi irodalmai közötti össze
függésekről érdemben beszélni, min
den egyéb értekezés szükségszerűen 
ideologikus és doktrinér lesz. Ramuz 
és M istral példája módszertanilag is 
kitűnő lehetőség arra, hogy a regioná
lis és a világirodalmi értékvonzatok 
szervesülését demonstrálni lehessen. 
Mindezeknek az értékösszefüggések
nek antropológiai alapja is van, a regi
onális-kisebbségi irodalmak a térség
ben élő, több nemzethez-nemzetiséghez 
tartozó emberekről (is) szólnak, de ezt 
egymás tükrében is teszik. Érdemes 
tehát a másik (volt vagy lett) kisebb
ség irodalmai/írói felé fordulni, hogy 
m agunk elé ta rthassunk  tükröt, azaz 
másik perspektívát. (Ez természetesen 
nem szükségszerűen az egyetemes, 
de mindenképpen kibillenti a sajá
tos monolit ábrázolásmódját.) Kuncz 
A ladárnak ezt a tételesen megfogal
mazott programját (Erdély az én ha
zám. Erdélyi Helikon, II.1929/7.488.) 
végül aztán megint csak Dávid Gyula 
valósította meg, amikor m egírta mind 
a mai napig példaértékű, módszerta
nilag is alapozó tanulm ányát (Három 
erdélyi elbeszélő emberképe), amelyben 
három erdélyi prózaíró (Tamási Áron, 
Pavel Dan, Erwin Wittstock) irodal
mi hőseinek, a székely, a mezőségi ro
mán, valam int a polgárosodottabb 
szász parasztnak a viselkedésmódját 
vetette össze egy hárm as szempont- 
rendszer: 1. Az ember és környezete; 
2. Az etnikumközi kapcsolatok, vala
mint 3. Ember és természetfölötti vi
lág összefüggésrendszereiben. Ezeket 
a kutatásait Dávid Gyula az akko
riban még alakuló interdiszciplína, 
az irodalmi antropológia elméle
ti szempontjai alapján is végezte, an
nak a legkisebb reménye nélkül, hogy 
Románia Szocialista Köztársaságból 
a kanadai Québecben megrendezett 
Antropológiai Világkongresszusra el
jusson — amelynek pedig meghívottja 
volt. Szép emlékem, hogy milyen hosz- 
szú műhelybeszélgetéseket folytattunk 
e témáról a kolozsvári Kriterion fiók
szerkesztőség (mélyen lehallgatott) szo
bájában. És azt is érdemes ta lán  meg
jegyezni, hogy ilyen és ehhez hasonló 
tanulmányok tucatjait kellett volna az 
erdélyi multikulturalizmus doktrinér 
hirdetőinek koncipiálniuk és megírni
uk, ha valóban kíváncsiak lettek vol
na a Másikra. (De tulajdonképpen nem 
voltak azok.) Volt és van tehát az erdé
lyi m agyar irodalomnak egy más nyel
vű és más kultúrájú környezete is (ro
mán, szász), amelyben -  ha részlegesen 
is, de — megtörténik a m agyar (és erdé
lyi magyar) irodalom egyes szerzőinek 
és műveinek, jelenségeinek a recepció
ja. Erre a specifikumra azért is érde

mes odafigyelni, m ert enyhíthet a kul
tú ra  zártságán, magába zártságán és 
klausztrofóbiáján, alkalm asint terápi
ás hatású  lehet. Nem beszélve a „köl
csönös megismerés” politikailag al
kalm asint oly fontos parancsáról. A 
kölcsönös ismertség félelmeket és gya
nakvásokat oszlathat, sajnos a létezett 
szocializmus körülményei között re t
tenetesen visszaéltek ennek az önma
gában fontos lehetőségeket tartalm azó 
parancsnak a tartalm ával, a végle
tekig kiüresítve azt. Dávid Gyula fel
figyelt arra, hogy kik voltak irodal
munk román értői és elemzői, hosszú 
tanulm ányban állított emléket a múl
hatatlan  szakmai és emberi tisztessé- 
gű Avram P. Tódornak. Ugyanebben 
a tanulm ányban jegyzi mindazok
nak a nevét, akik fontos szerepet já t
szottak, a két világháború között a ro
mán-magyar kapcsolatok hídjának 
az építésében: a marosszentannai Ion 
Chinezu a romániai m agyar iroda
lom első avatott román értékelője volt. 
A Szilágy megyei Patóházán született 
Octavian §ireagu Kosztolányi Dezső, 
Aprily Lajos, Dsida Jenő verseit for
dította, Corneliu Codarcea Adyt tol
mácsolta s az Erdélyi Helikonnal és 
a Korunkkal ta rto tt fenn kapcsolato
kat. (Amint izgalmas tényföltáró ta 
nulmányában Dávid Gyula megírta, 
Corneliu Codarcea volt az, aki az 1926. 
december 5-25 között Erdélybe látoga
tó Móricz Zsigmond védelmére kelt a 
román lapok hihetetlen nacionalista 
tám adásai ellenében. Nem volt könnyű 
dolga.) „A másnyelvű és más kultúrá
jú  környezet alkalm asint lehetőség is, 
ennek a funkciónak az életben ta r tá 
sa nyilván a regionális összefüggések
ben is működő irodalm akra és azok 
intézményrendszereire hárul elsősor
ban, tehát ez is az erdélyi irodalom sa
játossága. De ide tartozik az is, hogy 
az együttélés soha nem problémamen
tes és az igazságot ki kell mondani. A 
romániai magyar irodalom történetét 
megíró Gavril Scridon professzornak 
is abból kellett volna kiindulnia, hogy 
a romániai m agyar irodalom és kultú
ra a két világháború között az állam- 
hatalom korlátozó -  »a román kultúra, 
sajtó és színház kivételezett helyzetét 
biztosítani hivatott -  rendelkezései el
lenében, az azokkal vívott harcban élt 
és alakult«.” (Egy könyvről, amely nagy 
vállalkozás is lehetett volna. In Erdélyi 
irodalom, világirodalom. 304.)

Em lítettük, hogy az erdélyi iroda
lomnak is volt eredeti értékszerkezete 
és értékviszonyai. Teoretikus kérdés, 
amelybe itt és most nehéz belemerül
ni, de kétségtelen, hogy a Trianon 
után jelentkező erdélyi írónemzedé
kek jelesei mind meghatározták ma
gukat valamilyen módon a kisebbsé
gi közösséggel, annak történelmével, 
a m agyar és világirodalom klasszikus 
eszményeivel, vagy akár az irodalmi 
avantgárd célkitűzéseivel és értékeivel

kapcsolatban. A kortárs kritika és az 
irodalmi viták nyomán megszületett 
egy jól-rosszul működő belső érték
rend, hierarchia, „saját” kánon, amely
nek a szerkezetét és természetét lehet 
disputálni, ideologikusán átírni, szer
zőket abból eltávolítani azonban nem. 
Márpedig ez történt meg a szocialista 
irodalomtörténetírásban, amelynek be
idegződései mind a mai napig megvan
nak. Dávid Gyula kiemelkedő szerepet 
vállalt abban, hogy a fenti értelemben 
vett eredeti értékrendiséget helyreál
lítsa. Itt elsősorban Bánffy Miklós és 
Reményik Sándor életművének közép
ponti helyéről és szerepéről van szó, 
valam int jelentős írói-költői életmű
vek képviseletéről a mindig újraértel
mezendő kánonban (Daday Loránd, 
Olosz Lajos). Rendkívül tanulságosak 
Dávid Gyula megállapításai, az 1993- 
as székelyudvarhelyi Nyirő József- 
megemlékezések alkalmával m egtar
to tt ünnepi beszédében: „.. .viszonyunk 
a saját szellemi örökségünkhöz még 
mennyire rendezetlen...” Sajnos ez az 
alapja azoknak a visszaéléseknek is, 
amelyeknek legutóbb voltunk tanúi 
Nyirő József ham vainak kegyeletsértő 
hazahozási kísérlete alkalmával.

Az irodalom szerkezeti és érték
kérdéseinek tisztázása mellett Dávid 
Gyulának vannak megkerülhetet
len értelmező tanulm ányai is. Ilyen 
például a revelációszerű Páskándi- 
interpretáció, amelyben -  Páskándi 
rabtársaként is -  megadja e líra szim
bolikus kódját. Annak idején e sorok 
írója szám ára is megvilágosodássze
rű  élmény volt annak megértése, hogy 
Páskándi lírájában a rabok viselkedé
sének mozgáskódja képi alapelemek 
szintjén jelenik meg, s ennek intuíci
ója és követése nélkül nem lehet meg
érteni e korszakváltó avantgárd lírát. 
(Az alkotás gúzsbakötöttsége és szabad
sága. Páskándi Géza megélt és megírt 
börtönélményei)

Dávid Gyula irodalomtörténészi 
életművének a jellemzéséhez hozzátar
tozik, hogy az ő irodalomértésének a 
környezetében, külön tanulmányokban 
is megfogalmazottan, mindig ott van a 
kollektív mentalitás, az erdélyi egyko
ri és mai elme-együtt- és különállások, 
ideológiai álláspontok és pártpreferen
ciák, az „erdélyi szellem” mély ismere
te és értése. (Éleink is disputáltak, vi
táztak és marták is egymást eleget.) 
Ezért is merem állítani, hogy Dávid 
Gyula az egyik legkvalitásosabb, ele
ven erdélyi szellemünk és lelkiismere
ti emberünk, az olyannyira szükséges, 
kérlelhetetlenül pontos iránytű. Ezért 
kell a vitás és vitatott dolgokban sze
rényen Hozzá fordulni és szerény szi
gorral és a hozzá mért humorral meg
fogalmazott látleleteit, véleményét és 
tanácsát elfogadni.

Dávid Gyula 85 éves. Isten éltesse.

EGYED PÉTER
---------------------------------3
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Egy barát, aki él
Szőcs Géza 60
1976-ban találkoztunk Kolozsvárt, s 

kötöttünk barátságot. Nem igaz: már 
Szegeden a kezembe adta az első köny
vét Ilia Mihály, a határon inneni és tú 
li egységes magyar irodalom apostola, 
mesterem. Mindjárt tudtam, Géza ha
sonló utakon jár, mint én. Csak ő köl
tő, ami én sose leszek. Erre megmutat
ta, hogy prózaíró és esszéista is.

Az avantgárd kötött először ösz- 
sze bennünket, ez nem kétséges. És 
Kemenczky Judit, költő, festő, misz
tikus. Tulajdonképpen m ár Páskándi 
Géza is.

Nehéz kenyér egy író gyerekeként 
születni, és Géza m ár korán lázadt 
az apja ellen. És akkor Géza a másik 
Gézához fordult, akire a fenegyerek 
szerepét kényszerítették. A fenegyerek 
felismeri a másik évjáratú fenegyere
ket. Az 1953-as évjárat a magyar iro
dalomban nagyon jó. A „homo politicus” 
m ár fiatalon kibújt belőle, nem vélet
len, hogy a Securitate majdnem olyan 
kitüntetett figyelemmel kísérte, mint 
annak idején Páskándit, aki aztán 74- 
ben egy maga által írt abszurd drámá
ban áttelepült, és ezzel megnyitotta az 
erdélyi írók anyaországba való átván- 
dorlásának hosszú sorát.

Vissza az irodalomba, vagy ernyőm 
aranykora, avagy séták a birnami er
dőben -  egy novellában így írtam  talál
kozásunkról:

„Erdélyben -  akkor még -  csak
nem annyi magyar író írt, mint 
Pesten, és mindegyiknek az asztalán 
ott volt a Szótörténeti Tár első köte
te. Közülük Gézával (»Baszknak szület
ni Spanyolországban -  hajjaj...« ) ezzel 
a puhánynak látszó, kövérkés költő
vel (»...és az ekével felforgatott temetők«) 
melegedtem össze elsőre (»elkotród- 
nak az országrontók és akkor megint az 
országépítők... ezek!«) Neki elmeséltem, 
hogy egy szótár formájú könyvet szeret
nék. Lett is belőle legott egy hasonlat: 
»Mint ennek a levélnek a szavai a szótár
ban egyik itt másik ott«. Na, mindegy. 
Közös zsákmány a szó.

Ott csúszkáltunk a novemberi sár
ban Kolozsvárt a házsongárdi temető
ben. A varjúkárogás úgy hullott reánk, 
mint óriási barna falevelek. Sírt a kö
szörű, a ledöntött sírkövekről csiszolták 
le a magyar és szász neveket. A múl
tunkat éppen lopták.

Szisz sírjához egyedül mentem föl. 
Még Páskándi se tudta talán, hogy őt 
Szilágyi Domokos, költőbarátja... Mi se. 
Megigazítottam a Magyar írószövetség 
koszorúján a nemzetiszín szalagot. Öt 
lépésre tőle a Kalevalafordító Kálmán 
feküdt.

»Vagy tán Európa voltam én magam / 
föltámadásra várva, holtan«, mormog
tam, mint egy imát.

Mi az, hogy M. I.?, kérdeztem Gézát 
lefelé menet. Némelyik kopjafára, sírkő
re, kriptára jól láthatóan odabarmolta 
egy ecset.

Történelmi emlék. Ezzel adják tudtá
ra a románoknak, hogy ezt a sírt jobb 
békén hagyni, a magyarok vagy a né
metek számon tartják.

És valóban: az új sírokon csupa ro
mán név virított.

A régiek közt anyókák, mint az á r
nyak, kezükben ecset: tussal, fekete 
festékkel javítgatták a m ár elhalványo
dott magyar neveket. Gyertyát gyújtot
tak, és mondtak egy imát az ismeretlen 
lelki üdvéért. (De hát ismeretlen-e, aki
ért imádkozunk?)

Felmentünk Palocsay Zsigához, mert 
Ilia Miska listáján az ő neve is szere
pelt. Zsiga válófélben volt, demizson- 
ból itta  a bort. Itt mindent nagyobb la
páttal mérnek: szenvedélyt, szenvedést, 
ételt, italt. Bemutatott a feleségének 
mint pesti írót. A gyerekeket Attilának 
és Emesének hívták, akkor még lehe
te tt románra lefordíthatatlan neveket 
adni. Az egyik gyermekük szalajtott 
egy kicsit. Vagy nem is kicsit.

Aki tudja, mi a teres, hallgassák, 
mert lerbe viszik, s ott románul megta- 
níttatik. Zsiga gonoszul felnevetett.

Mik ezek, kérdezte Géza.
Román börtönszleng. A teres 

puliszkalé, a ler meg börtön. Szóval, 
én ültem, tudod, magyarázta nekem 
Zsiga. És mit gondolsz, miért? Mert va
lamely derék magyar följelentett. Újra 
megemelte a demizsont. A följelentést 
filctollal írták.

Gézára néztem, aki filctollal jegyez- 
getett valamit. Megállt a toll a kezében. 
Nagy, lágy arca lassan vörösödött.

Fél győzelem nekik, ha már egymást 
gyanúsítgatjátok!, mondtam. Pont ezt 
akarják: hogy már egymástól is féljetek.

Ezek?, mondta Zsiga. Nagy kortyok
ban nyelte a bort. Azt akarják, hogy 
elmenjünk innen, mint a lányok, asz- 
szonyok. Kevesebb magyar gyerek, ke
vesebb magyar szó. Úgy neveznek min
ket, hogy „hazátlanok”. Azok is leszünk, 
maholnap.

Haza csak ott van, hol jog is van, dob
tam  közbe.

Ha egy fasiszta országban élsz, mond
ta  Géza, mint ez is itt ni, és nem tarto 
zol a többséghez, akkor csak másodosz
tályú rabszolga lehetsz. Első osztályúvá 
csak önmagad teljes elárulásával vagy 
még inkább fölszámolásával válhatsz. 
Géza szemüvegén az indulat kék csillá
mai. Mert a románoknak be tudták ma
gyarázni, hogy mi elszívjuk előlük a le
vegőt, hogy mi vagyunk az okai, hogy 
nem megy a szekér. Kezébe nyomta 
Zsigának a filctollat. Nekünk itt a zsi
dószerepet szánják, érted. A numerus 
clausus m ár működik is, csak épp tör

vényt nem hoztak rá. De hát minek is 
ide törvény...

Zsiga elmosolyintotta magát, és zseb
re vágta a tollat. Ismered azt a viccet, 
hogy a német megszállás alatt a nácik 
vallatják Áront?

Nem.
Kérdi a tiszt: Áron, nem vagy te 

zsidó? Én ugyan nem, mondja Áron. 
Akkor hogy hívhatnak mégis Áronnak? 
Mi, székelyek istenes nép vagyunk, a 
Bibliából választunk neveket. Sok köz
tünk az Áron, az Ábel, a Mózes... Es 
akkor hogy hívják nálatok a zsidókat? 
Áron sóhajt egyet, és elkezdi: Hermann, 
Adolf

o k  ismerik a viccet, nekem meg nem 
akaródzik nevetni. És még ti mondjá
tok, hogy nekünk együtt kell mennünk 
a románokkal, mert így hozta a törté
nelem, a magyar sors meg a Jézuska!, 
mondja m ár az utcán Géza. Persze, 
én is ezt szerettem volna. Ha tudnád, 
mennyire utálom a magyarkodókat. De 
ez itt m ár nem tréfadolog, öreg. De nem 
ám. Mert meddig menjünk mi a romá
nokkal?! A koncentrációs tábor kapujá
ig, vagy egészen addig, amíg fejszével 
lenyakaznak, vagy gázkamrába nem 
löknek?...

A Fő tér -  én m ár csak így hívom -  
sarkán megállók.

Ahol a sorsjegyárus rongyos, ott ba
jok vannak, mondom.

Géza hunyt szemmel az őszi napfény
be m ártja arcát, nem válaszol.”

1976 után sokáig nem találkozhat
tunk személyesen. Levelet írni, abban 
az időben Erdélybe, vagy onnan vissza! 
Tán csak a nyílt képeslapok vagy leve
lezőlapok ju thattak  át, de azok se bizto
san. Emberrel kellett küldeni, ha küld- 
tél valamit. Géza akkori sógora (lehet, a 
rokonságot nem tudom pontosan) válo
gatott vívó volt. így például ő vitt át ne
ki könyveket, többek közt Kierkegaard 
„Vagy-vagy”-ját, vagy Cseh Tamás első
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nagylemezét. Aztán egyre rosszabb hí
rek jöttek az Echinox nevű háromnyelvű 
diáklapról, és a Madridba kicsempészett 
Európához intézett kiáltvány sorsáról. 
Akkor a Securitate lefogta.

(Sütó') András bácsi, amikor meg
kapta a Herder-díjat, nem véletlenül 
Gézának adta 1979-ben az egy éves bé
csi ösztöndíjat. Tán azt mondanám, 
csakazértis gesztus volt, mert sajnos 
döbbenten láttam, hogy Erdélyben is 
két lövészárok van. Ilyesmi nagy luxus, 
még Magyarországon is. Nincs két oldal. 
Csak egy oldal van, mert mindnyájan 
magyarul írunk. Miért nem akarjátok 
ezt megérteni végre?! Csak együtt győz
hetünk.

Amikor végül Géza Svájcba távozha
tott, volt egy estje Pesten, akkor érez
tem, hogy valami megváltozott. De 
Judit szeretete (én két évig reménytele
nül szerelmes voltam bele) újra összeho
zott minket. Judit költészete, festészete, 
emberi mivolta megragadta Gézát is.

Géza nem csak műveltségben magas- 
lőtt ki kortársai közül. Legalább négy 
nyelven olvasott a magyaron és a romá
non kívül. Forma- és stílusérzékében, 
avantgárd megoldásaiban, a vendég
szövegek és hasonlók kezelésében is ki
tűnt. Mondjuk m ár ki: tehetségben nőtt 
föléjük.

Egy hatvanéves író, az m ár nem te 
hetséges, hanem nagy. És ő szülő- 
és világhelyéből tekint a világra és 
Magyarországra is. Erdélyből valahogy 
minden másképp látszik. Egyed Péter 
mondta, hogy a magyarországi írók egy 
kicsit úgy tekinthetnek az erdélyi ma
gyar irodalomra, mint a múltra. Mint 
előzményre. Már ha olvasnák azt. A ki
lencvenes években ez tán  még igaz is 
volt, de ma m ár — a net korában — túlha
ladott álláspont.

Régen, amikor ötvenéves lettél, meg
írták , hogy író vagy. Addig „fiatalíró” 
voltál csak. Hatvanévesen -  ha még él
tél -  megírták, hogy az eget karcol
ja  nagyságod. Ma m ár nem foglalko
zik a koroddal senki, tán  a Magyar 
írószövetség és a Magyar Művészeti 
Akadémia kivételével.

