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S ztán ai p illan atk ép
Kós Károly születésének 130. évfordulóján
Száz évvel ezelőtt a saját gyökerekből táplálkozó építé

szet egyformán volt fontos Európa nemzetei számára, fő
leg ott, ahol ezek létükben is veszélyeztetve érezték ma
gukat. Akkor ez volt a humanizmus, az emberi értékek 
megőrzésének alternatívája az iparosodással megjelent, 
személytelen tucattermékek világával szemben.

Kósékat már nem a védekezés, hanem egy új építésze
ti formanyelv kialakítása motiválta a múlt század elején. 
Lerakták az alapjait, tiszta forrásból merítettek, ami
lyen mélyről csak tudtak, tanulva-tanítva a magyar lé
lek formáit, hihetetlen erővel és ambícióval. A sors ezért 
olyan megbízásokkal jutalmazta őket, mint a Vekerle te
lepi lakónegyed tervezése Budapesten vagy a Székely 
Nemzeti Múzeumé Sepsiszentgyörgyön. Ez utóbbi a leg
szebb példája Kós építészeti elveinek valóra váltására. 
Következetesen megvalósította mindazt, amit vallott. A 
magyar népművészet erdélyi jellegzetes formáit alkal
mazta, helyenként monumentálisra nagyítva, új kapcso
latrendszerbe helyezve. Ha tömören kellene fogalmazni, 
azt mondhatnánk, hogy varázslatos és lélekemelő minden 
apró részletében. Ez elmondható a zebegényi katolikus, a 
kolozsvári református „kakasos” templomról, vagy a bu
dapesti Zrumeckivel közösen rajzolt, mostanában gyönyö
rűen felújított állatkerti pavilonokról is.

A legendás hírnevet mindenik közül mégis a Varjúvár 
kapta. Páratlan szépségű környezetben leleményesen el
helyezett építészeti bravúr. Egyedi jellegét talán a szigo
rú geometriájú négyzet és kör könnyed kapcsolódása ad
ja. Egyszerre légies, föld lényegű, súlyos és égretörő tűz 
a torony sudár alakja. Ezt semmivel nem csorbítja, csak 
kiteljesíti az utólagos, a család gyarapodását követő dol
gozószobával való bővítése. A belseje manapság szűkös
nek tűnhet, szinte emberi aurára szabott, vagy a petró
leumlámpa fénykörére. Kőből és fából, élő anyagból van, 
állandó gondozást igényel -  épület-lény - , mondhatnánk 
Makovecz Imrével.

A nyáron építész diákok segítettek a kő támfalak újra
építésében. Ottjártunkkor Kós Károly építész dédunokája 
fogadott, egy emlékszoba létrehozását tervezik.

Fent, a faluban a református templom szentélyének kül
ső pillére előtt néhány hete egy szobor áll, Gergely Zoltán 
alkotása. A megszokottól eltérően a fiatal Kós Károlyt 
ábrázolja. Üzenet, ami arra sarkall, hogy kilépjünk a le
merevedett klisékből, a formák mögé lássuk a szellemet, 
hogy eleven maradhasson a kapcsolatunk az ő világával.

Másképp hogyan lehetne összekötni ezt a mostani föl
dit és azt a mindenkori, égi világot?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



HELIKON

Interjú Végh Attila költővel, íróval
A művész a Szaturnusz kegyeltje
-  Véletlen, hogy pont ebben a korban és 

pont erre a helyre születtél? Gondolok itt 
arra, hogy előszeretettel foglalkozol ókori 
görög mitológiai és filozófiai témákkal, il
letve egy „Li mester” néven ismert altere- 
gód is van.

-  Mindegy, hogy véletlennek nevez
zük vagy sorsnak. Ide születtem, ez tör
tént. Nem hiszek a „leszületésben”, a tes
tet túlélő lélekben. Ez az egy élet van, ezt 
nem kéne elszúrni. Li mesternek -  aki 
persze én vagyok -  van egy példabeszé
de arról, milyen az élet. Ezt most nem fej
tem ki — akit érdekel, olvassa el a köny
vet —, de azt elmondom, hogy e szerint az 
élet, ami a test, a lélek és a szellem köre, 
teljes, befejezett kör. Önmagába zárul, és 
ez így szép. Minek még negyvenhat ilyen 
kört melléképzelni? A halhatatlan lélek 
képzete gőg: az ember nem tud alázato
san beletörődni végességébe. A kérdés 
persze nyilván a haza fogalmára irá
nyult. Nekem ez a hazám, és ez komoly 
dolog. Miközben az ókori görög gondolko
dók és költők megigéznek, a görög szel
lemről való elképzeléseim nyilván egy 
magyar lélek elképzelései. Szerencsére 
a szellemben nincsenek határok. Olykor 
Hérakleitosz és székelyvarsági erdész ba
rátom gondolatai találkoznak bennem. 
Visszatérve: nevezhetjük véletlennek, 
hogy ide születtem, de mivel így esett, ez 
már végzet.

-  Sokunk számára meghatározó élmény 
a gyerekkor, egész életművet is építhetünk 
rá. Gyerekkori témájú esszéid egyikében 
azt írod, „akkor még nem tudtam, hogy le
het nevetni azon is, amitől félünk.” Majd 
első művészi megvalósításaid egyikeként 
említed e szentenciát: „Világnézetünk alap
ja, hogy Leninnek nincs kalapja.” Hogyan 
tanulunk meg nevetni azon, amitől félünk? 
Tanulható ez egyáltalán?