Nekem több idősebb barátom akadt az 
évek során, ezért van az, hogy számosán 
közülük eltávoztak m ár az életből, csak 
a szívemből nem. Gézára sose gondol
tam  úgy, mint fiatalabbra. Aztán szépen 
összeöregedtünk, és együtt dolgozunk a 
Magyar PEN Clubban. Sok könyvemben 
jelen van, a Bartók ban is. És olvassuk 
egymást. Egyszerűen örülök, hogy van 
egy barátom, aki él.

Amikor tulajdonképpen kultuszmi
niszter lett, féltettem, nehogy bedarál
ja  az apparátus. Szerencsénkre, a költő 
mindig győzedelmeskedett Gézában.

Augusztusi gyerök messzire mén, 
mondták régen Szegeden. Vagy ha nem 
pont így mondták, mondom én.

TEMESI FERENC

A N  A BLANDI A N  A 

Eredet
(Genealogie)
Valaki velünk álmodik,
De vele is valaki 
Álmodik,
Aki bizonyos álom 
Alma.
Elnyom az álom.
Vergődő', alvó, álmodó 
Világot álmodunk,
A többé már 
Véget nem éró',
Kezdet nélküli lánc 
Gyönge szemei,
Mi,
Bár egyetlen 
Kiáltás kellene,
Az is csak addig,
Míg fölriad 
Az első' álmodó,
Aki az álmodott 
Világok alapkövén 
Alszik.

Minden mozdulatom
(Fiecare mi§care)
Minden mozdulatom 
Egyszerre
Több tükörben látszik. 
Tekintetem 
Többszörösen 
Vetül magára,
Míg elfelejtem,
Melyik a valódi,
Melyik csak pára.
Már az álomtól 
Is félek,
Megöl 
A szégyen.
Sosem tudom,
Hajnalban hány 
Nap kel az égen,
S egyetlen, zsongító
Nappallal
Megelégszem.

*
A lm os vagyok
(Mi-e somn)

Almos vagyok, ahogyan álmosak 
Az ősz gyümölcsei,
Almos vagyok és jó,
És jó meleg vagyok,
Csendem
Méhzümmögés,
Fejem hamarosan 
A vállamra borul,
Ahogyan lehull 
A gyümölcs,
Rothadni kezd,
Ahol a földhöz ér.
Elalszom,

És rothadni kezd fejem,
Ahol álomhoz ér,
Édes szeszek 
Páriának szelíden,
Egy féreg-angyal elszenderedik, 
Rothadni kezd,
És álma kél.

Szépségem  tön kretesz
(Frumusefea mea Imi face ráu)

Szépségem tönkretesz,
Talányosabb a holdnál,
Ahogyan tükörró'l tükörre,
Vízről vízre száll.
Szentkép, az álomtól 
El sem szakad,
Bele sem fér 
Egészen.
Világból világba botorkál,
Füstként gomolygó,
Másik énem:
Maradjak szentkép,
Végig,
Megfoghatatlan, mint a hold,
Ami a vízen fénylik.

Világok között
(ín tre lumi)
Egyik életből a másikba siklóm. 
Végigsimítom 
A bejáratnál heverő 
Alomoroszlán sörényét.
Megszokta már 
Állandó hajnali eltűnésem,
Örökös alkonyi visszatérésem.
Olykor elgyötörtén 
Nem jutok vissza hozzá.
Olyankor fölkel,
Fejem finoman 
Foga közé fogja,
Gyöngéden elcipel.
Máskor
Almomból nem találok kiutat. 
Olyankor elindul,
És a labirintusban 
Felkutat,
Bömbölve üzeni:
Érkezik, megment,
Várjak rá mozdulatlanul 
Emlékezetemben,
Mert rám talál,
És kimenekít engem.
Koronás kegyelem.
Birodalmába,
Csodás birodalmába visz,
Áttetsző óra-ország,
Hajlékony határ,
A két világ között,
Egymást emésztik, marcangolják, 
Egymást cibálják, fosztják,
Szüntelen.

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai
Ana Blandiana -  eredeti nevén Otilia Valeria Coman (Temesvár, 1942. 

március 25.) — költő, író, újságíró, a romániai PEN Club elnöke, számos verses
kötet és két esszégyűjtemény szerzője. 1969-ben a Romániai írószövetség 
költészeti díját nyerte el, 1970-ben a Román Akadémia költészeti díját, 1980- 
ban pedig az írószövetség prózadíját. 1982-ben Herder-díjat kapott.
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ZSIDÓ FERENC

Huszonnégy
részlet egy készülő regényből

Vajda Gergely megállt a földszint 2. 
előtt, elolvasta a névtáblát: Vágási István. 
Igen, a festő, feleségével és egy szem gyer
mekével. Csöndes, befele forduló família. 
Alig lehet hallani róluk valamit. Vajda 
Gergely most, a névtábla elolvasása után 
döbbent rá, hogy soha egyetlen képét sem 
látta a művésznek, nem tudja, milyen stí
lusban alkot, hol állít ki. Ha ő újságíró
ként nem tudja, akkor ki tudja? Vajon nem 
humbug Vágási István művészsége? Nem 
úgy van ő is, mint azok a szánalmas ká
véházi figurák, akik művészi foglalatos
ságokra hivatkozva semmittevésüket ál
cázzák? Akik a műalkotás értékéről, 
szerepéről, a művészsors ellentmondásos
ságáról szóló, hosszú, szenvedélyes vitába 
bonyolódnak, de még semmit sem tettek le 
az asztalra?

Mindenesetre, ezt rövidesen kiderítem, 
döntötte el Vajda Gergely, és erélyesen ko
pogott az ajtón. Maga sem tudta, honnan 
veszi a bátorságot, hogy éjjeli kettőkor 
csak úgy feldöngessen valakit. Talán meg 
volt győződve róla, hogy úgysem fog zavar
ni? Talán annyira erőt vett rajta a meg
szállottság, hogy meg sem fordult ilyesmi 
a fejében?

Az ajtó rövidesen kinyílt, Vágásiné pon- 
gyolásan, karikás szemmel állt az ajtóban:

-  Jöjjön. Maguknak, férfiaknak mindig 
van valami hülye mániájuk.

-  Tessék? -  lepődött meg Vajda Gergely.
-  Menjen csak, a férjem hátul van a 

dolgozószobájában. Én, ha bemennék, 
biztosan zavarnám. Maga talán nem 
fogja.

Ahogy ezt elmondta, megfordult, s be
sietett a hálószobába. Az ajtót ingerülten 
bevágta. Szép álmokat!

Vajda Gergely a dolgozószoba ajtajához 
lépett, és gondolkodás nélkül benyitott. 
Vágási Istvánt egy székben ülve találta, épp 
a festőállványon lévő képet mustrálgatta.

-  Jó estét, vagy izé... — köszönt neki, 
kissé zavartan.

-  Na! Örülök, hogy meglátogat.
-  Tényleg?
-  Tényleg! Foglaljon helyet. Többször gon

doltam arra, jó lenne, ha elbeszélgetnénk. 
Maga értelmes ember. Értelmesebb, mint a 
többség ebben a koszos lépcsőházban.

Vajda Gergely belebámult a festő ar
cába. Félhosszú, gondozatlan haj, mélyen 
ülő, csillogó szemek, és hatalmas, ferde 
orr, amely a buján tenyésző torzság érze
tét keltve megbontotta az arc szimmetri
áját. Vajda Gergely nem tudott elszakad
ni ettől a látványtól. Vonzotta a rútság.

-  Éppen ezen a festményen dolgozom -  
kezdte Vágási István, de ahogy észrevette 
a riporter fürkésző tekintetét, zavarodot
tan elhallgatott.

-  Tessék csak! -  szólt Vajda Gergely, 
valahogy úgy, hogy most ugyan nem fi
gyelek a szavaira, de azért maga csak 
mondja.

-  Nem tudom, hogyan folytassam. Csak 
ülök itt, és nézem, de nem támad semmi
lyen ötletem.
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-  Ez kínos lehet -  mondta Vajda Gergely, 
hogy mondjon valamit.

-  Jöjjön, nézze meg közelebbről!
Vajda Gergely elfordította tekintetét

a hatalmas, hivalkodóan ferde orról, és a 
festményre pillantott. Olaj, kábé százhar
mincszor hetven, a felső harmadában egy 
lábtól megkötött, fejjel lefelé belógatott 
ember volt kivehető, lejjebb csak néhány 
tétova vonal és tátongó üresség.

-  Ühüm. És mióta akadt el vele?
-  Négy éve...
-  Négy... -  bólogatott Vajda Gergely, 

mint aki a legtermészetesebbnek veszi, 
hogy valaki négy éve nem tud befejezni 
egy festményt.

-  Pedig minden nap foglalkozom vele!
-  Egyszer csak kipattan az isteni szikra.
-  Én is bízom benne. Azért vagyok fenn 

most is. Mindig éjszaka szoktam dolgozni, 
mert akkor nem zavar a külvilág.

Ennél a szónál megállt, aztán -  mint 
akinek még eszébe jut valami fontos -  még 
ennyit mondott: — Feleségem van és gyer
mekem, hisz tudja.

Vajda Gergely nem tudta eldönteni, rá
juk (is) vonatkozik-e a „külvilág” kategó
ria, de nem akart visszakérdezni. Inkább 
a festmény felől érdeklődött:

-  És miért akadt el?
-  Miért? Tudom is én...
-  Hát ki tudja?
-  Kérdezzük meg talán a feleségem?
Arca torz vigyorba rándult, ettől or

ra még nagyobbnak, még görbébbnek 
tűnt. Vajda nem értette, ez valami vicc-e, 
amin nevetni kéne, vagy inkább célzás. 
Zavartan köhintett, aztán folytatta:

-  Mindenesetre, nehéz lehet minden 
nap szembenézne ezzel a ...

-  Nekem mondja?
Rövid szünet után, mely alatt úgy érezte, 

a Vágási talán valamiféle tanácsot vár tőle, 
Vajda Gergely vontatottan megszólalt:

-  Sajnos nem értek különösebben a fes
tészethez. ..

-  Nem is szakmai tanács kellene!
-  Hanem?
-  Hanem? Azt hittem, tudni fogja...
Kínos csend állt be ismét, Vajda a vállát

vonogatta. Aztán, hogy végre továbblépje
nek, megkérdezte:

-  Ez alatt a négy év alatt mi egyebet 
festett?

-  Amíg egy festményt nem fejeztem be, 
nem szoktam másikba kezdeni! — válaszol
ta Vágási István a meg nem értett művész 
ingerültségével, úgy, mint akinek már ele
ge van abból, hogy a lényeget magyaráz
za, de a kicsinyes, értetlen külvilág nem 
akarja felfogni.

Vajda Gergely rájött, hogy ezt a kérdést 
már sokszor feltehették neki, minden bi
zonnyal kínos számára, épp ezért dühvei 
reagál rá. A kedélyek csillapítása végett 
egyetértéséről biztosította a művészt:

-  Ez így természetes. Amit az ember el
kezd, fejezze be. Pláné, ha ilyen fontos do
logról van szó. (Vajon tényleg fontosabb do
log egy festmény elkészítése, mint például 
egy krumplilevesé? Erre minden bizony
nyal legalább kétféle válasz adható: egyik 
éhesen, a másik jóllakottam)

-  Igen. A befejezés belső kényszer.
-  Mondja csak, milyen dilemmát bon

colgat? Mi a kép témája? Mert...

-  Egyén és külvilág viszonya.
-  Érdekesnek ígérkezik a dolog!
-  Érdekesnek? -  nevetett föl a festő szá

razon — én nem ezt mondanám.
Vajda Gergely megérezte, hogy las

san ismét kényes terepre kerülnek, ezért 
újabb elterelő hadművelethez folyamodott, 
ahogy azt az újságírók szokták:

-  Ha szabad kérdeznem: miért fest?
-  Hülye kérdés... Tényleg tudni akarja? 

-  nézett vissza Vágási István fintorogva.
-  Hogyne! Mindig is foglalkoztatott, mi 

szükséges a művésszé váláshoz.
-  Azt magának tudnia kellene -  nézett 

rá Vágási megütközve
-  Persze-persze -  hadarta Vágási - , de 

minden eset más!
-  Az én esetemben erre a ronda, ferde 

orra volt szükség -  válaszolta a festő iro
nikusan, méretes szaglószervére mutatva.

-  Hogyan?
-  Látja, orrsövényferdülésem van, még

pedig olyan nagymértékű, hogy az orvosok 
annak idején, gyermekkoromban nem mer
ték vállalni a műtétet. Azóta sokat fejlődött 
az orvostudomány, most már elképzelhető 
lenne egy plasztikai sebész beavatkozása, 
de már nem akarom. Megtanultam együtt 
élni vele. De régen... Az iskolában mindenki 
Görbeorrúnak csúfolt. A lányok is.

Egészen belemelegedett a mesélésbe. 
Vajda Gergelynak nem volt szíve leállítani, 
bár fogalma se volt, hova akar kilyukadni.

-  Az első rajzórákon... Embert kellett 
rajzolni. Mindenki görbe orrút rajzolt, köz
ben nagyokat kuncogva, csak az enyém 
sikeredett egyenes orrúra, gondolhatja, 
hogy nem véletlenül. Persze, osztálytársa
im ezen is nevettek, én pedig szenvedtem. 
De lassan szenvedélyemmé vált önmagam 
lerajzolása. Következetesen, alapos mű
gonddal egyenes orrot rajzoltam magam
nak. így próbáltam megváltoztatni a va
lóságot. Az elkészült rajzokat kiraktam a 
szobám falára, sokszor órákig elnézeget
tem. A tükörrel persze már nem voltam 
ilyen jó barátságban.

Fúj!, gondolta Vajda. Utálta az ilyen 
meg-nem-értettségi, kiközösítettségi szto
rikat. Gyűlölte az önsajnálatot, a világ
fájdalmat. És nem értette, miért gondol
ja Vágási, hogy neki meg kell értenie őt. 
Csak azért, mert úgymond ő is értelmisé
gi?? A francba ezzel az értelmiségiséggel!

-  A tanítónő hogyan kezelte a helyze
tet? — kérdezte aztán, hogy végére érjenek 
ennek a gennyes történetnek.

-  A rajzaimért megdicsért, egyebet nem 
tehetett. Párszor megszidta a csúfolókat, 
de az csak olaj volt a tűzre.

-  És aztán?
-  Aztán a csúfolódás lassan elma

radt, kinőttük, de felnőttként is zárkó
zott maradtam, elhúzódtam, s festettem. 
Elsősorban egyenes orrú embereket...

Elképesztő!, gondolta Vajda Gergely. 
Szóval azokból az emberekből lesznek a 
művészek, akiknek a világ előtt valami 
szégyellnivalójuk van? Tehát a művészek 
ilyen vagy olyan módon mind torz embe
rek? Ilyen szar siránkozók, mint ez itt??

-  Igaz, hogy nem minden torz ember 
művész, de minden művész torz ember? -  
tette föl Vágási Istvánnak is az őt olyany- 
nyira foglalkoztató kérdést.

» » » » » »
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— Nem éppen. Ez nem recept. Bár valami 
van benne... Csak, mondjuk, más esetekben a 
torzság nem oly nyilvánvaló.

— És mondja, miért nem tud az utóbbi évek
ben alkotni? -  lett egyre merészebb Vajda 
Gergely.

— A külvilág a torz embert sem hagyja egé
szen magára, illetve a torz embernek is szüksége 
van a külvilágra — szólt merengve Vágási István, 
mintha nem is hallotta volna a kérdést.

Vajda Gergely tudta, ez olyan célzás, ami
ből neki értenie kellene, s azt is tudta, semmi 
kedve hozzá. A francba a rébuszokkal, s az 
empátiával, morgott magában. Aztán legyin
tett, újból megállapította, hogy zsákutcába 
jutottak, s hogy nem könnyű a művészekkel. 
Egy kis ideig hallgattak, elgondolkozva.

— Ön normális életet él! Hisz felesége van... 
-  hozakodott elő aztán.

Vágási ingerülten legyintett: -  Mindenki 
ezzel jön! Pedig én... Mindegy, hagyjuk! Úgy 
látom, magával sem jutok előbbre.

Fáradtan roskadt le a fotelbe, fejét elfordí
totta Vajdától. Az tanácstalanul járt fól-alá 
a zsúfolt szobában, időnként a torzóban ha
gyott festményre pillantva. Nem tudta, mivel 
törje meg a csendet. Aggasztotta, hogy szem
mel láthatóan csalódást okozott Vágásinak. 
De mivel? Mit várt tőle egyáltalán?

— Számba vettem — szólalt meg nemso
kára, a félbehagyott témára visszatérve 
hány olyan művészt ismerek, akire a torz
ság ilyen vagy olyan értelemben rámondható. 
Mit mondjak, elég sok van. Főleg a lelki torz
ság jellemző. Persze, szép számmal akadnak 
olyanok is, akik -  úgymond — teljesen normá
lisak. Érdemes volna százalékos arányban 
kiszámolni.

Rápillantott Vágási Istvánra, lám, mit szól 
a dologhoz, de bosszankodva kellett észreven- 
nie, hogy a festőt szemmel láthatóan csöppet 
sem érdekli a téma. Elbóbiskolt a fotelben.

Vajda Gergely sértetten fölállt, s elhagyta 
a szobát.

— A festő úr elaludt -  mormolta közben. 
Milyen festő az, amelyik négy éve nem vett 
ecsetet a kezébe? Beleunt az egyenes orrú em
berek ábrázolásába? Mindegy. Legfőbb ideje 
lelépni innen. Lassan úgyis letelt az óra. Mit 
mondhattam volna ennek a szánalmas pa
sasnak? Hogy hagyja torzóban ezt a művet, 
s fogjon neki a következőnek? Vagy hagyja az 
egészet s törődjön a családjával?

Egyre inkább felerősödött benne az ér
zés, hogy Vágási csak sajnáltatni akarta ma
gát, s emiatt haragudott rá. Kibotorkált a be
járati ajtóhoz, lenyomta a kilincset, s kilépett 
a lakásból. Amilyen csöndesen csak tudott. Jól 
esett, hogy kiszabadulhatott abból a nyomasz
tó légkörből.

Épp a termosza után kutatott, hogy az újabb 
megpróbáltatások előtt felfrissítse kissé magát, 
amikor meghallotta, hogy nyílik mögötte az ajtó.

Vágásiné lépett ki rajta, kezében férje fél
behagyott festménye. Vajda Gergely csak 
most vette észre, hogy a fejjel lefelé lógó fi
gurának csúf, ferde az orra.

— Kérem, ha jót akar nekünk, vigye el ezt 
innen! — szólott az asszony csendesen, mér
hetetlen szomorúsággal.

Vajda Gergely megrázta a fejét, s fakép
nél hagyta az alázatos szemű nőt.

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista  tanácsa: h iggyetek Istenben 18.

A kétarcú ember
A legtöbben hittek a kétarcú em

ber létezésében csak egyikük tartot
ta képtelennek ezt a nemrég elter
jedt hírt, majdnem mindenki elhitte 
tehát, hogy annak az embernek az 
egyik arca fiatal, haja szőke, gön
dör fürtök omlanak a vállára, ál
landóan pajkos mosoly játszadozik a 
szája szögletében, és olyan csodála
tosan világító, égszínkék szeme van, 
mint derűs időben a felhőtlen égbol
tozat, amelyet soha, de soha nem sö
tétítettek be sem a haragos, sem az 
egymással incselkedő fellegek, bá
rányfelhők sem, felhőfoszlányok sem, 
amelyek megzavarták volna a máshol 
soha nem látható tisztaságot. A cso
dák csodáját lehetett látni ezen a fér
fiszemen. A másik félszeme állítólag 
egy aggastyán szeme volt, ráncokkal 
barázdázott, bűnöző pofa, olyan riasz
tó, hogy aki csak ezt látja, félelmében 
erős késztetést érez, hogy elmenekül
jön az illető közeléből.

Démon

— Bődület az egész — vélte a hitet
len bizonyára maszkot visel az il
lető, ilyen arcú ember nem születhe
tett a földre, az is lehet, hogy valami 
cirkuszi mutatványnak vagyunk a 
tanúi, élvezni lehet, de hinni nem 
szabad neki. Ilyenfajta maszlaggal 
próbálnak etetni bennünket, higgyé
tek el nekem, kitalált, különös esemé
nyek bekövetkeztével próbálják válto
zatosabbá tenni mindennapjainkat, 
valamivel tartani kell bennünk a lel
ket, mert szükségük van a robotolá

sunkra továbbra is, a végletekig, s ta
lán a végleteken túl is, ha lehetne.

Aztán fogadást kötöttek egymással 
az emberek, pénzük nem volt, semmi
féle ingósággal sem rendelkeztek, va
lamelyiküknek eszébe jutott, hogy az 
életéből felajánl egy bizonyos időt a 
hitetlennek, az óvatosak csak egy-két 
évet, a nagyon óvatosak mindössze 
hat hónapot, de fogadtak hetekben 
is, aztán napokban is meg lehetett 
egyezni, mindenki ugyanazzal a sze
méllyel fogadott, a hitetlennel, aki 
nem hitt ebben a mesében, de elmu
lasztotta összeadni az eddig felaján
lott időt, de ha összeadta volna vala
ki, kideríthette volna, hogy az eddig 
felajánlott idő már-már két életre is 
elég lett volna.

És elmentek ahhoz a házhoz, ahol a 
kétarcú ember lakott. Aki elsőnek ért 
a kapuhoz, becsengetett. Senki sem 
nyitott ajtót. Aztán a hitetlen hirte
len elővette a zsebéből a kapukulcsot, 
és mindannyian bevonultak az udvar
ra. Én voltam, mondta sajnálkozva, 
rekedten, hihetetlenül megfenyeget
tek, ha nem vállalom el ezt a szere
pet, ilyen meg olyan bajom lett volna, 
nem csak nekem, a családomnak is, 
és féltem, kénytelen voltam becsapni 
benneteket, de enyhén szólva furcsá
nak tartom, hogy egy ilyen baromsá
got mindannyian elhittetek.

A hitetlen tett-vett a teraszán, s egy 
idő után az udvaron álldogálók meg
döbbenve tapasztalták, hogy mégis 
csak ők nyerték meg a fogadást, mert 
a hitetlen egyik arca fiatal volt, szőke 
haja göndör fürtökben omlott a vállá
ra, pajkos mosoly játszadozott a szája 
szögletében, és olyan égszínkék sze
me volt, mint derűs időben a felhőt
len égboltozat, amelyet soha, de soha 
nem sötétítenek be a a haragos vagy 
az egymással incselkedő fellegek, bá
rányfelhők sem, felhőfoszlányok sem. 
A másik félszeme egy aggastyán sze
me volt, ráncokkal barázdált, bűnös 
pofa, olyan is akadt az udvaron állók 
között, aki félelmében már-már elme
nekült a hitetlen közeléből.

-  Harminc éves vagy, hajói tudom -  
mondta a nyertesek korelnöke -, össze
számoltam, összesen harminckét év
ben fogadtál velünk, rád bízom, hogy 
mit tegyél, gondolom, egyetértesz.

A vesztes bevonult valamelyik bel
ső helyiségbe. Elviselhetetlen hőség 
volt a lakásban, az ajtókat éjjel-nap
pal nyitva tartotta, egy-egy függöny 
zárta el ezeket a helyiségeket, hogy 
a legyek ne árasszák el az otthonát. 
Közben mintha megváltozott volna 
az idő, nem tornyosultak fellegek az 
égen, s mégis, villámlást lehetett lát
ni, és dörgést hallani, de mindkettő 
a vesztes szobájából tört elő, egy éles 
villanás s azt követő halk csattanás 
jelezte a történteket.
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ANDRE FERENC & SZÉKELY ÖRS 
S z ó n e t t ó  é s  S z ó b r u t t ó
n é g y s z e m k ö z t i  t i z e n n é g y s o r o s o k

elgondolhatatlan 
hétköznapi katlan
a dohányzás bő medialitása: 
körmönfont sörcsapon csöppen a szó, 
elszáll a húgy és megmarad a ló, 
sebzett libamáj, szökőkút varázsa

vagy a libatömés alamuszi vágya, 
aszterión épp trécsel a lépcsőn, 
a gombolyag szakad el túlkésőn, 
szóba szó, szerteömlő textil-trágya.

„lepedő rászagad épp a véres ágyra, 
bodorfelhő izzad a sinistra felett”, 
letölti -  furcsa ez a mai menet.

ha már aknatelep az arcbarázda, 
s a szenny a föld felett emelkedett: 
írd a szmogba sárga életedet.

h i n t a e l t o l ó d á s  I I .

e város hogy ha ápol épp csak elzavar, 
az utcák üszkösek, ez aszfalt itt, ugar, 
lesülsz majd te is mint házról a festék, 
kacagnak kabátos kornéli esték,

álmaid mindig is kocsmák lesték 
elgörbítnek mint fényt a lencsék, 
fókuszál, elszór vagy épp ha szétkavar: 
szünet ez, túl későn születés túl hamar.

albérleted az éggel határolt, 
puhára itatnak metafizi-szoknyák, 
szoknyákba bújtatott síkos szalonnák

bontnak ki, kedélyes szervdonort, 
a csend-hát szétszakadt, levegőd elbomolt: 
rádszáradt oxigén mielőtt megszöknöd.

sörvonal
ma sörbeér talán a nyugalom, 
halál támaszkodik a falakon,

árnyéka pont, vonal vagy kataton, 
szétkeni a füstbe lomha alakom

pofám lecsorgatom, talán beléd, 
csikket ültess szemedbe ha elég 
szem-sar-jad-ki-pont. a-rass-e-vég, 
s házad, hazád hunyd le, kis szemét

szavát a körvonalba írja már 
az éj, e test-roston sült madár, 
zuhanj a szájba, húsba hajts, batár.

rajzold körbe, hogy szóljak kánaánul, 
a sercegés belém ma visszakábul, 
körbeér s a holdkabát aláhull.

t a k o n y h a j n a l i

t é t o v a s á g

a poén ócska, mit ha tűzredob, 
lüktet lassan barna éteren, 
ha felszakad, akár ha seb, ha lob, 
kozmáit pörkölt, ócska lét terem,

olvad a zsír, a húgy, a hús, s a kedvem 
cigarettafüstben partra köpött bálna, 
mint exbarátnőm ki a sarkra várna, 
susztert ha eltalpalná még ma kedden.

csak két bokszos cipő, repedt sarok, 
derékszögbe rokkant hajnalok, 
a süntüskébe szúrott ég vagyok.

stopp stipi stopi, csak így! dadog, 
diszlexiát ha nyelvre köt a bog: 
ózonlyukba bújt homéri angyalok.

p i l l a n g ó - h á t a s

na merre mész, kis élet, frottír zokniban? 
küblizz tova, ne énekelj, ne szállj már, 
olajfürdőben bröffenj, s a szó, na hol mi van, 
te kék, te vég, légy sárga és találj rám

nyelni, míg szótagjaid citeráznak, 
garatrím torokba zár, ma számos 
bányahexametereid hörögd másnak, 
ha végbeled kibontja Ókheánosz.

kibomló napszakokba zárva merre lépni 
lesüllyedt szótagokra súlya mind, 
mintha fosztóképző lenge nyakát félti,

tiló suhan, létvég. belóg a fing, 
leng, nem suhan át a tegnapon, 
rezgése pillanat, hang, lepkegong.

E s  i n t e r t e x t i t  

t e r t i a  d i e

a vonat nem, de Törcsvár, Kőhalom, 
a ló MacHal, a madarak ha rappelnek, 
föl, támadott, ma ez minden bajom: 
hónaljszag, részegség a sörúti reggelnek.

e húgyos párnaszag, ágyból ha mentiek, 
most múlik pántosan melltartód 

kék hangja,
és meztelen vagy, csönd, és hó, szeretlek, 
add tested, karcsú váza, fülbevalód

két hagyma.

majd jönnek Bözsik, Sárik, s Terzinák, 
s harmadnapja Nemecsek se sókat,

se beleket,
itt éhenhalnod kell, nem túl, se Ferik ’át,

s anyád tyúkja üdvözli az Őrsön a feneked, 
mit mosna Agnes, folyton mosna, bár 
alvó szagod a jéghideg torokba kapitulál.

A » « « «  K l L O M G T R l K
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BALÁZS K. ATTILA

Egy hajszál útja
Születésében nem lesz semmi kü

lönleges, elvegyül többszázezer tár
sa között. Lassan növekednek együtt, 
először csak néhány centiméteresek 
mindannyian, majd ahogy az idő' te
lik, úgy lesznek egyre hosszabbak, 
egyre fényesebbek.

Evekig növekszik észrevétlenül, 
csak néha vágnak ki néhány milli
métert elroncsolódott végéből. Ennél 
sokkal gyakrabban megmossák, eset
leg festik is. Néha elhull körülötte né
hány társa, eltűnnek a homályos sem
miben mosás közben például, vagy 
egy fogas jószág végez velük, vagy 
csak egyszerűen, minden behatás nél
kül ereszti el őket a kigyengült gyö
kér, és halk sikollyal elsodródnak az 
ismeretlenbe.

Éjszakák és nappalok végelátha
tatlan tucatjai telnek el így, együtt él 
társaival ebben a megnyugtató, örök
nek tűnő lomha hullámzásban. Vajon 
született-e valahol, valaha olyan haj
szál, amely a születéstől egészen a 
sírig végigkísérte a gazdatestet? Jó 
lenne tudni. Jó lenne sokáig élni. Jó 
lenne innen végignézni a homályba 
vesző világ változását, nagy nyuga
lomban elvegyülni a puha, meleg tár
sak között. Jó lenne.

Aztán egyik napon egyszer csak 
elindul, kiválik a jószagú rajból. 
Finoman történik mindez, mint egy 
szerelmes lehelet, mint mikor egy toll
pihe leválik egy tükörsima felületről: 
szinte senki sem veszi észre, még ma
ga is csak pillanatok múlva eszmél, 
hogy utazik, hogy idegen fuvalmak 
taszítják, emelik el innen, ebben az 
ismeretlen, most már egyre ijesztőbb 
térben. Milyen irányú lehet a mozgá
sa, maga sem sejti, csupán teste mé
reteit jelzi a hirtelen jött csupaszság, 
amelyet társai hiánya okoz -  aztán 
csend lesz és fekete üresség.

Egy hajszál sodródik egyre mesz- 
szebb egy fejtől, amely tudomást sem 
vesz róla már, hátrafelé sem néz, el
halad úgy, hogy nem is tudja: dara
bokban hagyja el őt a szerves anyag. 
A hajszál most már csupán egy élet
telen, hosszú szaruképződmény. Ott 
lebeg egyelőre egy női fej, és valami 
más tárgy között, amelyre majd egy 
ismeretlen szándékú fuvalom ráte
szi. Pillanatokig nem történik semmi. 
Emberszerű árnyékok suhannak, ka
varják a levegőt. Önmaga körül for
dul át néhányszor, teste irányt keres a 
turbulens áramlatok között. Elhagyja 
az emberi fejek szintjét. Lassan hull 
alá, és végül megakad egy nagyobb 
növésű kutya gubancos szőrén. A ku

tya nyakán nyakörv, a nyakörvhöz 
póráz van erősítve, a póráz végét egy 
férfikéz fogja lazán. A férfihez tarto
zó másik kéz a zsebben cigaretta után 
kotorászik. Lassan, sétálva haladnak. 
A férfi maga elé néz a nedves járdára, 
háta mögött szórakozottan lépked a 
kutya. Megszaglász szemeteskosarat, 
levizelt követ az utcasarkon, arra já
rók lábszárát. Haladnak. Mennek az 
egyre sűrűbb szürkületben. Hazafele 
tartanak. Lámpák gyúlnak a sétány 
mentén: először csak halványan pis
lákolnak az égők, majd egyre erősebb 
fénnyel árasztják el az alattuk szala
dó járdát. A férfi és a kutya egy sze
rényen megvilágított bejárat elé érke
zik. Az ajtó közepén fenyőágakból font 
koszorú lóg, az ajtóig néhány lépcső 
vezet. A férfi megáll, az előbb ciga

rettáért nyúló keze most a kutya gu
bancos szőrébe túr. Lassan lépkednek 
fel a lépcsőkön, a férfi a másik kezé
be veszi át a pórázt, kulcsot húz elő, 
aztán a zárba illeszti. A nagytestű ál
lat a farkát csóválja, de a hazaérkezés 
határtalan izgalmában az egész tes
te egyetlen nagy, izgatott izomköteg- 
gé válik. Ahogy a póráz lekerül a nya
káról, egyenesen a nappaliba szalad, 
és a vele szembejövő nő vállára pró
bál felugrani. Az eltaszítja magától,

tekintete a férfit keresi. A kutya köz
ben a lábainál, a puha padlószőnye
gen hempereg.

A hajszál kiválik a gubancos szőr
zetből, ott marad elnyúlva most a sző
nyegen. A férfi leveti kabátját, cipőjét, 
belép a nappali kellemes, meleg teré
be. A nő kiparancsolja a kutyát az elő
szobába. A férfi közelebb lép a nőhöz, 
arcát a nő arca felé közelíti, de az el
fordítja a fejét, üres tekintettel néz a 
ház más szögletei felé. A férfi hátra
lép, sóhajt, és valamit mond.

Egy hátsó ajtó nyílik, mindketten 
arra néznek. A nőnek halvány mosoly 
bujkál szája szögletében. Egyéves for
ma fiúcska mászik elő a hátsó szobá
ból, gügyög, arcát a férfi felé fordítja 
és mosolyog. Kezében játékot tartva 
mászik át a szőnyegen az apja irá
nyába. A hajszál beleakad játékot 
tartó kezébe, karocskáját takaró in
ge ujjára tapad. A férfi lehajol a gyer
mekért, karjára veszi. A gyerek átka
rolja a nyakat, ruhájáról a hajszál a 
férfi világos gyapjúmellényére kerül. 
Mindjárt a váll fölé. Hosszú, barna 
hajszál.

A fekete, nedves járda reggelre fe
hér lesz a hótól. Hideg, csontig vágó 
szél süvít az utak felett. A nő, szemé
ből álmokat törölve botorkál elő va
lamelyik hátsó szobából, hogy kien
gedje a kutyát a ház mögötti udvarra. 
Szemébe akad a férfi gyapjúmellénye, 
amelyet a tegnap este az egyik szék 
támláján felejtett. Egy hajszál van a 
férfi mellényének nyakrésze környé
kén. Egy idegen hajszál. A nő felemeli 
a mellényt, az ágyra teríti, hogy job
ban összefoghassa. Szemein keresztül 
betolakszik a reggeli fény, amely most 
olyan információt hordoz, hogy a kéz, 
amely gyereket ringat, mos, főz, bele
túr néha a kutya gubancos üstökébe, 
simogat, megpihen a férj csupasz kar
ján, most ökölbe szorul, hogy megrop
pannak a csontok. A szem, a mélybar
na, izgága bogár tágra mered, majd 
beszűkül egészen; sarkaiból vala
mi szivárog. Ami eddig sejtés volt, az 
most bizonyosság. A reggeli derengés
ben a kutya és a férfi nézik az össze
szorított szájú nőt, amint hangtalan 
pakol, majd felveri az alvó gyermeket. 
Hiába minden beszéd, hiába a kérdés- 
özön. A kutya a farkát csóválja, a fér
fi tanácstalanul áll. Egy nőre gondol 
most, egy nőre, túl a puha havazáson, 
s a nő barna, jószagú hajára. Ahogy 
csapódik az ajtó és lassan elhal a fel
zavart gyermek sírása, a férfi háttal 
az ajtónak dől, és becsukja a szemét. 
A földre hajított gyapjúmellény vál
lán egy gyökér nélküli, kihullott haj
szál pihen. Odakint gyerekek örülnek 
visongva az éjszaka leple alatt lehul
lott, egyre mélyülő hónak.
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GOMBKÖTŐ MAGDÁS EMŐKE

Általános szkepszis.
Be, a bőr alá.
Jó az üresség is. Amikor már nem is 

fáj, nem is éget, nem is sebez semmi.
Szakadt az eső ma éjjel. Csak úgy, va- 

lahonnét jött a derült égből. Az emberek 
rohantak, mindenki tarto tt valamerre. 
Haza. Csend volt az utcákon. A vigassá
got elhordta az eső, hamar kiürült a tér. 
Gyülekeztek a felhők keletről, a Szamos 
irányából. Akkor. Kezdtek szedelőzköd- 
ni a férfiak, a nők. Lassan, komótosan. 
A gyerekek még megbújtak a fák alatt, 
kergetőztek egymással, de hamarost az 
anyjuk után eredtek ők is.

Vannak pillanatok, amikor nem is 
ta rt sehová. Amikor nincs merre sies
sen, csak ténfereg céltalanul. Semerre. 
Hagyta, hadd folyjék le az eső a hajáról 
a tarkójára, az arcán, a pilláiról a szájá
ra, a nyaka ívén keresztül a hátára, hadd 
szolmizálja végig minden egyes csepp a 
csigolyáit, lefolyjon a derekán, aztán a 
lábáról a talpa alá, le a földre, onnan a 
föld alá, hogy felszippantsanak mindent 
a fekete gyökerek. Öt is. Mindent, amit 
tőle vittek el magukkal a cseppek, ami
kor beszivárogtak az agytekervényei kö
zé, és rendes erővel puízáltak benne, a 
csontjaiban, és minden apró Ízületében.

Holnap kilencig alszom — ez jutott 
eszébe. Szombat van. Lehet aludni. És 
az is, hogy cigarettát kéne venni valahol. 
És az is, hogy a kávé is elfogyott, holnap 
már megint szédelgős lesz, mint máskor, 
a koffeinmentes reggeleken, éber hajna
lok után. És az is, hogy csupa víz lett a 
kedvenc zöld szoknyája, és most alig tud 
megmozdulni benne, mert rátapadt egé
szen, szorosan a combjára.

Meg az a bizonyos nap is. Itta a ká
vét kora reggel a teraszon átvirrasztott 
éjszaka után. Vodkával. Szíverősítőnek. 
Pedig nem is volt oda a kávéért. A vodká
ért sem. Vodkát addig soha nem is ivott. 
Most csak itta, mert a cigarettával jól 
esett. Szemben vele a barátnője. Egy szé
kely leány, aki csak azért jött akkor el az 
ország másik végéről, hogy biztató pil
lantásokat vessen rá az első pádból, ami
kor dönt a sorsa felett.

Akkor is esett az eső, de akkor csak 
szemerkélt soha meg nem állni akarás
sal, tekintet nélkül az esküvőre.

-  Mi lenne, ha most megszöknék? -  
kérdezte mosolyogva, némi álközönnyel, 
mintha hirtelen jutott volna eszébe ez a 
csacska, pajkos, ártatlan gondolat.

-  Van még pár órád... -  válaszolta a le
ány ugyanolyan álközönnyel. Közben ap
ró szemeivel fürkészte az arcát, belesett a 
szeme mögé, hogy kiolvasson valami vá
laszt. Mosolygott huncutul, sejtelmesen.

Igen. Minden nagy döntés előtt van
nak órák, amikor csak úgy kiállhatunk 
a sorból, és azt mondhatjuk: nem, köszö
nöm szépen. Én ebből most nem kérek. 
Elrohanhatunk. Fölszedhetjük a lép
csőket, amiket kiraktunk magunk elé, 
amikkel lépésenként formáltuk az életet.

Összepakolhatjuk a bőröndöt, és isten- 
hozzádot kiálthatunk a dolgoknak, amik 
fogva tartanak. Az embereknek, akikért 
felelősek vagyunk. Megtehetjük. Csak 
úgy, egészen egyszerűen, könyörtelenül.

Áz útkereszteződésnél megállt. A roko
nok útban vannak már. Jönnek. Korán el
indultak, hajnalban. Ünnepi konty van a 
fején. Fátyollal borítva. Két órán keresz
tül bíbelődött vele a fodrász. Ült a bura 
alatt, megsütötte a nyakát is, hátul. Fájt. 
Hólyagos lett kicsit. Sebaj, a szépségért 
meg kell szenvedni, azt mondják. Egy is
meretlen ismerős jött az utcán, lecövekelt 
mellette. Köszönt. Nézett nagyot, vizslat
ta, fürkészte. Udvariatlanul, szemérmet
lenül. Fiatal volt, korabeli. Elő kellett ko
torászni az emlékeiből. Aztán beugrott, 
hogy az a fiú egyszer csapta a szelet ne
ki még pár évvel ezelőtt. 0  ügyet sem ve
tett rá. A fiú elröhögte magát, az arcába. 
A szemébe, parasztosan.