-  A nevetés csodálatos módja annak, 
hogy fölébe kerekedjünk annak, ami fölé
ljünk kerekedett. Elnyomott népek vicce
ket gyártanak a diktátorról; füstös kocs
mák zugaiban, baráti társaságokban, 
lakások mélyén mondogatják egymásnak 
az emberek ezeket a vicceket. Szellemileg 
így állnak bosszút. Mondják, hogy a né
pek nevetve válnak meg a múltjuktól. A 
népek persze sohasem válnak meg a múlt
juktól, csak ha kiirtják őket, de az tény, 
hogy ha nevetni tudsz azon, ami szoron
gat, máris beljebb vagy valamivel. A gya
lázatos, szinte hazaárulásnak tekinthető 
bukaresti focivereség után az interneten 
egy vicces videó terjedt. Néhány nap 
alatt egymillió ember látta. Ennél egész

ségesebb feldolgozási módja nincs annak, 
ami amúgy feldolgozhatatlan: hogy meny
nyire tartás nélküli az anyaország népe. 
A diktátorokat persze a világ minden tá
ján jobb volna nemes egyszerűséggel ki
végezni, de ha ez nem megy, marad a 
szellem bosszúja, a nevetés. Katarzisnak 
is elmegy.

-  Ugyancsak a gyerekkorból kiszólva ál
lapítod meg a szomszéd Vica lakásáról, 
hogy „lehetett érezni, hogy a felnőttek vi
lága milyen merev és megközelíthetetlen.” 
Továbbra is merevnek és megközelíthetet- 
lennek tűnik a felnőtt világ, vagy sikerült 
belemerevedned? Vagy valami teljesen más 
dolog történt?

-  Emlékszem rá, hogy gyerekkorom
ban milyen nyitott volt a világ. Délután, 
amikor a Mechwart-térre mentem játsza
ni, ahogy a Kapás utcából kifordultam a 
Margit körútra -  akkor Mártírok útjá
nak hívták - , ferdén szemembe tűzött a 
nap. Melegen vakított. Ez a kép gyerek
korom metaforája lehetne. Megyek előre 
vakon a fényes, lágy, hívogató nyitottság
ban. Tudtam, hogy felnőtt leszek egyszer, 
de ez a hívás is belefért. Mert a felnőttek 
világa -  amit Vica fekete bútorú, félho
mályos lakásába lépve merevnek és meg- 
közelíthetetlennek éreztem -  nem egyér
telműen volt az. Szóval nem olyan gyerek 
voltam, mint A bádogdob Oskarja, aki el
határozza, hogy nem fog felnőni. Felnőtté 
válva persze az ember hajlamos úgy érez
ni, hogy ez a világ cella, de ha valaki a 
saját gyerekkorába vágyik vissza, akkor 
ott valami baj van. Úgy is mondhatnám: 
gyerekként könnyű gyereknek lenni; a 
kunszt az, ha valakinek ez felnőttként si
kerül. Aki a mai világban felnőttként nyi
tott tud maradni, annak gratulálhatunk: 
megőrizte magában a gyereket. Miskin 
herceg. Én örülök annak, hogy ezzel kap
csolatban harmonikus a helyzetem: a 
külvilág általában ugyanúgy iát engem, 
mint én magamat: gyerek-aggastyán
ként. Úristen, mennyi mindenen vagyok 
túl! Minden pillanatban világok zúg
nak át rajtam, és mindenre emlékszem. 
Ugyanakkor mindenre kíváncsi vagyok, 
ami elém kerül. Mindent a nulláról gon
dolok végig. Legalábbis igyekszem, hi
szen tudjuk, hogy a hermeneutikai körből 
nem lehet kilépni. Gyereknek maradni és 
aggastyánná lenni: ez megfelel annak a 
tudathasadásnak, amit közelség és tá 
volság ambivalenciájának mondhatunk. 
A gyerek közel van mindenhez, az öreg
ember távol. Aki író, az tudja, miről be
szélek. Olyan közel lenni a témához, hogy 
égessen, ugyanakkor olyan távol lenni tő

le, hogy formálni lehessen. Ha a közelség 
hiányzik, szenvtelen, unalmas mű szüle
tik. Ha a távolság hiányzik, dilettáns mű. 
Nagyanyám halálos ágyán ülve egyrészt 
állat módra szenvedtem, másrészt vala
hogy fölülről láttam a helyzetet, és érez
tem, hogy ez nagyon jó. Hogy most vala
mi fontos történik.

-  A ragyogás ideje című esszéköteted
ben többször is említed, hogy az ókori gö
rögök a szabadság és a végesség együttes 
tudatának hősei voltak, és hogy mai vi
lágunkban szinte mindannyian tulajdon
képpen irtózunk a szabadságtól. Beszélnél 
erről egy kicsit?