— Nocsak, házasodunk, házasodunk?
Ejh. Házasodunk — gondolta a leány.
Az útkereszteződésnél piros volt a 

lámpa. Kilencven másodperc. Aztán át
mehet. Vajon merre mehetne? Jobbra? 
Balra? Előre? Az anyja már várja türel
metlenül. Odahaza. Meg a rokonok is, 
a násznép. Az övéi. Biztos megérkeztek 
már. Ha most elszökne, lenne nagy ri
adalom, tán ki is tagadnák, de ha még
sem, akkor is nagy lenne a harag. Nem, 
ő nem akar gubancot a családban. A ro
konok rendesek, egyszerűek. Mindig jók, 
soha nem viselkednek ferdén. A nagyap
ja, az egyenes hátú ember. A szabályos 
életű. A nagyanyja csendes asszony, lágy 
asszony, kedves természetű. Nem intri- 
kázik. Hajlik, amerre a szél fújja, köny- 
nyedén. Nincs vele gondja a világnak.

Nem, ő nem akar gubancot — erősítet
te meg magában. Volt elég, vadóckorá- 
ban, amikor kamaszodott. Az anyja nem 
bírt vele. Az apja sem. Folyton fájdította 
a szívüket.

Meg aztán hová is szökne? Nincs itt 
senki, akihez szökhetne. Se közel, se tá
vol. Egy titkos barát, barátnő, megér
tő, cserfes nagynéni. Haza kellene men
ni. Csak az eső ne esne így. Felcsapja 
vele mindenét. Szombat van, mindjárt 
harangoznak, egy óra múlva. Öltözni 
kell a menyasszonyi ruhába, a szépbe. 
Jól áll rajta nagyon. Egyszerű is, hófe
hér, karcsúsított, lágyan lejt alá a dere
kánál. Nincs alatta dorong, azt nem sze
reti. Vékony csipke van csak, a vállnál 
és a dekoltázson. Hozzá kesztyű, könyö
kig érő. Az is csipkéből, apró gyöngysor
ral kirakva. Egy óra múlva indulni kell, 
templomba kell menni. Őérte díszítet
ték ma fel a padokat fehér szalaggal, vi
rággal, és őérte jönnek a fiatalok is, éne
kelni. Két pap is lesz, nem akármilyen. 
És fel is olvas majd a Bibliából, szépen, 
ahogyan csak ő tud. A szeretet himnu
szát, a Korintusi levélből. Ma ő a világ 
közepe. Mindenki őt figyeli majd. Nem, 
nem szabad elszökni. Nem is lenne ho

vá. Mindjárt itthon van, az anyja házá
nál. Csak végig kellene még menni ezen 
az egyenes utcán. Megy is már, sietősen, 
eleget vánszorgott idáig.

Mindig erre a napra várt, de mégsem 
olyan lett ez a nap, amilyennek várta. 
Szürke és esős, mint akármelyik. Tán 
szomorúbb is, mint máskor. Esősebb. 
Pedig nyár van, augusztus negyediké. 
Mégis hideg. Bátortalanul bekopog az aj
tón, az anyja nyitja, beengedi. Könnyes 
a szemealja a meghatódottságtól. Ez a 
nap is eljött, itt a leány, aki megkomolyo
dott. Férjhez megy, jó asszony lesz belőle, 
lesz katedrája, tanít majd az iskolákban, 
gyerekeket szül, jönnek majd az unokák, 
sorra az élet rendje-módja szerint.

Nagyszülők a konyhában. Ácsorognak. 
Állnak egyik lábukról a másikra. Úgy 
néznek rá, mintha soha nem látták vol
na.

— Hát itt vagy, fiam! — rí nagyapa, az 
egyenes hátú ember. Reszket a nagy ke
ze, ahogy megöleli, elvész az erős marká
ban a háta.

-  Be szép vagy ma, lelkem, gyöngyöm! 
— szorítja magához nagymama, a ked
ves természetű. Nedves az arca neki is. 
Szipog.

Pálinkát töltögetnek, isszák. Poharak 
koccannak erre a napra, az egészségére. 
Mosolyognak mind. Nézik, mintha elő
ször látnák. Gyönyörködnek benne.

Csendes öröm telepedik meg a lelké
ben. Beleerőlteti vigasztalón. Jó lesz 
minden -  gondolja. Nem lesz itt baj. 
Férjhez megy, nemsokára feleség lesz, 
tisztes, mint a többiek. Este már úgy 
ül boldogan, a férje mellett, biztonság
ban. Szeretni fogja. Jobban, mint eddig. 
A városhoz meg idővel hozzászokik újra. 
Menni fog, hát hogyne menne. Nem nagy 
dolog az. Pedig nem akart hazajönni, ide, 
vissza, de mindenki úgy kérte, úgy aggó
dott, váltig biztatták, perlekedtek vele, 
hogy jöjjön. Jól van hát. Jött.

Kongatnak a harangok. Csilingelnek, 
bongnak egyszerre mind. Szépen. 
Násznép kacskaringózik át a parkon. 
Az övéi. Meg a leendő anyósa is figyelge- 
ti, kurta mosolyt erőltet a szája szélire. 
Mindenki színesre rittyentette magát, 
csak ő áll feketében. Gyászol valamit. 
Őt, magát, netán a fiát, aki házasodik, 
elment az esze máma. Elvette ez a leány.

A fa alatt megáll, várja a gyermekeit, 
hogy odaérjenek hozzá. Ä vőlegény a leg
kedvesebb fia. A kedvenc a három közül. 
Ővele él, ketten élnek a kilencedik eme
leten. A másik kettő ahol tud. Az egyik 
már megházasodott, a másik idegenbe’ 
dolgozik, pincér. Nem akar hazajönni, 
pedig őt is várja nagyon, hívja mindun
talan.

A vőlegénnyel ma nem is találkozott. 
Most vet rá egy futó pillantást. Nem ta
lálkozik a tekintetük, sehogy nem tud 
összekapcsolódni a pillantásuk, el van 
foglalva. Néz jobbra is, balra is, csak őrá 
nem. Piszmog a ruhájával, láthatatlan 
szöszöket seper le a nadrágjáról, igaz
gatja a nyakkendőjét. Pedig szeretné, ha 
ránézne, ha bíztatná valamivel, egy erő
sítő mosollyal, mondjuk. A vőlegény is
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feszeng, reszket a keze. Izgul. A halán
tékán duzzadnak az erek. Bevárja a nyo- 
szolyólányokat, hogy belékaroljanak. 
Mennek.

A templom előtt még megállnak egy
szer, rendezkednek sorra, tollászkod
nak. Mindenki megvan. Odabent fel
cseng az esküvői induló. Néhány fiatal 
az első padban, énekelnek. Az apja ta r t
ja erősen, balról. Nagy lélegzet, szűk 
mosoly, inkább csak magának. Az apjá
val bevárják a többieket, csak utoljára 
csatlakoznak, ha mindenki beért, leült. 
Indulhatnak. Az apja arca méltóságtel
jes. Összetalálkozik a tekintetük. Úgy 
kapaszkodik beléje, mintha félne, hogy 
most esik el, belezuhan a tócsába a hó
fehér ruhájában. Valamit mondani sze
retne még az apjának, vagy kérdezni va
lamit, vagy hallani okosat, életre szólót. 
De hallgatnak, ez most nem is a beszéd 
ideje. Mennek végig, a piros szőnyegen. 
Két pap az oltárnál, nem akármilyen. 
Elkezdődik a szertartás. Hosszú lesz. 
Esik az eső. Szomorún, csendesen pat
tog az aszfalton és a márványon. Szavak, 
mondatok, könyörgés, áldás, eskü, ígé
ret, fogadalom, mindenféle. Ami ilyen
kor kell. A lélekjelenléte elszaladt vala
merre, nem hall, nem érez, nem lát. Csak 
oda áll, ahová teszik.

Esti mulatozás, a lakodalom. Mind
annyian begyűltek már. Zsibongnak, za- 
jongnak. Őneki fájnak a lábai, a menyasz- 
szonynak. Nem is tudja már, milyen volt 
az az este, hiába próbál visszagondolni, 
nem jut eszébe semmi. A nászéjszaka fur
csán telt. Valamin összekaptak még út
ban hazafelé. Aztán csendesen elaludtak, 
egymásnak háttal fordulva. Akkor sza
kadt el valami, a szívében, de maga sem 
tudta megmagyarázni, hogy micsoda.

Az esküvő óta a napok lassan teltek. 
Többnyire hangtalanul, vontatottan. 
A kilencedik emeleti lakást nem tudta 
megszokni. Anyósa mindig ott áll a hátá
ban. Nézi, hol talál hibát rajta. Nem sze
reti ugyanis. Minduntalan beszél a fejé
be, ha a fia elmegy hazulról, dolgozni.

Elveszik a fiát őtőle, nem lesz neki fia, 
mindig emiatt sír, sopánkodik. Magára 
marad és a fia is éhen vész, ha ő már 
nem főz rá. Lesoványodik. Most is so
kat soványodott, egy hete, mióta felesége 
van, meg van nyúlva az arca rendesen, 
szegénynek. Ki fog mosni rá, ruházni, 
vasalni az ingeit, ha ő nem? A szomszé
dok lent, a harmadik emeleten heten lak
nak. Két generáció és a gyerekek. Mégis 
jól megvannak, pedig csak két szoba, két 
kicsiny szoba. Az egyikben az öregek, a 
szülők. A másikban a fiatal házasok, és 
amazoknak gyerekei. Három. Nem úgy, 
mint itt, eggyel több szobával és még 
gyerek sincsen. Ezt felsóhajtva, meg
könnyebbülten mondja. De ő nem enged 
majd a százból, ezt is mondja, mert arra 
nevelte a fiát, hogy vele éljen. A kedven
cet. Rá mindig lehetett számítani, mióta 
a férje meghalt, oda ment, ahová ő mond
ta. És most, hogy megházasodott, most

már kevesebb az ideje. Pedig régen, le
génykorában hajj, be szép volt, be jó volt, 
be zökkenőmentes!

Esténként szótlanul ült az ablak előtt. 
Elvágyott. Valamerre. Fények rezegtek a 
távolban. A főút fényei. Autók tülköltek 
valahol, messze. A piacon zsibongás. Ide- 
hallik, fel, a kilencedik emeletre. A város 
laposan fekszik, jól látni messze a ka
nyarulatot. Ami befordul derékszögben, 
jobb irányba. Sokszor megjárta azt az 
utat. Hejj, ott, távolabb, messzi milyen 
jó... Még az ég is kékebb, a fű is zöldebb, 
még a házak is szebbek! Finomabb a ká
vé, több a fiatal, a mosolygós. Kevesebbet 
panaszkodnak.

De itt? A szmog megült a tömbök felett. 
Gyárakból füst tekergőzött. Langyos, 
őszi esték. Nyolckor, este hazajött a fér
je is, aki sokat fogyott egy hét alatt és az 
arca is megnyúlt, szegénynek. Megállt 
előtte. Nézi, látja, a szeme ki van sírva. 
Nem kérdez semmit, hogy mi lelte. Nem 
is öleli. Csak áll, tétován. Nem tud mit 
mondani. Befordul a konyhába, vacsoráz
ni. Az anyja ma is finomat főzött. Toros 
káposzta a fazékban, tejföllel megrakva.

— Na mit állsz ott? — így az anyósa — 
Tedd már ki a vacsorát az asztalra, várja

ez a jó fiú, hogy egyék! Igaz, fiam? Aztán 
szalad a szekrény felé, tányérokat vesz ki, 
csörömpöl, s kiszolgálja. A fia meg csak 
ül az asztalnál, nézi. Összemosolyognak 
ők, ketten. Becézgeti a férfit. Az esték 
valahogy így telnek.

A férje korán lefekszik. Ő sokat van 
fenn, ébren, álmatlanul. Messzire gon
dol. Pontban tízkor idehallik a bukaresti 
gyors füttye. Már kifigyelte egy ideje.

— Szeretnék elköltözni — mondja egyik 
nap. Szipog, csorog az orra. Megint sírt, 
sokat, az iskolából hazafelé, a töltésen, 
ahol senki nem látja -  legyünk kettes
ben, ahogy a házasok. Én itt megfulla
dok, úgy érzem. Akarnál-e jönni?

Nincs rá felelet. Még várni kell, soká
ig. A múltkor is már megmondták neki 
szépen. Még nem adnak hitelt sem, pénzt 
kell gyűjteni, ha majd házat akarnak 
venni. De hát az albérlet, ott csak jobb

lesz... Nem, drága az nagyon. Pedig ide is 
fizetni kell! Ennivalót, számlát. Mindegy 
az. Kibírjuk ezt már. Meg aztán jó is az 
anyós a háznál, nem lehet rá panasz. 
Mindig a konyhában áll, főz. Neki még 
főzni sem kell. Meg mos is, kikapdossa 
az ingeket a kezéből, ő ne mosson, mert 
mos ő, a fiára. Mi hibádzik hát? Semmi... 
Mindene megvan, jól vannak. Még mon
dani akart valamit, de a férfi már nem 
figyelt rá. A tévét kapcsolgatta, híreket 
nézett. Aztán elaludt mélyen. Hortyogott 
is a fáradtságtól. Betakarta egy takaró
val és leült ismét, az ablak elé. Nézte a 
távoli fényeket és a kanyarulatot.

Esett hát, ma este is. Állt a töltés tete
jén. Nem sietett semerre.

Mindig azt hitte, egyszer ő is lehet a le
ány valaki számára, nem pedig egy ked
ves teremtés a sok közül. Majd valaki ki
találja a gondolatait, hogy fogja majd 
valaki annyira szeretni, hogy elfogadja a 
hóbortjait, és rohanjon vele az ábrándjai 
után. Úgy lépjen, ahogy ő, cikkcakkban a 
parkon keresztül. Csendes estéken rá te
rítse a takarót, és ne írja elő senki, hogy 
hánykor feküdjön le, hogy mit főzzön, és 
ne orroljon, ha mégsem főz, hogy elvisel
je valaki, amikor hisztériás, és elfogadja, 
hogy a magány is kell, vagy megdicsérje, 
amikor szép, s amikor nem is maga mi
att szép. Az is eszébe jutott, hogy a sze
retőknek sokkal könnyebb. Mosolyognak, 
kitöltik az űrt valaki mással. Lehet, ők 
is hazamennek, mert őket is váija vala
hol valaki, aki csendben újságot olvas 
a tévé előtt, és azon gondolkodik, vajon 
hol kóborol a másik, felhívta-e telefonon 
a nagymamát és holnap mi lesz ebédre. 
Vagy csak unalmában néz a tükörbe, né
zi az arcát, magát, hogy mennyire meg
szaporodtak a ráncok, és mennyit mélyült 
az elmúlt két évben a szeme alatti gödör. 
Valami nagy szomorúság telepedett rá. 
Alaktalan, barna, testetlen szomorúság 
és húzta, csak húzta le vizes vállait. Az 
esővel jöhetett, odafenn az égből. Benne is 
esni kezdett. Először csak nagyon lassan, 
cseppenként koppant, szemerkélt, aztán 
megindult mély, mindent elöntő zuhatag- 
gal. Torkában ott lapult a sebzettek jajki
áltása. Nem volt hideg, pedig fújt a szél is. 
Nem érdekelte már semmi. Ebben a nagy 
esőben mindent hátrahagyott, kimosta 
belőle a világ -  az egyedüliséget, a tüs
kéket, a rossz napok ízeit, a megszokásba 
való beletörődést, a kényelmességet, a vál
tozástól való félelmet, a mindig-minden- 
ugyanazt, az örök magányt, az önzést, és 
minden elől elszaladt, és már nem köve
ti semmi, nem lobognak kérdőjelek a feje 
fölött, hanem olyan lett ő is, mint az eső. 
Az eső tiszta és soha nem ítélkezik, mert 
nincs véleménye sem.

Zöldre váltott a lámpa a kereszteződés
nél. Ment egyenesen, előre. Holnap össze
pakol, reggel. Nem is alszik kilencig. A 
bőröndbe pár ruhát rak, kedves tárgya
kat, amik számítanak. Gondolta ezt, né
zegette az ujját hosszasan, aztán zsebre 
rakta a karikagyűrűjét. Utazni fog. Hol 
az út jobbra fordul, derékszögben.

Valamerre.
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SZŐCS ISTVÁN

Menetközben -
Minél jámborabb az olvasó, annál in

kább érdeklik a Nagyok kisded játékai 
vagy szellemüknek apró működési zöre
jei. Hogy például Beethoven milyen gyen
ge számtanos volt, szorozni sem tudott, 
egy papírszeleten a hagyatékából látha
tó, amint e számot: 24, ötször leírja egy
más alá, összeadja és még így is hibás 
eredményt kap (124)... Hogy a zenetörté
net legnagyobb géniusza, Bach csak úgy 
élt, mint egy vidéki kispolgár, kántortaní
tó, kicsinyes gondok között, s még azt sem 
tudta, amit sok későbbi pályatársa nagyon 
is: „már az elején el kell döntened, hogy 
vagy a művészet, vagy a család!” Úgy lát
szik, senki sem figyelmeztette erre, s emi
att képes volt felnevelni vagy húsz büdös 
kölyköt!

Avagy Vörösmarty, aki lírájának meny- 
nyekbe ható orgonabúgása mellett olyan 
szavakat is képes feltalálni, mint a fröccs\ 
(Mert a spricc ennek a fordítása és nem 
fordítva! Ugyanis barátja, Jedlik Ányos 
műszaki zseni alkotta meg az első szóda
vizes üveget és nála próbálta ki, Foton!) És 
még mennyi minden! Angyali költők éteri 
szerelmi lantolása és ezzel szemben min
dennapi gyakorlatuk, testi valóságukban, 
pfuj! Erre vonatkozólag csak emlékeztetek 
a különben közismert esetre Immanuel 
Kant filozófussal „kapcsolatban”: ő ér
zéketlen volt minden érzéki csábítással 
szemben (aszexuális), és egyáltalán nem 
élt szerelmi életet. Egyszer azonban ifjú 
tisztelőinek mégiscsak sikerült összehozni 
őt egy olyan leányzóval. A nagy és szigorú 
gondolkodó utána így összegezte tapasz
talatait: Das Ding an sich -  ist angenehm, 
aber die Bewegungen dazu, sind lächerlich: 
„A dolog önmagában véve kellemes, de a 
mozdulatok hozzá nevetségesek!” E meg
látásban foglalt eszmét, összefüggések és 
ellentmondások egységéről — „A szerelem 
antinómiái” — ki kell terjesztenünk a vi
lágszellem és a szellemi világ egésznyílá
sú horizontja alá. „Összefüggések vannak 
főleg, nemcsak ellentmondások” -  így a di
alektika!

Kós Károly szókimondó, keményszavú 
valaki volt, akár a gorombaságig. Nagyon 
féltünk, a főnökömmel, Szász Bélával 
együtt, amikor 1952-ben felkerestük, köt
ne az Ifjúsági Kiadóval szerződést egy re
gényre... Kijött elénk az előszoba ajtajáig 
és suttogott: Fiúk, nekem mondhatjátok, 
hogy Kós elvtárs, de a feleségemet szólít
sátok méltóságos asszonynak! -  így is lett!

Már fiatalkoromban észleltem, hogy 
a szakmájukban pedáns egyesek, művé
szek, de főleg tudósok, tudóskák, nagyon 
élvetegen szokták űzni a ronda beszédet. 
Egy hajdani egyetemi kollégám emiatt 
„a piszkos szájú G.” nevet nyerte. ír t egy
két figyelemre érdemes helytörténeti ta
nulmányt s hasonlókat, de egész álló nap 
szenvedélyesen szidta Horvát Istvánt és 
követőit, azt állította, hogy ilyen szófejté
sei voltak, mint Orsóvá: sors lova, Adám:

Divertimento
ad ám! Éva: ejha!, -  de éppúgy gyűlölte 
Kandra Kabost vagy Ipolyi Arnoldot is, 
bárkit, aki olyasmit mert mondani, amit 
a Katedrán nem tanítottak. Én azért sze
rettem; krisztusi alapon. Egyszer valami 
egyetemi gyűlésről jőve, meghívtam őt s 
még vagy három finnugoros barátját sö
rözni. A könyvtárban egész nap Horger 
Antal szófejtéseit böngésztem, s most „le
adtam nekik”, mint a sajátjaimat. Hát 
azokat a hörgő röhögéseket! Bugyborékoló 
visításokat! Veregették a hátam, s fülem
be ordították szókincsünk ama rétegét, 
amelyek után a szótárakban zárójelben ez 
áll: aljas, közönséges, trágár, szeméremsér- 
tő  vagy legalábbis: alacsony stílusértékű. 
Sohasem árultam el nekik, hogy nem is 
én ötlöttem ki ezeket, hanem a szentjük, 
hadd örvendezzen az ő szívük!

S valóban létezett hajdan egy asztaltár
saság, olyan tagjai voltak, mint pl. Réthy 
László, a nagy nyelvész, D., a magyar nu
mizmatika leghíresebbje, Thallóczy, aki 
hol az Akadémia főtitkára volt, hol Bosznia 
kormányzója (!). Az asztalon állott egy per
sely, s ha valaki kávé vagy kártya közben 
véletlenül olyan mondatot ejtett ki a szá
ján, amelyben semmi disznóság nem volt, 
egy pénzdarabot ejtett a perselybe! És eb
ből a körből került ki a hírhedt Disznó 
Toldi... Ló'wy Árpád álnéven jelentették 
meg, első sora így hangzott: Ég a nap- 
melegtől a kopár sík szarja, majd ezernyi 
hangulatos tájleírás után -Elfeküdt már a 
nap túl a nádas réten / nagy vörös v...gát 
/ fönn hagyá az égen, jutott el az apoteózi- 
sig: S a dicső magyar f... álljon mindörök
re! Ezzel az alkotással nemcsak elnyomni 
kényszerült infantilgörcseiket oldhatták 
fel, hanem a „nemzeti” irodalomról alko
tott értékítéletüket is manifesztálhatták! 
E körökben a legsúlyosabb becsületsér
tésnek az számított: „Maga újságíró!” Ezt 
vágta Zolnai Béla főfinnugrász is Takács 
Sándor képébe, mert az óriás tudomá- 
nyú, kedves történész ki merészelte egé
szíteni és igazítani Zolnay néhány adatát! 
(Persze, Zolnay azért a kiegészítéseket 
mohón felfalta).

Minden disciplinának megvoltak a ma
ga antinómiái. Például, amikor a Bolyain 
megalakult a Békebizottság, a szavalókó
rus dübörögte, hogy atombomba nem ti
tok, Béketábor győzni fog!... s következtek 
a hozzászólások; Gaál Gábor zavartan pis
logott, de felállt V., a pedagógia tanszék 
professzora és biztosította a gyűlés részt
vevőit, hogy Sztálin az arkangyal, ő meg a 
maga részéről annyit vállalhat, hogy föl- 
hörpinti a csillagokat! Ennek viszont az 
volt a magyarázata, hogy nem érdekel
ték soha a térképek, s mikor elvitték ama 
bizonyos ötezer férfiút Kolozsvár utcái
ról Ukrajnába jóvátételi munkára, ő is ott 
volt közöttük, de mindjárt az elején meg
szökött s átúszta a Dnyesztert, nem is ál
modva, hogy az milyen cifrán kanyarog! 
Egymás után még ötször át kellett úsznia!

Például az öreg Magyar Adorján! Po- 
liglott és polikulturális személyiség volt; 
sokanyanyelvű és többkultúrájú; küldött 
egyszer egy fényképet, ölében egy hétéves 
forma, szépséges kislánnyal. Egyszer ná
luk az asztalnál megkérdeztem, „és a ked
ves lány?” -  a felesége a háta mögött hirte
len elkezdett integetni, az ajkait ütögette, 
elhallgattam. Később a néni megsúgta, 
hogy a lány idegen nemzetiségihez ment 
férjhez, holtában sem szabad kiejteni a ne
vét! Ő is évente csak egyszer vihet sírjára 
virágot, be valahova a Balkán mélyére. És 
Adorján bácsi nagy vegetáriánus is volt, 
ajánlotta is ezt mindenkinek, de melléke
sen megjegyezte: „azért a jó házi kolbászt 
és füstölt sonkát én is megkóstolgatom”.

Egyszer ebédnél szó esett arról, hogy fi
atal korában egy csónakban végig vitor
lázta hosszában az Adriát. „És egyedül 
tetszett csónakázni?” ... hirtelen és élesen 
vágta rá: egyedül! Amikor a néni kiment a 
konyhába, rám mordult: Te is pont az asz- 
szony előtt kérdezel ilyen marhaságokat!

Utolsó zelenikai délutánomon a ház előtt 
áztattam a lábam az Adriában. Mellettem 
egy fiatal olasz házaspár ugyanezt tette. 
A huszonötéves forma asszonyka az a tí
pus volt, aki felöltözve helyes, de átlagos 
kis dundinak tűnik, de így minimalista 
fürdőruhára vetkőzve, Tiziánt jutat
ta az ember eszébe, például... Egyszer 
csak megáll mellettünk egy személyautó, 
egy tálján kiszól belőle a férjnek, készül
jön, mindjárt jön visszafelé, felveszi, s vi
szi magával, mert estére jó társaság gyűl 
össze Raguzában. Hozod őt is? -  intett a 
bambina felé. -  Nem, a motel háziasszo
nya nagyon rendes, megbízható, vigyázni 
fog rá ... Közben a bambina szeme sarkából 
rám-rámpillantott, mintha mérlegelte vol
na, mennyire tudok olaszul? Semennyire 
sem tudok, de e diskurzust román és hal
vány latin tudásommal követni voltam ké
pes, az arcjátékokat is...

Este Magyar Adorján sokáig magya
rázta az etiópiai galla, azaz oromo nyelv 
érdekességeit. Mikor végre elaludt, ki
szellőztetni a fejem, teljesen ártatlanul, 
kimentem a kertbe. Amikor a motelven
dégek sátraihoz értem, mintha a földből 
bukkant volna ki, ott állt előttem Adorján 
néni. Jaj kedves, maga sem tud aludni? 
Jöjjön, adok egy altatót!... Bevitt a kony
hába s előtte le kellett nyelnem egy hatal
mas pasztillát... Reggel, mikor a háziak
tól búcsúztam, a bambina a verandán állt, 
arcán a szórakozottság kifejezésével a távo
li Fekete Hegyeket figyelte...

Jegyzet

Egyébként, mert lassú észjárású vagyok 
s rossz számtanos, mint Beethoven, idegen
ben mindig odaadom a teli pénztárcám el
árusítónak, pénztárosnak, s utólag ellen
őrzőm, becsaptak-e? És becsaptak, Pesten, 
Pozsonyban, Prágában, Krakkóban, Varsóban, 
Moszkvában, Péterváron! Csak Rigában nem 
csaptak be, és Jugoszláviában -  sehol! Még az 
a fiatal platinakarkötó's feketéző' vagány sem 
csapott be a belgrádi pályaudvaron! Ennek im
már negyven éve... Most vajon mi van?
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H ű tlen ek
hűsége
Köszönettel a Montaillou „életrajzírójá

nak” -  Ő ihlette Pierre C. és Béatrice de P. 
szerelmi történetét*

A törvények megkötik kezünk-lábunk. 
Gondoljatok mindenekelőtt a megváltás
ra képtelen körülményekre, a zord idők
re. Most ez a tél. Sehol a meleg hajlatok 
illúziói.

Mi gyöngyözik, csiganyál, harmat híján 
a dermedt, csonka füveken? Kofaköpet; 
és holnap vagy holnapután, ha folocsúdva 
lázasan kinézel: a láthatár fehér s gyű
rött kórházi ing. Földbe gyökerezel a föl
ismeréstől, hogy minden, mi volt s jöhet, 
belefér egy képletbe, vagy valamely ősmo
tívumba kocsonyásodva remeg.

Talán szárnyalni akartok, balgák? 
Mint lebegő bordái a zarándokoknak?

Az Úr angyalainak szárnysuhogása 
nem elég nektek?... Dávid megrühesedett 
saruiban nem könnyű ellenállni az ördög 
csábításának.

„Bűnbocsánatot tőlem nyerhetsz, leá
nyom!” — ez a kétszínű mondat előzte meg 
Pierre Clergue közeledését. Ő sem volt 
különb a nyájnál, amelyik plébánosának 
felfogadta. Többé-kevésbé valamennyien 
-  a parasztok és a pásztorok is -  valami
lyen maszk mögé bújtak, hogy könnyeb
ben elviselhessék azt, amivel az Úristen 
(az egyház) lelki adóként — az anyagi mel
lett — megterhelte, s nemegyszer, bizony, 
sújtotta is őket.

„Isten természetéről világosan szeret
nék látni...” -  mondta a papnak, nem kis 
megilletődéssel s habozással, Béatrice 
de P., aki leánykorában eretnekgyanús 
ismerősök körében is forgolódott; közü
lük néhányan kathar** misszionáriusok 
lettek. -  „És halálomig hálás leszek ne
ked, atyám” -  fejezte be gyanútlan val
lomását, mely egyben ígéretként hang
zott.

Tiszta fejjel élt harminc és egynéhány 
évig, mint aki -  talán ez is az öröklött 
családi hagyományok része volt — a pire
neusi havasi legelők levegőjéhez szokott. 
(„Érhet balsors vagy szerencse, előre meg 
van írva.” Mennyivel nagyobb meggyőző
déssel, kategorikusabban hangzott egy 
ilyen szállóige a periférián.)

Hányszor feküdt le méregtől tajtékoz- 
va a hitvesi ágyba, és ugyanúgy férje ha
lálát követően is, sokszor. Jóllehet annyi 
kedves és szomorú emlékű esztendő múl
tán sem terhelte azzal tudatát, hogy a 
testi bűnök tetézik az elkárhozást. Mint 
ahogyan a szerelmi vágyait leplezni kép
telen plébános sem, soha.

Pierre Clergue, a keménykötésű férfi -  
asszonyszemekben papi köntösét felöltve 
is kellemes, jó benyomást keltő -  különö
sebb pátosz nélkül (semmiképp sem nagy 
csalódások terhétől tántorogva), mond
hatni flegmatikus hangon jelentette ki a

feltűnő szépségű özvegynek, hogy: „Az az 
érzésem, rég elvesztettük a lelkünket.”

Nos, ennek a visszaszerzésére tettek 
fogadalmat ők -  és kötöttek, kimondatla
nul is, tartós szövetséget. A szeretkezés 
sokak szerint csak kegyes ráadás volt. 
Hisz ki ne tudná, az égből jön minden ál
dás és kemény csapás.

Az emberek persze egyre többet pa
naszkodnak, hogy az Isten is megkároso
dott, megkeseredett. („Az enyém legalább
is ”) Ideje volna megfognia valakinek azt 
a Mindenható gondviselő kezet a merede
ken, hogy könnyebben megléphessünk az 
orvgyilkos idő elől.

Béatrice nővére jelen volt, amikor a 
pap („kifésült szakállal, dölyfösen feszít
ve”, ez már a ráadás volt) egy nagy kosár
ban egész télre való zöldséget hozott az 
özvegy portájára. Aznap együtt vacsoráz
tak: először hal, sóstúró, mindenféle gyü
mölcs, kétkarú gyertyatartóból sugárzott 
a fény — asztalterítéskor az asszony ar
ca ragyogott a boldogságtól. S buzogott a 
forró víz a fazékban, nem lesz kemény a 
galuska, nem áll meg a Szent Péter szó- 
Sőségű és termetű »gyóntató« pap torká
ban!... Pedig az »üdvözüléshez« egy eny- 
nyi aligha elég.

Agónia rustica

Béatrice aznap éjjel valami nagyon szé
pet látott, kinn járt az esztenánál, és egy 
(nem fehér) aranyszőrű, göndör ajándék- 
báránykával az ölében tért meg. Arcáról 
diadalmas derű sugárzott. „Rég elszok
tam az ünnepektől, újév napján is úgy 
hallottam, hogy a házi őrangyal ezüstös 
szárnya szárazán zörög, mint a fagyott 
gerinc.” Ilyenformán mesélte el másnap.

A leselkedő fehérnépek szörnyülköd- 
tek; ám még több okuk lett a bosszanko- 
dásra, mihelyt a papfog(ad)ás híre a kocs
mában poharazgató férfiakhoz is elért, 
akik ravasz fintorral (titokban tán irigy
kedve) asszonyaik szemébe nevettek, s 
így már bőven jutott a képzelegnivaló- 
ból nem csupán nappalra, étkezésre, de 
a gyomrot megfekvő zsíros vacsorát meg
emésztő, nyögdécselő, hortyogó órákra is. 
Az álmukban látott üzenet egyértelművé 
tette, miszerint a hasonszőrűek -  a fér
fiak egytől egyig megérik a pénzüket! — 
egymáshoz dörgölődve összeálltak, s har
ciasán vagy elégedetten bégettek.

Béatrice-nek jó alkalom volt ez, hogy 
fölidézze együttlétét nem olyan régen el
temetett apjával (kávés ibrikje még soká
ig ott állt kiszáradva a tálcán), aki soha 
nem adott számot másnak sérelmeiről, 
gondolatairól, hagyta, hogy leányai ked
vükre fessenek, zenéljenek -  a porcelán
készletre is odahaza festették a mintákat 
- , ünnepi alkalmakkor csak ült egy
kedvűen, savanyúan a közös asztalnál. 
Máskor meg hideg gőggel. Aggastyán ko
rában, miután egy pohár pálinkát ivott, 
lassan föltápászkodva kiment, vagy időn
ként szótlanul megmozgatta sovány kar
ját, jelezve, hogy nem kíváncsi a bevett 
szokásokra, elvekre.

Öregségében a leányai — némelykor 
bosszús képpel, hepciásan, de — megadó- 
an, híven szolgálták, nem győzvén han
goztatni, hogy bezzeg, ha fiúgyermekei 
lettek volna, azok hűtlenül elcsavarog
nak s latorkodni járnak... Egyszer -  ki 
tudja, honnan jött idegenből -  megje
lent egy fekete köpenyes ember, nagy tol
las kalapja eltakarta az arcát, veszettül 
rázni kezdte a gyümölcsfákat, s ha rá
szóltak, kihívó pimaszsággal éretlen ba
rackokat hajigáit feléjük; apjuk a friss 
zamatú bort kóstolgatta épp a pincéből 
felhozott, hidegen csillogó palackból, már 
készült hozzá a nyúlpástétom kömény
maggal elkeverve, mikor se szó, se be
széd, az asztaltól fölugorva, leakasztot
ta a falról rövid csövű karabélyát, és lőtt! 
A betolakodó rikkantott egyet, nyargalt 
a kerítésig; s azon is túl, kifulladva csak 
annyi ideig állt meg, hogy ijedtében ki
okádhassa magát... Az agg apának — sze
rencsére nem jutott ideje rá célba venni 
-  utána nagy kedve támadt, sokáig da- 
nolászott -  „Mogyoróladikba szálltam, / 
Hogy elmenjek Berberiába, / Békaszőrt 
kell keresnem ott, / Mit Spanyolhonban 
nem találtam ...” Akárha jókedvében ten
né, gondolták a háziak.

Szaggatott, őrjítő erejű szavak; most 
könnyűeknek tűntek mégis, mint a sóhaj
tás. Szédítően hosszú csók volt, elnyelte 
az éjszaka, miközben az asszony dús ha
jával betakarta vánkosukat.

„Apám azt mondta egyszer: Te olyan
nak születtél, aki soha nem tud pihenni. 
Vigyázz! Mert minden energiádra szük
séged lehet...”

Az ilyen spontán vallomások nem 
tűnhetnek el csak úgy nyomtalanul az 
időben. Az apjára gondolt: tőle örökölte 
a felfokozott érzéseket s a fantáziát... 
Csúcs hegyesedik, völgyhorpadás mé-
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lyül, s bár markodban rozmaringmag szo
rong, mint sejtés súrol: ha elhagy az Úr, 
farkasleheletével vesz üldözőbe a gond.

Máskor össze sem kellett kacsintani
uk Pierre-rel -  önző öröm nevetett fel be
lőlük. A plébános sétakocsikázásra hívta 
meg a kolostorhoz, hogy fölcsigázza női kí
váncsiságát; főleg azzal, hogy összefecse
gett mindenfélét az apácák életének tit
kairól. Átkarolva a Béatrice vállát (maga 
sem emlékezett rá pontosan, hol és mi
kor olvasta ezeket a malacságokat, talán 
Boccacciónál), fölényesen, gúnyosan kezd
te mesélni, hosszú szövegeket citálva.

„Arról hallottál-e, ami egy ősrégi vá
rosban, Argosban megtörtént?... Egy ne
mesasszony, nevezzük Lidiának, megkí
vánva az ifjú Pierrót, az ura szeme láttára 
bujálkodott vele, elhitetvén férjével, hogy 
az, amit látott, nem történt meg... »Pierro, 
igen megkívántam a körtét — így az úr
nő —, mássz fel, és dobj le néhányat belő
lük.« Az ifjú nyomban fel is mászott, és 
egymás után hajigálva le a körtéket, egy
szer csak megszólalt: »Ejnye, uram, mit 
művelsz? Hát te, madonna, nem szégyel- 
led magad megengedni ilyesmit szemem 
láttára? Azt hiszitek, vak vagyok?... Ha 
ilyesmit akartok cselekedni, vagyon ele
gendő szép szobátok, miért nem mentek 
valamelyikbe csintalankodni, mintsem 
a szemem láttára effélét cselekedni?« A 
hölgy, férjéhez fordulván, szólt: »Mit mond 
Pierro? Félrebeszél?« »Nem beszélek én 
félre, madonna. Azt hiszed, nem látok?« 
A félj, Nicostrato fölöttébb elcsodálkozott: 
»Pierro, én csakugyan azt hiszem, hogy 
álmodok« »Uram, cseppet sem álmodom -  
felelte Pierro. — De bizony te sem álmodol, 
s mit több, oly elevenen fickándozol, hogy 
ha e körtefa úgy hányná-vetné magát, egy 
szem körte sem maradna rajta.«

Pierre közben össze-összemosolygott az 
özveggyel.

Szólott akkor a hölgy: »Hát ez mi le
het? Lehetséges, hogy csakugyan lát
ja, amit mond?...« Pierrónak a körtefán 
szüntelenül já rt a szája, mind csak eze
ket a bolondságokat hajtogatta. Végül a 
férj rászólt, hogy: »Gyere le.« Az pedig 
lejött, s akkor kérdezte tőle Nicostrato: 
»Mit beszélsz, mit láttál?« Feleié Pierro: 
»Azt hiszem, bolondnak vagy alvajá
rónak néztek engem; én bizony láttam 
fentről, hogy feleségeden feküdtél, mi
kor pedig lefelé jöttem, láttam, hogy 
vissszaülsz a helyedre, oda, ahol most 
vagy.« »Hát annyi szent, hogy megbo
londultál — mondotta a férj —, mivel 
nem mozdultunk a helyünkről.« »Mit 
vitakoztok velem? — felelte Pierro. — Én 
bizony láttalak rajta feküdni.« Nicostrato 
egyre jobban ámélkodott: »Igazán sze
retném látni, vajon meg vagyon-e babo- 
názva e körtefa, s vajon valóban csodát 
lát-e az, ki fenn vagyon rajta?« És felmá
szott a fára. Alighogy fent volt, a hölgy 
nyomban szeretkezni kezdett Pierróval. 
Mikor a férje meglátta őket, elordította 
magát: »0, gonosz asszony, mit művelsz? 
Meg te is, Pierro, kiben a világon legin
kább bizakodtam?« És kezde lefelé mász
ni a fáról. A hölgy és Pierro pedig vissza
ülvén a helyükre, felszóltak neki, hogy:
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»Itt üldögélünk.« Nicostrato látván, hogy 
ott vannak, ahol őket hagyta, kemé
nyen rájuk förmedt. Szólott erre Pierro: 
»Most igazán megvallom, hogy miként 
te is mondtad az imént, én bizony rosz- 
szul láttam, midőn fenn voltam a körte
fán... miképpen utána te is rosszul lát
tál. S ha meggondolod és eszedbe veszed, 
hogy feleséged, ki minden asszonynál 
okosabb, még ha e dologban szégyent is 
akarna hozni rád, vajon a szemed láttá
ra tenné?... Amiért is ennek a megbabo
názott látomásnak bizonyára a körtefa 
az oka. Mert senki a világon nem tudta 
volna kiverni a fejemből, hogy te itt test 
szerint érintkeztél feleségeddel, hahogy 
nem hallottam volna azt, amire, eskü
szöm, még csak nem is gondoltam, nem
hogy megcselekedtem volna.«

Ennek utána az asszony, ki fölöt
tébb haragosnak tette magát, felállott 
és szólott: »Ördög szánkózza meg a há
tad, mert olyan rövid eszűnek tartasz 
engem, hogy ha már egyáltalán ilyes
min járna az eszem, majd ide jönnék a 
szemed elé végrehajtani efféle gyaláza
tosságot, amit, úgy mondtad, magad is 
láttál.« Nicostrato abbahagyta a vitatko
zást és a szemrehányásokat, s kezdett az 
esetnek furcsaságáról beszélni: ama cso
dáról, hogy annak, ki a fára felmászik, 
nyomban megváltozik a látása...”