-  A szabadság ebben a pillanatban ne
kem valami olyasmit jelent, hogy az em
ber, akinek aktuális léthatárán karók 
állnak ki a földből, odamehet, kihúzhat
ja az egyik karót, és valamivel odébb le
szúrhatja. És így tovább, egészen a ha
lálig. Ez a lehetőség mindenki számára 
adott, mert a szabadság létünk alapvo
nása. De hányán élnek vele? Hányán 
merik megközelíteni azokat a karókat? 
Hányán élnek úgy, hogy minden pilla
natban az adott élethelyzet határait ke
ressék? Hányán merik kitenni magukat 
a semminek, az előre nem láthatónak, 
a veszélyesnek? Az ősi felfogás szerint 
a művész a Szaturnusz kegyeltje. A ko
rabeli világképben a Szaturnusz volt a 
Naprendszer legszélső bolygója. Aki jel
képesen a Szaturnusz talaján állt, az be
lelátott abba a semmibe, amibe a többi
ek, a nem-alkotók nem. Az én barátaim 
nagyrészt alkotó emberek. Egyszer majd 
talán meg merem kérdezni magamtól: 
közülük hányán állnak a Szaturnusz ta
laján? És én vajon ott állok-e? Nem ta r
tozom a hivatásos aranykorsiratók közé. 
Nem hiszem, hogy az ókori görögök vi
lága a Kánaán volt, amihez képest most 
csak sínylődünk. De az biztos, hogy a mai 
világnak -  miközben azt hirdeti magáról, 
hogy a szabadság birodalma -  alávetett 
kreatúrákra van szüksége. Ilyeneket ter
mel. Néha jön valaki, aki azt mondja ne
kem: az, hogy görögül tanulok, csak me
nekülés. így is fölfoghatjuk. Én inkább 
úgy élem át, hogy megpróbálok megme
rülni abban a fényben, ami ebből a letűnt 
szellemi világból árad. Mert ebben a fény
ben lesz látható, mi történik ma velünk.

Végh Attila
József Attila-díjas költő, író, publicista. 1962-ben született Budapesten. Közel 

húsz, verset, esszét, novellát, filozófiai tanulmányt tartalmazó kötetet közölt. 
Legutóbbi művei: A torzó tekintete (filozófiai tanulmányok, 2010), Parmenidész- 
töredékek (fordítás, tanulmány, 2010), Virrasztó Jenő álmai (novella, 2012), A ragyo
gás ideje (esszék, 2012), A pillanat öregkora (versek, 2013).
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-  A művészember mégis ab ovo szabad 

embernek számít. Ezért a művészre ko
runkban leginkább csak legyinteni szokás. 
Ez jó jel ?

-  Önmagában nem jó jel, mert a plebs 
a dilettánsra és a zsenire is legyint. De 
a művészi érzékenység tényleg a szelle
mi túlélés záloga. A bevásárlóturisták és 
plázabúvárok világában az ideákra for
dított tekintettel élni -  ez mindenkép
pen kihívja a sorsot maga ellen. Cocteau 
azt mondta, manapság az arisztokráciá
nak egyetlen formája maradt: a költészet, 
és mindig a guillotine alatt végzi. Nem 
árt persze észben tartani, hogy a mű
vész nem az emberek fölött él, hanem ér
tük. Az alkotás eleve közösségi és közös
ségteremtő' aktus. Ha netán megírok egy 
jobban sikerült verset, azonnal keresek 
valakit, akinek fölolvashatom. Ez a vers 
akarata. Aki fölényesen azt mondja, hogy 
nem érdeklik az olvasók, mert ő csak ma
gának ír, hazudik.

-  Heidegger kapcsán Ferge Gábort idéz
ve említed, hogy a költészet a lét nyelve a 
filozófia és a teológia határterületén. Mint 
költő', filozofáló esszéista vagy akár műkri
tikus, hogyan közlekedsz a különféle mű
fajok között? Hogyan lesz egy-egy élmény
ből vers, másból pedig eszmefuttatás? Ez 
esetleges történés, vagy korántsem az?

-  Filozófia szakon a diplomamunkám 
az volt, hogy egy tanulmány kíséreté
ben lefordítottam Parmenidészt hexame
terekben. Mert eddig olyan filozófusok 
fordították, akik nem költó'k, és nem ér
dekelte ó'ket a forma. Eddig tehát csak 
prózafordításai voltak. Komplex feladat 
volt: Parmenidész tankölteménye filozó
fia, költészet és vallás megbonthatatlan 
egysége. Heidegger, aki Parmenidészig 
nyúl vissza, költó'i filozófus. Régi rögesz
mém, hogy a filozófia nem tudomány, ha
nem inkább művészet. Gondolatokkal ké
pet festeni. Amikor egy gondolat vagy

kép megragad, és alkalmasnak tűnik ar
ra, hogy valami szülessen belőle, azonnal 
látom, hogy vers, regény vagy esszé lesz. 
Ez adja magát. Persze gyakran lopok ma
gamtól: egy-egy vers elemei helyet talál
nak maguknak filozófiai szövegeimben. A 
sznobok ezt magánmitológiának nevezik.

-  A Platón, Arisztotelész, Hegel hármas
sal szemben a Hérakleitosz, Parmenidész, 
Heidegger hármast részesíted előnyben. 
Mesélnél erről? Akár mint költő vagy mint 
Parmenidész-fordító is.

-  Sok ilyen hármast alkothatnánk 
még. A Hérakleitosz-Parmenidész-Hei- 
degger csapat persze tetszik. Ez egy 
szerves egység. Az ontológia története a 
preszókratikától a hermeneutikáig — és ta
lán még tovább — húzódó ív. De ha nem di- 
akronikusan nézzük, akkor ez nem ív, ha
nem körtánc. Heidegger volt a leggörögebb 
német, Hölderlinnél és Nietzschénél is 
görögebb. Parmenidészt és Hérakleitoszt 
korábban szokás volt szembeállítani 
olyan alapon, hogy előbbi a moccanatlan 
lét, míg utóbbi az örök változás hirdető
je. Parmenidész 8. fragmentumát ennek 
fényében értelmezték. így Parmenidész 
olyan gondolkodó lett, akinek tankölte
ménye voltaképp vitairat Hérakleitosz 
tanaival szemben. Heidegger, Gadamer 
és mások ezt a leegyszerűsítő felfogást 
megcáfolták. A lét kérdését újra föl akar
ták tenni. Tiszta forrásból akartak inni. 
Szerintem Heidegger a 20. század legna
gyobb filozófusa. Annak idején görögül is 
azért kezdtem tanulni, hogy a Lét és időt 
megértsem.

-  Legutóbbi találkozásunkkor egy ber
lini képtárban Caspar David Friedrich és 
Arnold Böcklin festményei előtt időztél leg
tovább. Mi az, ami kettejük művészetében 
megragadott? Ha besorolhatnád magad 
valamiféle művészkategóriába (klasszi
kus, romantikus, modern stb.), megten

néd, vagy inkább elutasítanád a személye
det érintő durva kategorizálást?

— Elutasítanám. Ami volt, az mind ben
nünk van. Persze az elmúlt szellemi vilá
gok hatásai közül a romantikáé a legfon
tosabb. A romantikus esztétika állította 
be mai látásunkat. Szerintem a posztmo
dern is romantikus áramlat. Már a ne
ve is siratószó. Poszt. Mintha azt mon
danám: A Nyugat alkonya. A történelem 
vége. Caspar David Friedrich, amikor a 
választófejedelem levelet ír neki, amely
ben közli vele, hogy nagyon megragad
ták a festményei, és szeretne találkoz
ni vele, azt feleli: nagyon megtisztelő az 
ajánlat, de nincs értelme, hogy találkoz
zunk, mert az az ember, aki a képeimet 
festette, a találkozáskor úgysem lenne 
ott. És mert azokat a képeket az a másik 
Friedrich festette, a szellemlény, mindig 
is képesek lesznek rá, hogy az ember szí
vét összeszorítsák. Böcklin is mindent tu
dott a fájdalomról.

— Egyáltalán lehet még ma „művész” va
laki? Az enyhén pejoratív felhangon túl, a 
hétköznapi életben lehet még bátorságunk 
művésznek, költőnek nevezni magunkat? 
Nem félő, hogy kiröhögnek? Vagy ez egyál
talán nem szempont? Te művész vagy?

— Nagyon sokáig nem állt a számra, 
hogy költő vagyok. Eleve későn kezdtem 
írni, az első kötetem 37 éves koromban 
jelent meg. Arra gondoltam, hogy Babits 
a költő, én csak verseket írok. Aztán -  a 
fordulópontra nem emlékszem -  egyszer 
csak azon kaptam magam, hogy már nem 
érzem a hübriszt, amikor költőnek neve
zem magam. Félni attól, hogy kiröhög
nek? Mit érdekli az embert ez, ha időn
ként őrjöng benne az érzékenység, ha 
rendszeresen meghatódik a létezés csodá
jától, és ha úgy érzi, pillantásával lángra 
tudja lobbantani a világot?

LÁSZLÓ NOÉMI

V É G H  A T T IL A  

A t o k h í n á r
Húzd ki a csónakkarót, hadd menjen.
Evezni nem kell, értő áramlatok a mélyben, 
gondolatai harcsák, süllők, de ha ezt 
elképzeled, nyálkás, tapadás lesz a hangulat, 
és menekülhetsz tovább, ugyan hova.
Az áramlás múltat nyel, nem köp jövőt.
Erre a hullámra felülhetsz, ha akarsz. 
Folyékony opálban táncol a hínár, 
ez csalogató kép, de el ne képzeld, 
hagyd élni kagylóit, halait, 
ne menj biztosra, mint egy húshorgász.
Szóval ott tartunk, hogy a karót kihúzod, 
felejts, felejts, felejts, felejts, mondja a víz, 
oldódik minden kép, amibe valaha 
gondolatban belekapaszkodtál, 
omlik a balatoni ház, ahol gyerekkorodban..., 
füstviperák nőnek nagymama hajából, 
karácsonyfák, májusfák, jegenyék égnek, 
ázik egy fekete-fehér budai utca, mint a bélyeg, 
kihúztad a karót, az élet méregfogát, 
legyen hát úr a kísértés, hogy az

elfelejtett szigeten valaki vár, 
érzed őt, de soha meg nem látod, 
mert felejt, mert már most elfelejt, 
történjen bármi, ő ott áll majd a parton, 
ahová csak hajóroncs vihetne el.