„Csak nem készültél te is ilyen furfang- 
gal elbánni velem — kérdezi más hang
nemben Pierre —, amióta az a csorba lan- 
galéta vikárius szemet vetett rád?”

Béatrice bizalmas hangon kezdi duru
zsolni, mint közös játékukat:

„.Ráleltem én egy mintapárra,
nyári éj sem csöndesebb..

A férfi szelídült tekintettel replikázik:
„Ily csoda hogyan is lehet?...
Az asszony vak, s a férj süket.”***

Ezt már együtt mondják, s kifulladva 
egymáshoz bújnak. Majd hangos kacagás
sal, felváltva:

„Hát nem ilyenek vagyunk!... 
Semmiképpen sem ezek... Inkább az isz- 
koló pár a kertek alatt, emlékszel rá?!... 
Lóvá tettük a csőcseléket!”

Semmi jel nem vallott arra, hogy ebben 
a régies, kopott házban őt valaha is kívül
ről fogják kormányozni...

Ormótlan, széles odú. Bukott asszony! 
ŐL. Miután betörték egy kővel az ablakát, 
Béatrice nem lepődött meg különösképpen
— ám jónak látta elfújni a lámpát; ni, már 
világít a hó, reggel van! —, csak azt érez
te, hogy még sose fázott úgy, mint most, 
ezek között a hámlásos-bőrű, öreg falak 
között... és nem volt része soha ilyen meg
aláztatásban és félelemben.”

Álmok és ébrenlét határmezsgyéjén, a 
temetőkapuban belekapaszkodott a fér
fi karjába... Körös-körül lósóska, papsajt, 
mérges növények nőttek, a gomba meg a 
sok eső megette a fakereszteket.

„Én is eltemettem őket... a szüléimét”
-  mondta lakonikusan a férfi. Aki a pa
pi köntöst úgy hordta, hogy Béatrice, erő
sen sós könnyeivel küszködve (a szavak

tól is fulladozva) alig-alig vette rajta észe. 
Ennek nyilván más, mélyebb oka is volt.

Pierre lázadozó fajta ember volt. 
Ráadásul most a gorombáskodástól sem 
riadt vissza. Lám, hová visz a férfiak bősz 
természete, önző durvasága!... Mit akar 
ez a pap vele, mihelyt kibújik a reveren
dából? Megmutatni legbensőbb bensőjét? 
Akár az ő apjuk, a szűkölködő s szűkölő 
vénség — eredendő: durva kő- vagy rozs
dás vasél-természetével. (Hányszor része
gen bandzsító kis szemeit látja csak maga 
előtt, amint egészen kifényesedtek!)

Ez a pap is: képes egyből levetkőzni 
okos arcát és fantáziáját.

Fölkelt a sírkőről, még le is porolta 
szoknyája szélével, mintha ő maga lenne a 
tisztátalan, végigmérte a kivörösödött fér
fit, aki, úgy látszik, mindeddig csak ját
szott vele... Miért is ne; ha tehette?

Pierre nem engedte el maga mellől, utá
nakapott s megragadta a nő karját.

„Azóta kísértettél, némán, halk szó
val...— kezdte fojtott hangon —, amióta leg
először, a sajtárral a kezedben, meglátta
lak. Olyan ritmusban még nem ment el 
mellettem menyecske... Áztán, amikor 
hozzád értem, mikor először...”

Béatrice keményen, rendreutasítóan 
rázta meg vállát:

„Először s utoljára!... Már csak a diadalmas 
nőstény tombolása következik, nemde?!”

Otthon egész nap kaján irigységgel gon
dolt arra a nőszemélyre, akit a pap meg
próbált becézgetve körüludvarolni. Úgy 
csörömpölt, tisztogatott, hogy a mennyeze- 
tes ágy is remegett bele. Gőgös melléhez 
érve, úgy érezte, hogy egyből megnőtt... 
„Mi vagyok én neki? -  állt meg csípőre tett 
kézzel a tükör előtt. -  Csapszékben enyel
gő, ugrabugráló parasztlány?!” És akarat
lanul is megrántotta kócos haját.

Valamikor, házasok lévén, épp így perel
tek egymással. O bátran szidta az urát... 
Már rég nem álmodott vele; s hogyha még
is: egyből fólrezzent tőle riadtan.

A múltkor éjjel viszont — talán, hogy 
szemérmességét könnyebben legyőzze — 
felkavaró álma volt, hogyne emlékezne rá: 
a plébános ölébe rejtette gőzölgő fejét.

Senkinek sem szokott erről beszélni. A 
legkeményebb embert is megpuhítja (ezt 
az anyjától tudta) -  részegessé teszi, mint 
valami rossz nyavalya — a szerelem. Ha ki
mondod a szót, durva kézzel levered róla a 
hímport...

„Amely ember megszenvedés nélkül s 
egyszerre tud nagy jólétet elfogadni, ritkán 
érdemli ki az Úr bizalmát -  kezdte vallomá
sát Béatrice. — Utálom a tettetést, ám a vá
ratlan, apró örömök élvezése közben is ne
megyszer mardosott a lelkiismeret.'’

Később pedig: „Úgy érzem, s félek, hogy 
a sors szörnyű hirtelen lendületet vesz... -  
Hangja elcsuklott. -  Ha netán szét akar
ná zúzni, amit eddig kegyesen adott?!”

Ez a pap se fösvény, se vérengző. Ám 
úgy látszik, holmi templomoslovag-erény 
is hiányzik belőle.

Kópésan hivalkodott: „Hiába tettem lá
bad elé a mennyet!... — Majd látva, hogy 
Béatrice védekezőn megint maga elé emeli 
a karját -: „Dulakodás nélkül már verssel 
sem lehet hozzád közeledni?...
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Mikor Zeusz a nők között 
Európát megszerette légyen,
Más-más alakba öltözött,
Hogy így, vagy úgy, de végül célba érjen.”

Egy kicsit szomorkásán jegyezte meg: 
„Azt hiszem, legjobban a változatosság hi
ányzik neked.”

A plébános ráborult a világtalan ván
dormuzsikus vállára, úgy énekelte az ér
zelmes dalt. A másik percben egy ga
rázdálkodó részeget ragadott meg, s a 
tarkójánál fogva kipenderítette az ajtón... 
Ilyen fokú tévelygővel bajosan tudott volna 
a hegyvidék népe megbékélni, különösen 
a bevett szokásokat tisztelők, a merev sza
bályokba kapaszkodók -  („Ti papok, ab
bék, püspökök, érsekek: többet vétkeztek, 
és jobban kívánjátok az asszonyt, mint a 
közönséges emberek, az alacsonyabb hely
zetűek!”); -  de talán még azok sem, akik 
a falu szűk keretein belül valamilyen új
módi ideált keresve, akivel némelykor ösz- 
sze is lehet kacsintani, rezignáltan legyin
tettek, valahányszor egy-egy irigy vagy 
impotens szomszéd, esetleg ájtatoskodó, 
bigott személy a férj, a férfiak hűtlensé
gét paráználkodásnak, vagy egyenesen a 
boszorkányság bűnének rótta fel. (A mie
ink máskülönben „úgy párosodnak, mint 
a patkányok a szalmában”)

„Vért hányt az éjjel. Most alszik, és fe
hér, mint a fal” — súgta Béatrice fülébe ag
gályoskodó nővére. Az özvegy húg teljes 
szépségében állt előtte, a tornácfájának 
dőlve. Most nem szívesen gondolt Pierre- 
re; arcbőre ilyenkor szokta befogadni a 
nap áldott sugarait. Mozdulatlanul állt a 
déli fényben. „Micsoda eró' van a közhe
lyekben!” tűnődött átszellemült mosoly- 
lyal. De ajka ezúttal néma maradt. A szár
nyas ajtó tárva-nyitva volt; az ebédidő 
megérkeztét várták, befelé figyelve mind
ketten, tudván, hogy a nagy falióra muzsi
kálni szokott.

Béatrice tele volt ragaszkodással és ro
mantikus érzelmekkel.

A plébánost -  az elriasztó lator, kéjenc, 
fattyú-páternoszter megbélyegzésen túl — 
egyből hírhedtté tették a nők körében ara
tott sikerei (volt már, aki alkalmatlankodá
sai miatt elmenekült a faluból). Ráadásul 
olyan valaki volt, aki buzgalommal olvasott 
s idézett ezt-azt mindenkinek, s nem csak 
a Bibliát. Az egyháziak: egyfajta »lovas osz
tály« tagjai; azt lovagolnak meg, akit akar
nak, mint szerencsés szeretők... Nőkkel 
hálnak, semmi jót ne válj tőlük. Ezt egy 
pásztorember mondta volt irtózatos magá
nyában, híjával meleg ételnek és zsoltárszó
nak, midőn ordas szél csapott ki a megava- 
sodott avarból kifordult koponya kicsorbult 
szemöldökcsontja mögül. Ilyenkor a lege
lők felől a pallos-élű középkorból kísértő ár
nyak zúgása hallatszott.

Tüskés idő, a széna is az. A nehézségek 
ára; szembesülés a lehetetlennel. A májusi 
napsütés, a bíbor bimbó vonzása. Újabban 
minden olyan hazárdul tör rá, mint a ma
gas láz.

A zarándok vagy eltűnik a színhelyről, 
mások emlékezetéből, vagy tudomásul ve
szi az eleve elrendelést. Ne reméld az Isten 
külön kegyét.

Más talán körültekintőbb a csodavá
rást illetően -  az Úr tüntetheti el csak a 
maga teremtette csodákat -: mint amikor 
az anya ügyel rá, hogy asztmás gyermeke 
fölözött tejet igyék. Szeretet mozgassa bár 
a csillagokat, ámde még közöttük is: ha nő 
a távolság, nincs esély a visszatérésre.

A parton egy kaliba, és égni kezd mel
lette az árva rekettyebokor... Ki gyújtot
ta fel? Mit számít, megkerül-e a tettes. A 
kívülállók legfeljebb kuncogva nézik, hogy 
előbújik-e még valaki a szerencsétlenek 
közül reszketve a bíborszínben lángolva 
roskadozó tető alól?

Gömbölyded menyecskék, konyhalány
ok közt szálkavékony fiatal apácák, ha 
megszólalnak olykor, rekedtes hangon 
rosszallóan zörögnek. Agyagedényben 
méz csorog, bütykös ujjak otromba tépést 
bontanak.

Totem II. (részlet)

Az Ég szíve ütemesen ver, őbennük is 
(az ember bűntudata szólna így?); habár 
meg se látszik rezdülni ugyanattól a vö- 
röshangya-boly.

Egyik alkalommal a plébános -  jóllehet 
váltig azt hangoztatta az asszony előtt, 
hogy a vadság nem egyeztethető össze a 
hívő ember jámborságával -  nem tudta 
visszafogni indulatát, miután egy nagy 
befolyással bíró, pökhendi alak nyílt ki
hívással szégyenítette meg bálványozott 
hölgye előtt; a sértés nyilvánvalóan az öz
vegy Béatrice-nek is szólt: „Ki ne látná a 
nagy fene dongót a virág körül... S a vár
ható eredmény, mint mindig: újabb fattyú 
születése!”

„Te bunkó paraszt! — förmedt rá a pap 
a tehetős, meglehetősen vénecske legény
re, aki ráadásul örökké a nemességével 
kérkedett. -  Hallgass!” -  Ezzel is érez
tetve, hogy ez neki csak egy lóvakaró. Ha 
Béatrice nem ugrik közéjük, Pierre súlyos 
ökle le is sújtott volna. A megrémült gazda 
kiabálva hívta szolgáit segítségül, akik a 
Pierre fenyegetésétől visszariadtak, hogy 
az az ököl még ölni is kész!

„Saját házam kapuja alatt sunyí- 
tott. Mire észrevettem...” — kezdte volna 
Béatrice kifulladva.

„Háromszoros ütést terveztem — is
merte be utólag a plébános. Majd lovagi-

as pózba vágta magát: öngúnnyal kísért 
mondandója így hátha nem hangzik teljes 
kudarcként. -  Korábbi tanításomat kiegé
szítendő: az engedékenység, lám, ezúttal 
nem az oltár lépcsője előtt torpant meg!”

„Hogyan lehet elviselni az égés okozta 
fájdalmakat a máglyán?”

„Tudatlan teremtés! Hiszen az Isten 
magára veszi a vétkesek szenvedését is!...”

Szótlanul ballagtak egymás mellett a 
nyárfasoron; fölöttük a zsenge zizegésben 
meleg pára szállt a friss zápor után.

„Gondoltál-e már arra, hogy mi a teen
dő, midőn kofák és fináncok állják el az 
utadat?”

Ez a kihívó tenorhang az Odüsszeuszt 
játszó Pierre-é volt, semmiképpen sem 
vallott a plébánosra.

Béatrice óvatos volt, hallgatott.
A veszély ott leselkedett bennük... 

Megismerni, mindenekelőtt saját jellemvo
násaidat; de az övét is. Hogy idejében vá
lasztani tudj, és elkerülhesd a fölösleges 
kitérőket vagy zsákutcákat.

Amint beértek a házak közé, a férfi ar
ca megöregedett.

Béatrice-nek egy emlék jutott eszébe, 
hajadon korából. S a házukban több alka
lommal is vendégül látott, eretnek híré
ben álló G. Authénak, apja jó barátjának 
megjegyzése, miszerint ki túl sok mindent 
tud a hitről, könnyen elájul az ámulat
tól. Aznap este különös dolgot olvasott fel 
(őneki kezdetben úgy tűnt, hogy egy isme
retlen könyvből). A jelenlévők: ki-ki a sa
ját padján ülve -  az asszonyok elkülönítve 
az egyik oldalon, a férfiak a másikon — 
hallgatták. Mindennapi falusi estének in
dult, telve keresztény alázattal. De aztán 
a felolvasó hang Szent Péter, Szent Pál és 
Szent János apostolokat idézte, akik úgy
mond mind egyetértettek volna abban, 
hogy a házastársi kapcsolatok felbomlásá
ért többnyire a papok a felelősek. „Holott 
ők latinul is tudnak olvasni, méghozzá fo
lyékonyan” -  tette hozzá közben G. Authé.

„Ezt miből olvassa?” -  kérdezte komor 
arccal a házigazda. -  „Akarja látni?” -  
„Nem bánom.” — Odavitte neki a könyvet: 
kezdetben vala az ige...” A Biblia volt.

Máskor, ugyanígy, Pierre-t látta: el- 
mélyülten olvasott egy fekete könyvből. 
Faóriások árnyékában. Mikor Béatrice a 
közelébe ért, a pap, tekintélyét növelve, 
felállt. „Két fejjel magasabb volt nálam... 
mégis átfutott rajtam, mint valami bor
zongató ijedtség: lám, most is milyen fen- 
sőbbséges pózból tekint le reám, és kimért 
szavaival is mintha csak el akarna rejtőz
ni előlem...”

Hány ilyen tapasztalat kell ahhoz, töp
rengett utólag Béatrice, hogy az ember lei
kébe befészkelje magát a kétely: Két Isten 
volna? Az egyik jó, a másik rossz...

(„Értem már -  most is visszahallja az 
apja félénk hangját. — És mi a teendő, 
hogy ha mindkettő a klérusnak igyekszik 
kedvezni?”)

*Emmanuel le Roy Ladurie -  a francia új történetírás 
markáns képviselője:Monta;//ou, egy okszitán falu életrajza 
(1294—1324). O siris Kiadó, Budapest, 1997.S

** „tiszták” szektája
***(Lessing)

(folytatása következő számunkban)
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PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA

„Vitalitás és melankólia”
Claudio Magris Kisvilágok (2002, 2012, 

Libri) című esszéregényének (önéletraj
zi esszé? regényesített memoár?) két mot
tója van. Az Amedeo Grossitól származó 
rövid idézet a világ részletes leírásának 
a nehézségeit emeli ki. A második mottó 
egy Jorge Luis Borges-gondolat, amely a 
világ megismerését egy szükségszerűen 
belső, mindig sajátosan egyéni látásmód 
jelenlétével hozza összefüggésbe. Az álta
lánosban, a világot alkotó tényezők meg
ismerésében, vallja Borges, valójában ön
magunkat kutatjuk. Különös eredményre 
vezet a Kisvilágokban ez az önkeresési fo
lyamat. Az énelbeszélő, útirajza során, 
Trieszt és a környező vidékek fő nevezetes
ségeit ismerteti meg az olvasóval. Trieszt, 
a híres olasz író, nagykövet és egyetemi 
tanár szülővárosa, központi hely. A szám
talan apró történetnek, élethelyzetnek 
helyt adó város eszményi városként jele
nik meg. Ennek alátámasztásául, törté
netiségével egyidejűleg, Magris a dinami
kus, változásban lévő Trieszt látképének 
bemutatására is különleges hangsúlyt fek
tet. A vizsgált térség történeti változásai, 
kultúrája, hagyományai és legfőképp han
gulata kelti fel az olvasó figyelmét. A re
ferenciákban való eligazodás helyett azon
ban sokkal inkább meghatározóak azok a 
leírások, melyeket az erőteljes vizuális él
mény tesz emlékezetessé.

Az apró leírások intenzitása által az 
ismétlődő cselekvések is szinguláris je
lentőségre tesznek szert. Ezek viszonyá
ban az önazonosság narratív formái ak
tiválódnak. Ebből a szempontból, a kilenc 
részre tagolódó mű fejezetei közül az el
ső és utolsó privilegizált helyzetben van, 
mivel ezek a részek foglalkoznak közvet
lenül Trieszttel. A jelölt szöveghelyekhez 
elementárisán hozzátartozik a szerző ön
azonosság-keresése. Az első fejezet befo
gadói tapasztalata azt mutatja, hogy az 
olvasó számára Trieszt mindenekelőtt 
Magris életidejében kerül bemutatásra; 
a narráció referenciális alapját elsősor
ban a szerző saját tapasztalatai alkotják. 
Szülővárosához való elemi kapcsolatában 
Magrist legfőképp az foglalkoztatja, hogy 
önmaga miként éli meg a „triesztiséget”, 
hogyan helyezkedik el ebben a földrajzi és 
kulturális értelemben egyaránt határolt 
térben, s milyen kapcsolódások, válasz
tások, viszonyok határozzák meg életvi
telét, hétköznapjait. Éppen ezért, amint 
a könyv címe is utal rá, Magris kisvilá- 
gokat, belső kapcsolódásokat kutat, ezek 
összefüggésrendszeréből rajzolódik ki az 
a korkép, amelyet a regény elolvasása so
rán kapunk. Azt mondhatjuk tehát, hogy 
a Kisvilágok (ellentétben például Duna cí
mű regényével) a teljes rekonstrukció igé
nye nélkül íródott, noha rendkívüli adat
gazdagság jellemzi.

Ez már a regény első fejezetében is nyil
vánvaló. A trieszti San Marco kávéház 
prezentálásakor a kávéház falán talál
ható romantikus művészeti formák, kar
neváli hangulatot idéző elemek, színek

vonják magukra a figyelmet. A felsoro
lás allegorikus olvasata helyett azonban a 
sokféleség olyan egységet alkot, melyben 
könnyű kiigazodni, mivel a kávéház, ahol 
„fátyolos a levegő, megvéd a távlatoktól” 
(25.). Trieszt „igazi kávéháza” köztudottan 
Magris kedvelt helye, „afféle platóni aka
démia” (19.), ahol jó újságot olvasni, jó al
kotni, írni. A maszkok, képek közötti tájé
kozódás pedig nemcsak egyféle esztétikai 
tapasztalatot nyújt, de lételméleti jelszerű
séggel is bír. Magris a kávéházban talált 
tárgyak megfigyelésekor nagyon sok (filo
zófiai értelemben vett) „dologgal” szembe
sül. Voltaképpen további fejtegetéseinek is 
ezek a kiindulópontjai. Ha a regény elolva
sását követően dichotómikusan próbáljuk 
meg felsorakoztatni Magris fő szempont
jait, azt láthatjuk, hogy a narrációban 
egyrészt gyakoriak a létezéssel kapcsola
tos megjegyzések, kategóriák, fogalmak, 
másrészt, ennek klasszikus ellenpólusa
ként, megjelennek a halál gondolatához és 
rítusaihoz társított tapasztalatok. E rész
letek arra mutatnak rá, milyen jelentő
sége lehet annak a törekvésnek, hogy az 
ember próbálja feltárni a halál misztériu
mát.