K á r h o z o t t a k  t e m p lo m a
A halo ttaknak

Halandó lélek teste.
Hullámzó csalánlevelek.
Láthatatlanba integetve.
Kerti esték feslenek.
Caravaggio tőrpengéje.
Villan a bevésett nárcisz.
A kerítést napfény érte.
Minden tudáson áthívsz.
Derengő kék oszlopok között.
Még tartom létem ritmusát. 
Mészkő-éjszaka jött.
Hátamon hideg fut át.
Sivatag homokján csónak.
Színültig vízzel tele.
Mennyire gyűlölöm a jókat.
Kékül a csalán levele.
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HELIKON

FRIED ISTVÁN

„Az is  csak  egészben  a rész”
(Tandori Dezső 75 éves)
Aki életét, nem egyszer, rémálomként 

írta le, vitatván Kosztolányi Dezső té
zisét, miszerint minden ember tragikus 
hős, mivel meg kell halnia, Tolsztoj Ivan 
Iljicsének módján, máskor teljesen ma
gára maradva, az egzisztencialitáson 
töprengve, rész és egész viszonyát lénye
ginek, alapvetőnek, nem pedig ellenté
tek szaggatta szélsőségek kiegyenlítési 
kísérletének láttatja. Ha a „vész” rímhí
vó szóként mind az egészet, mind a részt 
rendeli a maga közegébe, nem pusztán 
fölcserélhetővé lesz (lehet) a rész meg 
az egész, hanem a retorikai olvasásra 
is nyithat, metonimikus írást feltételez
het, grammatikától támogatott párhu
zamokra derít fényt: „Az is csak egész
ben a rész. Az is csak részben az egész.” 
A bölcselemre késztető sorok mögött ott 
rejtőzhet a Goethe-élmény, rímes mon
dásainak egyike-másika: ha a végtelen 
irányba kívánsz törni, minden oldalról 
járd körül a végeset; vagy: ha az egész
ben akarsz felfrissülni, az egészet a leg
kisebben kell meglátnod, vagy, verszár
latként beszédes sort idézve: a pillanat 
az örökkévalóság. Goethétől visszafor
dulva a megidézett poétához: „Bármit 
magyarázhatsz, így se mérsz el / addig, 
míg úgysem érsz el az egésszel, a ma
gyarázójel tört töredék je l.------új vál
tozatban a „rímes furcsa játék”, mely 
legfeljebb csupán a felületes ránézésben 
„rímes furcsa játék”, a rímes aligha vol
na vitatható, a furcsa a rímelhelyezések 
némi szokatlanságára vonatkoztatha
tó, a játék jelentésváltozatai közül azon
ban több idegondolható. Az értelmezés 
„játéka” a szavakon, szavakkal munkál
kodás játéka, a mondatformálásé éppen 
úgy, mint a szembenézésé az értelme
zés „furcsa” (?) kényszerével és ösztöké
lésével, feltételek közé helyezésével és 
kísérletével, az önmegszólítás, önmagá
tól eltávolítás, perspektívába helyeződés 
akarásával. A Szakadj ki költészettani 
és létösszegző igényű sorainak szerve
zettsége finom utalásokat tartalmaz egy 
költészet megközelítési lehetőségeire. 
Jórészt anélkül, hogy „előíró” jellegű vol
na: mintegy felkínálja részint a rím-el
helyezésből következtethető értelmezést, 
de annak tagadását is, a tematizálatlan 
egzisztencialitás (hogy jelzős szerkezet
té alakítsam költőnk tőmondattá csupa
szított, tömörített ön-elhelyezkedő kije
lentését) költői beszéde átválthatóságát, 
éppen úgy, mint azt a tematikai leltár
változatot, amelyből a csupán látszólag 
átláthatatlan és bejárhatatlan poézis 
szétágaztatható. Hiszen a világvándor
lás, a madármítosz, a lóversenytárgy 
hamar a személyiségre szabott létértel
mező gondolatokat hívják elő, belső ösz- 
szefüggéseikre engednek rátekintési, az 
ismétlések során kibukkanó elmozdulá
sokra tesznek figyelmessé. S hogy ke

vesebb kétségbe ütközzék, aki rálapoz a 
versre, ott a materiálissá alakuló grafi
kai jel, az első versszakot záró pont után 
a három kis gondolatjel, amely magyará
zat és töredék egymásból származtatha- 
tóságát sugallná, amely a vers derekán 
újra jelzi: indulás, elszánás, félbemaradt 
mozdulat egyként munkálkodhat a ki
mondás — kimondhatóság, a cselekvés 
és annak behatároltsága dilemmáinak 
problematikus feloldásán. Kérdésekre 
és töprengésekre egyazon módon sor ke
ríthető, a létezés és a létezésen túli, no
ha nem bizonyosan túl-világig elképzelt 
és versbe foghatóan sejtetett „dimenzió” 
érzékeltetése az egzisztencialitás alap
kérdéseire összpontosít: a fikcionált ta r
tományból érkező jelek, üzenetek egy 
szigorúan megkomponált szerkezetbe il
lesztődnek. Hiszen az a költészet, amely
nek „fő témái” megjelenítődnek, a létezé
sen túli dimenziók jelölőit és jelentettjeit 
„tematizálják” annak tudatában, hogy 
az egzisztencialitás a tematizálatlan. A 
kimondás mögött mindig elgondolható a 
kimondhatatlan, ismét Goethe: minden, 
mi halandó, csupán jelképes, egyszerre 
leképződése az ideálisnak, egyben meg- 
foghatatlannak, de a rendbe rakott sza
vak, mondatok segítségével eseménnyé 
varázsolódhat az elérhetetlen.

A másik dimenzióból üzenetet remé
lő (?), e remény hiábavalóságát tudato
sító beszélő nem nyugodhat meg a re
ménytelenségben, ha másképpen nem 
maga teremti meg a lét és a nemlét kö
zötti szembesítések (ki tudja, nennyire 
működőképes) párbeszédét, mely in
kább pár-beszéd, amelynek során a meg
szólító és a megszólított ugyanannak a 
(kétféle) hangnak reprezentánsa. Nem 
egyszerűsíthető paradoxonokra a sűrű
södő ide-oda lengése kimondásoknak 
és a kimondások visszavonásának, ha
nem a lét-lehetőségek és nem-lét össze- 
gondolását versbe foglaló személyiségek 
feltételezéseket is tartalmazó keresé
séről szól. Akik létükkel immár sem
mit nem kezdhetnek, mivel létük az il
lanó (?) szavak megrögzítettségében 
válik megnevezhetővé, a múlt megjele
nítésén messze túl jelenbeli leírhatósá- 
guk, megszólaltathatóságuk költői „já- 
ték”-ba térésükkel hirdethetik értés és 
annak hiánya, megérthetőség és abban 
kételkedés összjátékának elgondolható- 
ságát. „Hagynak türelemmel, / marad
jak, mi voltam, amit ember / szabása tűr 
a szürke színekkel, / mik magyarázha
tók, de el nem éred / szárny-alól jelené
sük, eme lények / semmiként jelenítik 
az egészet”... A túlvilágba írna át a köl
tő, s a túlvilágban honosak „nem felel
nek”, mivel „úgy felelnek”, Kosztolányi 
Dezsővel szólva, aki a Semmiről szó
ló énekével vitázott magyar költészeti 
hagyománnyal. A Szakadj ki című vers

ilyen értelemben szintén polemizálva vi
szi tovább a költői hagyományt, magába 
ölelve a Kosztolányi-fordítás segítségé
vel a magáévá birtokolt madármitológia 
örökségét, hiszen a madarak lennének 
az örök jelenbe örök repülők. „... hagy
ja, képzelt dolgaival bíbelődjék, // kép
zelt dolgával, amely a világ ma, / a világ 
tegnap s holnap, s oly irányba / néz
zen, hol mégis: visszazár a szárnya...” A 
Szimbólumtárban olvasom: „veréb: Mint 
általában a kisméretű madarak, a ve
réb is lélek-szimbólum. A ragaszkodást, 
a melankolikus életérzést és szürkesé
get, átlagosságot fejezi ki.” „Kínában a 
verebek természetfeletti hírnökök.” Egy 
német szimbólumlexikonban a madarak 
címszónál fedeztem föl az alábbiakat: a 
díszítésként használt szőlőkacsok szá
mos mozaikon jelenítenek meg különfé
le madarakat, mint utalást a teremtés 
munkájára.

Tandori Dezső egy-egy (az idézetthez 
hasonló) verse ekképpen könnyíti és ne
hezíti meg értelmezői, olvasói, rajongói 
és szemlélői dolgát. Egyrészt azzal, hogy 
folyamatosan és különféle módon terem
ti meg a maga kapcsolódását az örökség
ként felfogott költészetekhez, lett légyen 
szó a félmúlt kései modern vagy avant
gárd ars poeticáiról, valamint azzal a 
sok évszázados történetről, amelyhez jó
részt fordításai révén jutott el. Olyan köl
tészet, életmű a Tandori Dezsőé, amely 
az ismétlődés retorikájára alapítja a 
vers- és prózateremtés szüntelen válto
zásnak kitett munkáját. Éppen a válto- 
zandóság igényli azt az állandó tudatosí
tó, figyelem-felhívó, önértelmező akciót, 
amelynek során egyre újabb, alapjában 
azonban szigorúan megkomponált értel
mezési ajánlatok jutnak el az olvasóhoz, 
hol önéletrajzinak álcázott személyes vo
natkozások mögé rejtőzve, hol általá
nosságok, pontosabban egyetemességek 
nyelvi realizálódásainak határait fesze
getve.

Ismerősként forgathatjuk köteteinek 
oldalait, de ez az ismerősség többnyire 
meglepő fordulatokkal gazdag. A „tört 
töredék jel” magyaráz, az egész semmi
ként jelenítődik meg, ebben a vonatko
zásban az egész is töredék jel. A legjobb, 
ha ismét (a Szabó Lőrinc tolmácsolta) 
Goethe sugallására hallgatunk: „Vonz a 
való látszata, / játék komolyodhat: / ami 
él, nem Egy soha, / kerete a Soknak.”
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HELIKON