Az ezekről való gondolkodást-filozofá- 
lást egy, a narráció belső rendszerében 
nagyon is legitim célkitűzés mozgatja: ho
gyan vagyunk képesek eljutni az abszo- 
lútumig. Az eljutás előfeltétele az úton- 
levés, ami Magrisnál legtöbbször a lét 
metaforájaként határozódik meg. Ennek 
során találkozhatunk azokkal a „sorsese
ményekkel”, melyek a nevezett célkitűzés 
szolgálatában állnak. Magris apró tör
ténetelemeken keresztül mutatja be azt, 
hogy az abszolútumhoz vezető utat való
jában milyennek képzeli. A változatos el
beszélések, élettörténetek mellett művé
szi formát is talál a kérdés tárgyalásához, 
méghozzá a költészetet — a barát Biagio 
Marin költészetét. Kétségtelen, hogy a 
Kisvilágok ban található önkonstitúció 
kiindulópontjának Marin költői motívu
mait, főbb gondolatpilléreit kell tekinte
nünk. A gyakran az elbeszélt élettörténe
tek közé ékelt idézetek az élet általános 
érvényűségét hangsúlyozzák. Magris az 
elbeszélt sorsesemények segítségével mu
tat rá arra, hogy a lét nem drámai, nem 
tragikus és nem idegen. A felelevení
tett történetek éppen arra hívják fel a fi
gyelmünket, hogy bizonyos mozzanatok 
mindannyiunk életében megtalálhatóak, 
kollektivek. Éppen ebben áll Magris poé
tikájának legfőbb sajátossága: az egyedi
ben az általánost keresi, a törvényszerűt.

A könyv nagy érdeme, hogy a narrá
tor a fenti elgondolást integrálja a könyv 
fejezeteibe, s a témához való visszatérés 
a Kisvilágok egyik központi szervezőel
ve lesz. Magrisnak azonban nem szándé
ka az elidőzés, sokkal inkább az érdekli 
a központi témára történő ráhagyatko- 
zásban, hogy miként jött létre világunk
ban a szakadás, azaz mikor keletkezett 
a pszichológiai értelemben vett veszte

ség, az isten-mivolt, értékrend és életvi
tel megbicsaklása. Mert kimondottan is 
istenek voltunk, még ha meg is kell fe
ledkeznünk erről: „el kell már feledni, 
hogy az ember valaha isten volt” -  írja 
(214.). E belátás következtében lesz in
tegráns eleme a regénynek a valódi, meg
élt élet iránti vágy, a boldogság kiterjesz
tése, ami „maga az élet” (74.). De vajon, 
ismerve a világtörténelem véráztatta 
lábjegyzeteit (vö. 238.), a beváltatlan ígé
reteink örökségét (Magrisnál ezt Trieszt 
és Torino képviseli), van-e még lehetősé
günk arra, hogy megtanuljunk „félelmek 
nélkül élni”? (56.) Bizonyosan a megosz
tott élettörténetekkel való összekapcsoló
dás igyekszik rávilágítani ennek a rákér
dezésnek a hangsúlyosságára. A műben 
szereplő élettörténetek, melyekből Magris 
apró mozzanatokat emel ki csupán, je
lentés-összetettségük miatt válnak fon
tossá. Úgy funkcionálnak, mint egy-egy 
parabola vagy példázat, s allegorikus jel
legüknél fogva mind válaszlehetőségként 
tűnnek fel. A mű patetikus hangneme is 
biztosítja az egyes fejezetek közötti folya- 
matszerűséget.

így a látszólag töredékes narratívák 
nemhogy szétfeszítenék a narrációt, in
kább egy közös tartalom alá rendeződnek. 
Ekként olvasva a saját és idegen történe
teket, krónikákat, a történelmi emlékezet 
performatív mozzanatait, a konstituálódó 
életbölcsesség bizonyos aspektusait fe
dezhetjük fel. Korántsem mondhatjuk 
azonban azt, hogy a Kisvilágok ban erő
teljes a kinyilatkoztatás veszélye. A tör
téneteknek inkább közvetítésfunkciójuk 
van, ezekhez társulnak az igen árnyalt, 
lételméleti kérdéseket taglaló filozófiai 
fejtegetések. Töredékességük okán azon
ban ezek sokszor nem válnak hozzáférhe
tővé, felszíni jellegük lesz a meghatáro
zó. Ezek közül kiemelkednek a saját és az 
idegen ambivalens viszonyára vonatko
zó meglátások, amelyek explicit összefüg
gésekre mutatnak rá. Ilyennek tekint
hető a Médeia-történet interpretációja, 
ami Magrist az idegenség s a hazátlan- 
ság megtapasztalására emlékezteti, de 
itt említhetjük az elnyomás, fasizmus fel
idézett időszakát is, ami az identitás el
vesztésének veszélyeire reflektál. Az át
élt életvalóság és az elbeszélt történet 
elegye különleges érzelmi hatást vált ki 
az olvasóban.

Ez a hatás lényegében az egész mű be
fogadása során jelen van, mozgásban 
van, túllépi a szöveg textuális dimenzió
it, és Magris prózapoétikájának legfőbb 
jellemvonásaira emlékezteti az olvasót. 
Claudio Magris a Kisvilágok narrátora
ként is poéta doctus. A tér és a hozzá tá r
suló kulturális értékek bemutatása ré
vén nemcsak egy nép eredetét, de ezzel 
egyidejűleg önmaga eredetét is feltárja. 
Olyan metanyelv ez, ami az önreflexivitás 
és az idegenség egybefonódásáról be
szél, de e tematikában főként a saját, az 
„önmagaság” értékeinek felismerésére és 
megtartására ösztönöz.

Claudio Magris: K isvilágok. Libri, 
Budapest, 2012.
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Fesztivárda 25
„Különös, szüszpanszos élőlény a 

fesztivállat. Invazív faj, mely a megszállt 
fesztiválközegben, a nappal aktív őshonos 
populáció szokásaival és kényelmével mit 
sem törődve, karikás szemű lárvaállapot
ban tölti a feszthetet (az éjszakai életmód
hoz való alkalmazkodás következtében): 
sötétben -  a nézőtér, az éjszakai sörsátrak, 
illetve fesztivállap-szerkesztőségek homá
lyában -  aktív, hajnali szakmai beszélge
téseken kissé passzív, a napos déli órákat 
pedig lesötétített átmeneti lak-, egyben bú
vóhelyén vészeli át. A fesztivál zárultával 
pár napra ájultan bebábozódik, aztán vá
lik csak el, szabadon s reßektdlatlanul to- 
vábbcsapongó repke lepke avagy tücsköt- 
bogarat összehordó, a látottakon kérődző 
eml(ékez)ős válik-e belőle imágó korára.”

(Bo Nefrén)

Alulírott ez utóbbi, eml(ékez)ős fejlő- 
dési irányt látszik követni most, hogy 
tíz év után újra alaposabban megjár
ta Kisvárdát. A fesztiválomkor múltával

ellenállhatatlanul tolakszik vissza gon
dolataiba, retinájára, dobhártyájára né
hány egyelőre emésztetlen fesztemlék: 
gyönyörködtető és kesernyés, fanyar és 
émelygős vegyesen... várdakeserédesen.

Jubileumi fesztivál után ébredezünk. 
Huszonöt évet töltött idén a zsenge korá
ban találkozóról fesztiválra átkeresztelt, 
nevét azóta is előszeretettel változtatgató 
kisvárdai rendezvény. 1989 nyarán még a 
nemzetiségi vasfüggöny(ök) emelgetését, 
a (külső és belső politikai) határok koc
kázatos feszegetését szolgálta az akkor 
mindössze három társulatot felvonulta
tó Nemzetiségi Színházi Találkozó. 1990- 
ben már kilenc határon túli résztvevője 
volt a II. Magyar Nemzetiségi Színházak 
Fesztiváljának, mely a következő év
ben III. Magyar Nemzeti Kisebbségi 
Színházak Fesztiváljává neveztetett át,

1992-től pedig, egyre szélesedő vendég
körrel, Határon Túli Magyar Színházak 
Fesztiváljaként futott, egészen húszéves 
koráig.

Néhány éve, fesztiválunk nagykorúsá
gának küszöbén, a híradások szerint vé
szesen kiéleződött „túliság-inneniség” vi
tát huszárosán elvágó névújítás Magyar 
Színházak Kisvárdai Fesztiváljára nem 
jelentett ugyan (nem bennfentes alulírott 
fesztivállat szerint) látványos paradig
maváltást a rendezvény történetében, ám 
(a POSZT mintájára) immár nevében is 
Kisvárdáévá tette a változatlanul főként 
határon túliakról határon túliaknak szó
ló rendezvényt még ha e határok folyto
nosan oldódóban-szilárdulóban voltak/ 
vannak is az úniós tagfelvételektől és in- 
neni-onnani politikai kurzustól függő
en, és egyre átjárhatóbbak, egyre inkább 
csak Trianon utáni konvenciókban gyöke- 
rezőek is, illetve akkor is, ha „túliak” he
lyett inkább kulturális határ- vagy tran
zitterületek színházairól lenne okunk 
immár beszélni, egyre nemzeti-ideológia- 
mentesebben minor színházról az egyko
ri nemzetiségi helyett (illetve nem repre

zentatív importszínházról, mely egyelőre 
versenyen kívül reked Kisvárdán).

A röviden és pongyolán csak 
„Kisvárdaként” emlegetett és tájainkon 
fogalommá vált rendezvény névtörténete 
is jelzi: nem volt épp identitászavartalan 
ez a huszonöt év. Az idei, a huszonötödik 
évforduló sem hozta el a nyugodt, megelé
gedett, karoszékben hátradőlős felnőtt
kort számára, ami emberi léptékkel mér
ve természetes. Egy rendezvény életében 
pedig szerencse a szerencsétlenségben ez 
a válogatók által oly sokat emlegetett „kó- 
cosság”, amiről beszélni kell és lehet.

A negyedszázados jubileumra való te
kintettel mind a fesztivállap (a virtu
ális konkurenciával szélmalomharcoló 
Kisvárdai lapok), mind a hagyományosan 
délelőtt 11-kor kezdődő szakmai beszél
getések igyekeztek (enyhén erőitetten)

TrtEÁTJillM
teret biztosítani a visszaemlékezések
nek, ám a diakrón diskurzus elősze
retettel fordult át szinkron kritikába. 
A levegőben lógó alapvetőbb fesztivál- 
egzisztenciálfilozófiai kérdés, miszerint 
miért van egyáltalán Kisvárda[i fesz
tivál ti.], és miért nem inkább a semmi, 
a szakmai és kocsmai beszélgetéseken 
Kisvárda mibenlétéről folytatott vitává 
szelídült: mi is Kisvárda, találkozó vagy 
fesztivál, avagy mi a szösz, ha sem ez, 
sem az? Hogy valaha találkozó volt, tá r
sulatok, színházközeli szakmabeliek és 
amatőrök találkozásának helye és ide
je, abban sok nosztalgiázó egyetértett. 
Ahogy abban is, hogy a jelenlegi körül
mények között, amikor a nehezen, komp
romisszumokkal leegyeztetett előadások 
lóhalálában utaznak, beszuszakolják ma
gukat egy épp szabad színpadra, a színé
szek lejátsszák az előadást, lazítanak egy 
sietősét a(z eleinte botrányosan korán zá
ró) fesztiválbüfében, majd „szakmai” (ti. 
beszélgetés) után hazahúznak, felszaba
dítandó a helyet az épp érkező rohamtár
sulatoknak, nos ez nem nevezhető már 
találkozónak, együtt és egymásnak já t
szásnak, mint valaha, amikor a meghí
vottak, egymás hegyén-hátán ugyan, de 
alanyi jogon végigvárdázhattak egy jú
niusi hetet. A két körben válogatott ver
senyelőadások így egy szűk fesztivállat- 
közönségnek (1.: mottó) szólnak, illetve 
néhány elszánt vagy betévedt civilnek, 
a „versenyen kívüli” jelző pedig nem egy 
következetes OFF-koncepció érvényesí
tését jelzi, hanem időponttól függően je
lölhet közönségelőadást (21 óráig) vagy 
polgárpukkasztás-gyanús független/al- 
ternatív/műhelyprodukciót (éjszakába 
hajlóan). A sem versenyen kívülinek, sem 
belülinek nem aposztrofált, illetve bábelő
adások a válogatóktól függetlenül meghí
vott produkciók. Az amorf fesztivál-kon
cepció és a sokszor vádolt problematikus 
játéktérelosztás azokról a kínos kompro
misszumokról tanúskodik, melyekről a 
Kisvárdai lapok első számában olvasha
tó kesernyés Válogatói morfondírozás is 
tudósít: ambiciózusnak induló válogatás, 
majd a meghívottlista kényszerű szűkí
tése a költségvetés menet közbeni meg- 
nyesegetésének következtében, illetve 
a korábban kísérleti produkcióknak he
lyet adó játékhely megszűntetése. Hogy 
ezek után mi Kisvárda ma? „Már nem 
találkozó, de még nem fesztivál”, fogal
maz a rá jellemző (többnyire konstruktív) 
szentenciózus szigorral Nánay István, 
őskisvárdázó színikritikus, jubileumi fő
válogató. Bár igény volna mindkettőre to
vábbra is, ám ahhoz az kéne tán, hogy a 
(gazdasági, politikai) hatalom és a szín
házi szakma képviselői között is újra lét
rejöhessen a találkozás, mint egykor, a 
hősidőkben. Az eltelt negyedszázad alatt 
sokat változott felnőttebb igényekhez kel
lene tán közelíteni a fesztiválstratégiát, 
nem a változhatatlannak tételezett, ko
nok antifeszt-adottságokhoz. Addig ma-

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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rad a szösz... szöszölés, [szössze.net]- 
fesztivállap, sziszeg-szöszögés.

Különben az sem biztos -  teheti hoz
zá a Balkán felől érkező, kaotikum- 
függő, szentimentálanarchista, jelző
halmozó transzmagyar kisvárdázó —, 
hogy baj ez az eldöntetlenség. Hogy sze
retné, ha Kisvárda nagy és precíz és 
elegáns és szigor-szikár, megalkuvás- 
és kesernyementes lenne, egyszóval 
várdátlan. Lehetetlenség. Végső soron le
gyen inkább a valami. A fesztiválnak ne
vezett. És fussunk neki újra.

A szakmai szálakat kezében ta r
tó Nánay István, illetve Sebestyén Rita, 
Hizsnyan Géza és Nagypál Gábor, a te
rületi előválogatók, nem jólfésült ün
nepi programot állítottak össze (rögtön 
az első napra egy végül közönségdíjas 
I m p o s z to r t  a sepsiszentgyörgyiektól és 
egy, a fesztiválmegnyitós retorikától ter
helt légkörben gyorsan feledésbe merült 
beregszász-debreceni V ih a r t ,  a verseny 
záróakkordjaként pedig az utolsó csep
pet a kissé enerváltra hangolt fesztivál 
méregpoharában: a príma O p e r a  u l t im á t  
Újvidékről). A versenyen kívül-belüli szín
házi előadások, tehát a fesztivál lényegi 
része volt az, amiben feltűnően nem tük
röződött sem jubileumi kerekdedség, sem 
ünnepélyes kenetteljesség (tegyük hoz
zá: szerencsére!), sem kivételesség (eset
leg csak abban, hogy előző évadbeli fontos 
előadások is bekerülhettek a programba). 
Meggyőzően reprezentatívra sikeredett 
viszont az előadásmezőny, ami a kisebb
ségi magyar színjátszást jelenleg foglal
koztató témák, a megkövesedett rutint 
lebontó vagy épp új branddé alakuló for
mák és a különböző régiók, színházi mű
helyek meghatározó rendezőegyéniségei
nek bemutatását illeti. Változatlanul nagy 
vesztesei voltak azonban a válogatási fo
lyamatnak a színházi térhasználat tekin
tetében kompromisszumképtelen előadá
sok (Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, 
Székely udvarhelyről). Hisz Kisvárda, 
a maga egyedülállóan lehetetlen szín
paddimenzióival, az idők során önál
ló teatrokriminológiai műfajt teremtett. 
Színpadtechnikai tragikomédia, hala
dó műítészeknek való feladvány néha ki
hámozni a látottakból, hallottakból, mi 
az, amit otthonról hoz a Kisvárdára me
részkedő produkció, és mit tesznek hoz
zá vagy (inkább) vesznek el belőle a helyi 
szcenikai adottságok.

Legsértetlenebbül talán azok az önma
gukba zárt előadások vészelték át idén 
is a „várdasokkot”, melyek miniatűr do
bozszínházként átemelhetőek fesztivál
ról fesztiválra: a kolozsvári Romok igaz 
menedék, a gyergyószentmiklósi Arany
légy, a marosvásárhelyi Bányavakság. 
A Tompa Gábor rendezői kézjegyét vise
lő posztdramatikus Beckett-etűdön és 
a Goda Gábor jegyezte, szürrealizmus
sal játszadozó, elvont szeánszon nem
igen találtak kritikai fogást a kisvárdai 
szakmai beszélgetések résztvevői. Talán 
csak az A r a n y - lé g y  amúgy minimális szö
vegrészleteit érte megfontolandó bírálat. 
Hermetikus esztétikájuk (vagy a bábként 
mozgatott színészek iránti részvét?) azon-
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ban sem díjat, sem különösebb közönség- 
sikert nem hozott ezúttal e műfajközi pro
dukciók számára, bár más hangoltságú 
befogadói közegben nem sikkadtak volna 
tán ily akadálytalanul el.

Annál hangosabb volt a Bányavakság 
leheletnyit zavarodott közönségsikere, és 
annál előreláthatóbb az előadást valamint 
a színészeket is jutalmazó díjözön, ami azt 
is jelzi, itt az előzőeknél tutibb, trendibb, 
elitizmust és popularitást épp megfele
lő arányban keverő recept működik: há
rom dimenzióssá mélyített, végül a ma
gára maradt, legszánalmasabb figurára 
záródó szarvasos giccskép-díszlet, élőben 
húzott zenei aláfestés, színészbravúrok, 
illetve szemtelenül öntanulságromboló, 
önparodisztikus, kínunkban nevette- 
tős, poszt-mcdonaghi szöveg, csipetnyi 
Kusturicán és Parti Nagyon (anti)szoci- 
alizálódott világkép(telenség). Bizonyos 
értelemben nagyon is „kóctalan”, jól 
megcsinált, nyelvi humorban gyökere
ző, „szent” primér drámaszövegen ala
puló előadás ez. Kísérletinek talán csak 
produceri szinten, félfüggetlensége okán 
tartható, ha muszáj. A Székely Csaba- 
Sebestyén Aba duó az önmaga kitalá
lásával sikeresen foglalatoskodó erdé
lyi magyar színház élő (és egyelőre sokat 
éltetett) klasszikusává lett hirtelen, a 
Sütő-Harag-vonulatnak fityiszt mutató 
jelenséggé, mely befogadói horizontot rob
bantott Kisvárdán is. (Veszélyes ez a bá
nyalég!) Nézőtérről kiviharzást, érzelmek 
fűtötte, szakmainak nevezett vitát, ener- 
vált „Mért lopják ezzel a drága időnket?”- 
jellegű kérdéseket bőven generált, más 
idei előadásokkal ellentétben. (Illetve en
nél azért revelatívabbakat is egy konst
ruktívan izinkekre szedett Marat/Sade 
kapcsán... de erre még visszatérünk.)

A válogatói retorikában szelekciós kri
tériummá emelt szertelenséget, kócos- 
karcosságot sem a (Szűcs Katalin Ágnes 
által angyali türelemmel levezényelt) 
szakviták, sem a (Stuber Andrea, Takács 
Katalin és Zsótér Sándor „számlájára ír
ható”) díjazás nem avatta végül erénnyé. 
A profi provokativitást viszont igen. Ami 
egyszemélyes feloldozást nyert (és ve
le díjat is) a szabadkaiak kissé nyers (a 
MűvHáz felemás színpadán ráadásul se
hogy sem pörgő) Sherlock Horatióvá átírt 
„ E r e d e t i” H a m le t ié  után egy nappal Béres 
Márta, a fesztivál egyik éjféltáji csúcs
pontját jelentő önkultuszelőadásával. Mi 
tagadás, ezt az Urbán András irányítá
sával sűrűre főzött autofikciós one-girl- 
show-bravúrt bármikor újranéznénk.