SIGMOND ISTVÁN

F ényhegyek
Egy haldokló banya mesélte a mi

nap, hogy valamikor a földből kelt fel 
a Nap, végigcsámborogta a fél világot, 
majd nyugatnak hajbókolva belesuvadt 
az óceánba. Most is süt a Nap odakint, 
nem úgy, mint annak idején, azaz vesz
te tt a fényéből sokat, amin nem cso
dálkozik senki sem, mert a belülről ki
áramló fény félig-meddig közömbösíti a 
napsugarakat, ez több évezred óta tartó 
harc, csak nem akarunk tudni róla, s no
ha a Nap Isten ajándéka, végtelen sze- 
retetében megengedte, hogy győzedel
meskedjünk az égitest felett. Csakhogy 
az ember bárgyúságának nincsen párja, 
ráérünk arra még, mondogatjuk szinte 
mindenre minduntalan, pedig már rég 
legyőztük a Napot, sugaraiból elraktá
rozhattunk volna milliónyi tonnát, ami
ből akkor használtunk volna, amikor er
re szükség mutatkozik, és hányszor, de 
hányszor volna szükség egy kis melegre, 
mert a bensőnkből kiáramló fény nem 
ad meleget, s a hidegben mankóval jár 
a gondolat, s a szerelmi hév is jégcsap
okba soványodik, ezért is van oly kevés 
házasság mostanában, csak összeköltöz
nek az egyedek, maradt az ágy, a kon
certek, a kirándulás, a beszélgetések 
témái is silányságukkal tüntetnek, ter
vezni senki sem tervez semmit, a holna
pi napnak sem találnak értelmet, nagy 
általánosságban olyanok lettünk, mint 
a klimaxos honatyák, akik napfelkeltét 
nem láttak soha, a haszonszerzés az éle
tük célja, s embertársaik megalázása, a 
mások feletti győzelem, az imák szövegét 
rég nem tudja egyikük sem, s ha egy-egy 
papot választanak közéjük, azok ugyan 
nap mint nap mondogatják az imákat, 
de nem hisznek egy betűt sem belőlük, 
s amikor megáldanak egy újonnan fel
épült templomot, gyermekmenhelyet 
vagy temetőt, ateista társaik visszatart
ják a torkukba buggyant nevetést, mert 
a tévécsatornák közvetítik az eseményt, 
s a széles mosolyok láttán mit szólna a 
világ?

Ne vedd rossz néven, Uram, de melléfo
gás volt engem ideküldeni, hogy megpró
báljak rendet teremteni az elhagyatott 
lelkekben s a kártékonnyá vált szelle
mi Ízületekben, ha egy Szókratész jönne 
megint, neki is tátva maradna a szája, s 
kétségbeesésében nap mint nap nyakal- 
ná a halálos mérget, a Messiásnak is be
letörne a bicskája, Uram, s akkor én, a 
tömbházlakó mit tehetek?

Próbálkozni próbálkozhatom persze, 
ha már azzal tüntettél ki, Atyám, hogy 
a kezed nyomát viselem a kezemen, elő
ször is tartoznom kell valakihez, mert ta 
pasztalatom szerint itt majdnem senki 
sem tartozik senkihez, mindenki önma
gáért él, semmit sem tesz senki senkiért, 
tartozni?, igen, legalább önmagamhoz 
akarok tartozni, ha máshoz nem lehet. 
Meghatározó része akarok lenni a saját 
sorsomnak, elnézést, hogy önmagámmal 
kezdem, de másként nem lehet. Tényező

akarok lenni, igen, meghatározó tényező. 
A harang nyelve akarok lenni a harang
ban, a búza színe a búzaszemben, a gon
dolatban az első szótag és a pont, mely 
keretet ad a mondatnak, gyermekem ár
tatlan mosolyát akarom viselni az arco
mon, állatmenhelyeket akarok létesíteni 
a kóbor kutyák számára, s ezeket a ko
lostorok közelében építtetném fel, ame
lyeket a szegénysorsúakkal, elesettek
kel, egyedül élőkkel töltenék fel, anélkül, 
hogy megzavarnám az ottlakók életrend
jét, egyszóval azt szeretném, hogy magá
hoz öleljen valaki, érezni akarom, hogy 
vagyok, hogy érted vagyok, Uram, a csa
ládomért és az emberekért.

A képzelet síkján minden oly tüne
ményes, az álmoknak nagyobb realitá
suk van, néha bekövetkeznek ugyanis, 
a vágyak csomagolása lehet csillagfény
ből, édesanyád simogatásából vagy sze
retőd hálás pillantásaiból, ezek mind
mind szertefoszlanák idővel, s magukkal 
viszik a tartalm at is, amit beléjük cso
magoltál annak idején. Néha az emlé
kek megmaradnak. Én például gyermek
koromban hóhér szerettem volna lenni, 
aztán ahogy teltek az évek, később ez 
nem felelt meg az igényeimnek, rájöt
tem, hogy nemesebb emberi feladat áldo
zatnak lenni, aztán amikor lehetőségem 
nyílt jobban körülnézni a világban, és 
rádöbbentem, hogy hová születtem, úgy 
döntöttem, hogy gondolat leszek, a hó
hér gondolatainak egyike, amelyben úgy 
dönt, hogy nem sújt le a bárddal, inkább 
vállalja a következményeket, csakhogy, 
hát, igen, jönnek a „csakhogy”-ok, ilyen 
hóhért nem tenyésztett soha a világ, ez 
olyan világraszóló esemény volna, mint
ha engem kért volna meg a római pápa, 
hogy életem második felében legyek apá
ca. És akkor mivé alakultak a vágyaim? 
Elhatároztam, hogy bitófa leszek, ame
lyik természetesen összedől a kivégzen
dők súlya alatt, akik nyilvánvalóan élet
ben maradnak, hiszen a törvény szerint 
ha egyszer — bármilyen oknál fogva — a 
kivégzés nem sikerül, megismételni nem 
szabad. Úgyhogy bitófa leszek. S mi lett 
a legutolsó vágyamból? Tömbházlakó let
tem a harmadik emeleten.