A kevésbé feszesre komponált provoká
ciók már csak piros pontot és építő ötlete
ket érdemeltek (versenyen kívül) — mint 
a kolozsvári független Váróterem Projekt 
orrunk alá dörgölős, cím és fedél nélkü
li előadása; vagy fejcsóválós vállverege- 
tést (versenyen belül) — mint az ígéretes 
irányba társulatépítkező kassai színház 
vadul aktuálpolitizáló M a r a t /S a d e - ja. Az 
utóbbi, „őrületesen problematikusként” 
jellemzett Czajlik-rendezés kapcsán fel
merült kérdések aktualizálásról, poli
tikai színházról és színházpolitikáról, 
szövegkezelésről (nánayul: „szövegtran- 
csírozásról”) és ritmizálásról, súlyok (sú
lyosan érvényes, mai nyelven szóló ven

dégszövegek) és ellensúlyok (a komplex 
és hosszadalmas klasszikus drámaszö
veg ballasztja) felborult rendszeréről, jól 
megcsináltságról és mondani akarás
ról, esztétikumról és didakszisról -  mely 
kérdések egyébként kisebb vehemenciá
val sok más előadás kapcsán is felvetőd
tek (és -vetődhettek volna) -  egyenesen 
a későbbi fesztiválgyőztes O p e r a  u l t im a  
irányába mutattak. Bár az újvidéki tá r
sulat, az idei fesztiválszervezési kompro
misszumoknak köszönhetően ekkor még 
valószínűleg otthon pakolgatott. Kitette 
a batyujából az előzetes fesztiválprog
ramban még szereplő, Urbán András- 
féle M a r a t  th e  S a d e -ot (reméljük, láthat
juk még valahol!). Készülődött arra, hogy 
Beaumarchais Figaro-komédiáinak ürü
gyén fehéren-feketén, dühösen és felvál
laltan didaktikusán bevegye a kisvárdai 
várszínpadot (és kiszabadítsa Brecht szel
lemét) az O p e r a  u l t im a  című előadással.

(Eközben a fesztivál szakmai beszélge
tős főhadiszállásán:

-  Hagyjuk már végre Brechtet!
-  Már mért hagynánk? Csak ne 

hagyjuk! — így a leglátványosabban 
zsűritagkodó Zsótér Sándor. Megvan! Ez 
a félig kérdés, félig imperatívusz a kulcs 
számomra az idei Kisvárdafeszthez, illet
ve fődíjasához.)

A Kokan Mladenovic rendező és 
Gyarmati Kata dramaturg által jegy
zett Beaumarchais 2 in 1-átiratban erő
sen kontrasztosan került egymás mellé a 
kétsíkúvá mélyített S e v i l la i  b o rb é ly  [a v a g y  
a  h iá b a v a ló  e lő v ig y á z a t] feszült, egyszer
re bravúros és ingerült játszadozása a 
rákényszerített operaműfajjal és a sötét 
tömeglázadássá posztbrechtesített Figaro 
h á z a s s á g a  [a v a g y  e g y  ő r ü l t  n a p ]. És bumm, 
talált, tarolt! Kritikustanúk szerint sok
kal nagyobbat szólt, mint például a temes
vári TESZT-en, ahol szintén egy mezőny
ben futott a Szikszai Rémusz rendezte, 
énektechnikailag profibb (Kisvárdán di
cséretekkel igen, díjakkal sokkal kevésbé 
elhalmozott) P a r a s z to p e r á v a l .  Az enyhén 
puskaporos kisvárdai légkörben az O p e ra  
u lt im a  akkorát robbant, hogy feledtette a 
cizellált temesvári P a r a s z to p e r á n  kívül a 
komáromi Hentessegéd mészárszékfalra 
remekelt, nyugtalanítóan aktuális és di
rekt didakszistól óvakodgató történelmi 
minifreskóját is.

A körülményes elnevezéseket viselő 
fesztiváldíjakkal aztán igyekezett kár- 
pótolgatni a zsűri a futottak még-kate- 
góriába süllyedteket (például legígérete
sebb ifjú színészként a szatmári előadást 
szerepkövetkezetesen remegő vagy [ke
resztre] feszülő vállain elvivő Egger 
Gézát A  n y u g a t i  v i lá g  b a jn o k á b ó l) . És osz
tottak életműdíjakat Fülöp Zoltánnak 
és Hernyák Györgynek. Gratulálunk! 
De 2013-ban Kisvárdán a főfődíj Brecht 
szelleméé és a R e v o lu ... pardon! O p e ra  
u l t im á é .

Talán ezekért a helyi érdekű katarziso
kért (hopp, ez is megkerült a végére!), a je
lentéseket és hangsúlyokat egyedi módon 
átrendező sajátos (határon inneni-onnani) 
csillagzatáért is érdemes lenne őrizni még 
ezt a fesztiválnak látszó valamit.

JANKÓ SZÉP YVETTE
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Elő irodalom :
H elikon a völgyben
Jú liu s  h a rm a d ik  hetében  Kolozsvár h a tá rá b a n  fe ltű n t a 

Félsziget Fesztivál, ezzel m agyarázha tó , hogy a  város u tcáin , 
a  m onostori végállom ás környékén és a  Gorbó-völgyben kék- 
p iros-lila  hajú , szandálos-bakancsos-fü rdőruhás, szívecskés- 
napocskás-szivárványos-napszem üveges, szegecses-hálós-gyű- 
rűs-láncos népek  lézengtek.

Az am fiteá tru m sze rű  fesztiválvölgy egy kellem esen á rn y é 
kos b o ru d v aráb an  koncertek  és a rg en tin  tang ó -tán cb em u ta
tók  között délu tánonkén t H elikon-felolvasás zajlott. É s tö r té n t 
ez am ia tt, hogy az egyéb helyszíneken rom án  és m ag y ar nyel
ven folyó felolvasásokkal, k rea tív  írá s  bem utatóval, slam  poetry  
döntővel egyetem ben fölkeltse vagy ébren  ta r t s a  a  fesztiválozók 
irodalm i érdeklődését.

A fesztivál-irodalom  egyik legnagyobb k ih ívása: hogyan v á l
to z ta ssu k  a  helyszínen csevegó'-táplálkozó, hűsölű-lazító, vagy 
folyékony á llag ú  anyag  révén épp bekem ényítő  fesztiválozó 
egyedeket egységgé: közönséggé. M elyhez eszközeink a  hang , a 
szó és term észetesen  a  hangosítás.

Ezzel a  fogas kérdéssel b irk ó ztak  vers m űfajban  B álin t 
T am ás, Egyed Em ese, H orváth  Előd B enjám in, K irá ly  Zoltán, 
K arácsonyi Zsolt, László Noémi, Papp A ttila  Zsolt, P ethő  
Lorand, S zálinger B alázs és V ári F áb ián  László, p rózában  pedig 
Bíró Gergely, C sender Levente, K irá ly  F ark as , S zen tm árton i

A rendezvény zárónapja: völgyprózák.

Ján o s és Vincze Ferenc. A n ev e tte tés  fe lad a tá t M uszka Sándor 
v á lla lta  m ag ára , a zenei k ín á la to t pedig  C seke R óbert színesí
te tte  k o rtá rs  erdélyi m ag y ar kö ltők verseinek  á lta la  m egzené
s íte tt  és előadott változata ival.

Rem éljük, m indenki, ak i esem ényeink vendége volt, legalább 
úgy  érezte  m agát, m in t az a  kötélugró, ak i egy fesztiválfotó ta 
n ú ság a  sze rin t m egfogta a holdat.

LÁSZLÓ NOÉMI

Richard Wagner és a
Magyarország első zenei szaklapja, az 

Ábrányi Kornél szerkesztésében, 1860-1876 
között megjelenő Z en észeti L apok  tallózásakor 
bukkantam rá az alábbi ténymegállapításra: 
„A kolozsvári szinház operája nem áll valami 
magas színvonalon, de be lehet érni vele, ha 
nem követelünk sokat s ha tekintetbe vesszük 
a helyi viszonyokat. Wagneri-dalműveket nem 
képes interpretálni (ez különben nagyobb vá
rosok színházain is megesik) de kisebb keretű, 
egyszerűbb operákat elég sikerrel ád elő.”1

No de nem érdemes leragadni m indjárt a 
jellemzés első m ondatánál, annál is inkább, 
m ert az am úgy tárgyilagos beszámoló meg
jelenése óta eltelt majd’ másfél évszázad 
a la tt a kolozsvári operajátszás elég jelentős 
változáson m ent keresztül. Lakatos István 
zenetörténész közli például, hogy Janovics 
Jenő igazgatásának időszakában — éppen 
száz évvel ezelőtt: 1913. ja n u á r  2-án — mu
ta ttá k  be Kolozsváron az Ábrányi Emil for
dításában színpadra kerülő  első Wagner- 
operát: „Az idény legnagyobb eseménye az 
első kolozsvári W agner-zenedrám a m űsorra 
tűzése volt. A  bo lygó  h o lla n d i előadásával az 
operai részleg bebizonyította, hogy m ár ne
héz feladatok m egoldására is vállalkozhat.”2 
Születésének centenárium án így tiszteleg
tek  a ném et zeneszerző előtt, napra pontosan 
hetven évvel a mű drezdai ősbem utatóját kö
vetően. Lényeges, hogy A bo lygó  h o lla n d i  to 
vábbra is szerepel a kolozsvári m agyar szín- 
tá rsu la t műsorán: az 1943/1944-es évadban 
például, a háborús időszak ellenére, új dísz
letekkel és új szereposztásban adják elő, 
Oláh Gusztáv rendezésében és Vaszy Viktor 
karm ester közreműködésével. Sőt, egy m á
sik W agner-opera, a T a n n h ä u se r  is ugyan
ebben az évadban, 1944. jún ius 9-én kerül 
bem utatásra Kolozsváron. Nem á r t  kiemel
ni, hogy A  bolygó  h o lla n d i újabb felújításá
ra  1957. november 23-án kerül sor, am ikor 
a kolozsváriak Jánosházy György új fordí
tásában  és Szinberger Sándor rendezésében

kolozsvári publikum
hallhatják-láthatják Wagner zenedrámá
ját az időközben megalakult Állami Magyar 
Opera színpadán. „A bolygó  h o lla n d i  »csak« 
28 előadást ért meg (...) Később, huszonöt
harminc év múlva sokan kérték a felújítást, 
az opera azonban elzárkózott előle” — em
lékszik vissza Laskay Adrienne nyugalma
zott karmester, karigazgató.3 (A mű ma ki
zárólag a kolozsvári Román Opera műsorán 
szerepel.)

Örvendetes, hogy nem kell tú l sokat v á r
ni a folytatásra: 1964. jú lius 5-én A n ü rn 
b erg i m e s te rd a ln o k o k  prem ierjét a kolozs
vári közönség szűnni nem akaró vastapssal 
ju talm azza, de a szakm a is igen elismerő
en nyilatkozik a rendezőről és csapatáról 
-  elsősorban Rónai A ntal karm esterről: 
„H azánkban most hangzott el először rövi- 
dítetlen form ában Szinberger Sándornak, 
a kolozsvári Állam i M agyar Opera fá
rad h a ta tlan  művészrendezőjének jóvoltá
ból. M egm utatta, hogy a »hosszú« Wagner- 
opera este héttő l éjfélig bűvöletben ta r t ,  
ha  a tolmácsolás hiteles (...) Rónai Antal 
a több m int négyórás előadás szakadatlan  
lendületéről messzemenően gondoskodott. 
Valósággal szuggerálta a zenekar lelkes 
tag ja it” — számol be Szegő Jú lia  a nem m in
dennapi élményről.4

A Wagner-operák sora a T an n h äu ser  1981. 
július 9-i bemutatójával (valójában 37 év utá
ni felújításával) folytatódik: a nemrég elhunyt 
Závodszky Zoltán fordítását felhasználva, 
Vargha Zoltán rendező Háry Béla karmester 
segítségével kettős szereposztást állíttat ki; 
a nyilvánvaló művészi kompromisszumok el
lenére is izgalmasnak mondható előadásról 
Fehérvári László elismerően ír az U tunk  ha
sábjain: „Aztán az idei július elején megtörtént 
a csoda: Kolozsváron bemutatták és hatalmas 
sikert aratott a T annhäuser! Az, aminek az el
ső (július 9) és a második (július 12) premie
ren tanújává váltunk, csupán az intézmény 
már-már legendás hőskorát jelentő operabe

m utatóinak sikerével tudjuk (lehet) összeha
sonlítani.”5

Sajnos, a legutóbbi kolozsvári Wagner- 
bemutató, A R a jn a  k in cse  1983. októ
ber 18-i koncertszerű előadása -  mellyel a 
C eau§escu-diktatúra utolsó, legszörnyűbb 
éveiben nyíltan leépülésre „ítéltetett” intéz
mény a mostoha, kultúraellenes viszonyok 
között is a nagy ném et zeneszerzőre k í
ván t emlékezni h a lá lán ak  centenárium án — 
Blum Tam ás remek fordítása és a ragyogó 
szereposztás ellenére is csak felemás megol
dásnak  bizonyult.

Az idei nemzetközi Wagner-év -  Richard 
W agner születésének bicentenárium a — az 
„Európa ku ltu rális  fővárosa” címre pályá
zó Kolozsvár szám ára is egy újabb esélyt 
jelenthet. Talán. De bízhat-e egyáltalán a 
kerek évfordulókban a Wagner zenéjéért 
lelkesedő publikum? „Valójában a kolozs
vári közönség, mely anny ira  fogékony a jó
ra  s szépre, az t érdemelné, hogy oly művé
szek előadásában részesüljön, kik  fejlett és 
nem esült ízlésével legalább is egy niveau-n 
állanak. Kolozsvártt meg van a m űszeretet, 
a lelkesedés, a pártfogás, de h iányzanak  az 
eszközök, melyekkel a dicséretes tulajdo
nokat értékesitn i lehetne. S ezen m inden
esetre segitni kell, s reméljük, hogy idővel 
segitve is lesz.”6 Úgy tűn ik , a  recepttel m ár 
a 19. századi krónikás is tisztában  volt...

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jeg y ze tek
'Zenészeti viszonyok Kolozsvártt. In Zenészeti 

Lapok, XI/28. (1871. ápr. 30.), 441. A cikkíró szignója: 
á-e.

2Lakatos I.: A kolozsvári magyar zenés színpad. 
Kriterion, Bukarest, 1977, 79.

3Laskay A.: A kolozsvári Állami Magyar Opera 50 
éve. Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2003, 96.

4Szegő J.: Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok. In 
Új Élet, 1964/15. Idézi Laskay A.: I. m., 133—134.

5Fehérvári L.: Legyőzött akadályok. In Utunk, 
1981. augusztus 14. Idézi Laskay A.: I. m., 272.

6Zenészeti viszonyok Kolozsvártt. In Zenészeti 
Lapok, XI/28. (1871. ápr. 30.), 443.
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HELIKON

Szeptemberi évfordulók
1 -  490 éve halt meg Ulrich von Hutten német humanista

135 éve született Emil Zilliacus svéd kritikus
2 -  135 éve született Joannisz Dragumisz görög író
3 -  200 éve született Eötvös József író
130 éve halt meg Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író 
4 -8 0  éve halt meg Henri Boréi holland író
5 — 110 éve született Kemény János erdélyi író

280 éve született Christoph Martin Wieland német író
6 — 100 éve született Jordáky Lajos erdélyi szociológus 
7 -4 0  éve halt meg Nicolae Argintescu-Amza román író
8 -  235 éve született Clemens Brentano német író

140 éve született Alfréd Jarry francia drámaíró
9 -  120 éve halt meg Ion Popovici-Báná^eanul román író

185 éve született Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író
10 — 130 éve halt meg Hendrik Conscience belga író

320 éve halt meg Ihara Szaikaku japán költő
11 -  290 éve született Johann Bernhard Basedow

német pedagógus
290 éve születet Pray György történész

12 — 30 éve h a lt  m eg P alo ta i Boris írónő
190 éve szü le te tt K ornél U jejski lengyel író

13 — 15 éve h a l t  m eg M arosi P é te r erdélyi k r itik u s
90 éve született Ioanichie Olteanu román költő 
85 éve halt meg Italo Svevo olasz író

14 -  20 éve halt meg Geo Bogza román író
15 -  90 éve született Fejes Endre író

90 éve halt meg Rákosi Viktor író 
100 éve halt meg Vámbéry Ármin tudós 

16-110 éve született Nicolae Deleanu román író 
370 éve született Johann von Grob svájci költő 
120 éve született Hagar Olsson svéd írónő

17 -  270 éve született Antoine-Nicolas de Condorcet
francia filozófus
190 éve halt meg Gheorghe Lazár román pedagógus 
20 éve halt meg Pataki József erdélyi történész 
150 éve halt meg Alfréd de Vigny francia költő

18 -  70 éve halt meg Julius Fucík cseh író
120 éve született Zoe Verbiceanu román műfordító

19 -  130 éve született Hjalmar Bergman svéd író
40 éve halt meg George Popa román költő

20 -  150 éve halt meg Jakob Grimm német nyelvész
130 éve halt meg Alexandru Lambrior 
román folklorista
310 éve halt meg Charles de Saint-Évremond 
francia író
135 éve született Upton Sinclair amerikai író

21 — 110 éve halt meg Achille Bizzoni olasz író
80 éve halt meg Nicolae Milcu román költő

22 — 110 éve született Morley Edward Callaghan
kanadai író

23 -  150 éve született Herczeg Ferenc író 
40 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő
24 — 135 éve született Charles-Ferdinand Ramuz svájci író
25 — 70 éve h a lt  m eg Octav Botez

rom án  irodalom történész
90 éve szü le te tt E ngel K ároly irodalom történész

26 -  170 éve szü le te tt Joseph  F u rp h y  au sz trá l író
35 éve halt meg Jan Parandowski lengyel író

27 -  180 éve halt meg Rám Mohán Rój indiai író
28 -  210 éve született Prosper Mérimée francia író

50 éve h a l t  m eg S ík  S ándor költő
29 — 40 éve halt meg Wystan Hugh Auden amerikai költő
30 -  385 éve halt meg Fülke Greville angol író 
80 éve született Negoi(á Irimie román költő
? -  510 éve halt meg Giovanni Pontano olasz író

Nehézség
VÍZSZINTES
1. L a o -c e  g o n d o l a t a  W eö res  

S á n d o r  f o r d í tá s á b a n ;  e l s ő  r é s z .  10. 
M ak acsság , ak a ra to ssá g . 11. H íg 
étel. 12. N ém et gépkocsim árka. 
13. Ipar(i), röviden. 14. T itk o n  fi
gyel. 15. Vándorláskori nép volt. 
16. Száraz (klíma). 18. Oda-vissza 
igekötő. 19. A n tik  róm ai aprópénz. 
20. H eg y re  u ta ló  idegen  előtag. 21. 
M ú lá sá t az ó ra  je lzi. 23. Á lla ti e re 
d e tű  élelm iszer. 24. M osópor m á r
k á ja . 26. P é te r  társa  a  n a p tá rb a n . 
27. Három, olaszul. 28. Pascal, rö
viden. 29. Kicsinyítő képző. 30. 
P ih e n te te t t  szántóföld . 32. K en n e th  
L oach film je. 33. V izet tö lt a  p o h á r
ba. 34. Az erb iu m  vegyjele. 35. ... 
D ouglas; film színész. 36. N om en 
nescio, röviden. 37. Valamire rá n e 
velő.

FÜ G G Ő L E G E S
1. Szervái a teniszben. 2. 

Verőfényes. 3. Savanyítószer. 4. 
Melyik helyen? 5. Továbbá, va
la m in t .  6. Forgatmány. 7. ... 
póc, h a lfa j ta .  8. E g y b ő l k e ttő !  9. 
S z e r e te t te l  á tk a ro ló . 16. . ..  p o e 
tica, költészettan. 17. Amerikai 
pénzérme. 20. F inn város. 22. 
Dobolni kezd! 23. Hátsó rész! 24. 
Szaglószerv. 25. Barátságosan 
ü tö g e ti  a  v á l lá t .  26 . Ü z le tlá n c . 
27. A ra t .  28 . T eg ező  v iszony . 29  
L a o - c e  g o n d o l a t a  W e ö r e s  S á n d o r  
f o r d í t á s á b a n ;  m á s o d i k ,  b e f e j e z ő  
rész. 31. Énekesmadár. 32. Pénzt 
költ. 35. Kambodzsa, Thaiföld és
N o rv é g ia  n e m z e tk ö z i a u tó je lzé se . 
37. A  k é n  é s  a  v a n á d iu m  v e g y je 
le. 38 . A r é tr e .

R.T.

A  Helikon 15. szám á
b an  közölt N a g y s á g  cím ű 
re jtvény  m egfejtése: A  n a g y  
m e g te v é s e  k ic s in n y e l  in d u l .
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