Uram, úgy döntöttem, hogy mindenek
előtt megpróbálok az emberekben részvé
tet kelteni. Erre már voltak példáim, eze
ket sajátos esetekként lehetne számon 
tartani ugyan, de a részvéttel voltak kap
csolatosak, ez tagadhatatlan. Mindkét 
esetet végigszemléltem, s azokat az öreg
asszonyokat is láttam, hallottam, akik 
„mekkora lélek!” suttogták maguk elé, s 
közben vetették a keresztet. Tényleg csak 
suttogás volt, hogy csak ők hallják és az 
Istenük. (Uram, te hallod ezeket a sut
togásokat, s ha hallod, mit csinálsz ve
lük?) Az egyik esetben, kemény téli hi
degben egy olyan 60 kilós pasi a nyakába 
vett egy 80 kilósnak kinéző, vak öregasz- 
szonyt, és átcsúszkált vele a jeges úton a 
másik oldalra. Persze mindketten nyaku
kat szeghették volna, de őrzőangyalaik 
résen voltak bizonyára, ezért maradt el 
a tragédia. A másik eset egy kutyamen-

helyen történt, ahol egy megtermett pasi 
egy hatalmas kutyát akart örökbe fogad
ni, de ahogy megközelítette az állatot, az 
a nyakának ugrott és megharapta. Jöttek 
a mentők, nem vitték el a pasit, helyben 
kezelték.

— Ezt a kutyát viszem — mondta az il
lető.

— Mekkora lélek — suttogta egy másik 
öregasszony, pedig csak annyi történt, 
hogy a pasit agyalágyultnak lehetett te
kinteni, közérthetőbb megfogalmazás
ban hülyének.

Nem hiszem, hogy ezek az esetek a Te 
sugallatodra történtek volna, Uram, Te 
a döntéseidben mindig megfontolt voltál, 
arányérzéked tökéletességét a senkiével 
sem lehetett volna összehasonlítani, bő- 
dületesnek nevezhető döntéseket majd
nem 70 éve nem hoztál soha.

Egyszóval a felsorolt példák hatására 
döntöttem a részvétgyűjtögetés mellett, 
utólag ezt szinte emberfeletti feladat
nak tekintettem, egy egyszerű betaka
rítás semmiség ehhez képest, itt ki kell 
sajtolni a lélekből a részvétet, és irányí
tani is kell, hogy nálad landoljon, ne egy 
nyávogó macskát vétessen ölbe, és akkor 
úgy döntöttem, Uram, hogy koldusnak öl
tözöm. Hetekig gyakoroltam, amíg sike
rült térdből begörbített lábaimra ülnöm, 
hogy úgy nézzenek ki, mintha le lenné
nek vágva, feláldoztam egy tyúkot, csak 
nézte szerencsétlen, hogy mit csinálok, 
amikor egy megélesített késsel nekies
tem a nyakának, ezek a tyúkok mintha 
tudnák, hogy a születés és a halál közöt
ti pillanat alig több néhány földi pillanat
nál, a vére kellett nekem természetesen, 
nyakamat átkötöttem egy véres kendővel, 
a borbély csodálkozott a frizurán, mert 
csak félig nyírattam kopaszra a fejem, s 
a haj nélküli helyekre vörös sebeket fes
tettem. A templom bejáratától nem mesz- 
sze ültem a cementen, a sapkámba gyűlt 
a pénz, nagyobb bankók is kikandikáltak 
az aprópénzek között. Aztán elkezdtem 
tépni magamról a rongyokat, sípoló han
gokat hallattam, aztán hörögtem is, a 
nyavalyatörősök hozzám járhattak volna 
továbbképzésre, elő kellett vegyem a ka
lapomat, mert a sapkámba már nem fért 
a pénz. Mindenki adakozott. Kivétel az a 
csoport apáca volt, akik sorban elmentek 
mellettem, rám sem néztek. Aztán meg
állt előttem egy úriember kinézésű, jól fé- 
sülten, jól öltözötten, mosolygósán.

— Neked már úgyis mindegy! — mondta 
részvéttel, kivette a kalapot a kezemből, 
és elvegyült a tömegben.

Kétségbeesve néztem fel az égre, s vég
re valahára megláttalak, Uram. Ha vol
nának testrészeid, a térdedet csapkodva 
röhögtél volna. így csak derültél nagyon. 
Ez is ritkaság, esemény.

*

A kártékonnyá vált szellemi Ízületek
ben kellene rendet teremteni, azt mond
tad, Uram, ne haragudj, de az arány
érzéked, amelyet annyira elismer a

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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vallásos világ, ezúttal csődöt mondott, egy 
tömbházlakótól ilyet kérni, Uram? Akkor 
azt is parancsolhattad volna, hogy vált
sam ki a zálogba adott eget, amelyet vala
mikor egy elborult elme elkótyavetyélt, és 
kampós szegekkel kössem össze a földdel, 
hogy maradjon az emberek szolgálatában 
mindörökre. De ilyesmit nem fogsz kíván
ni tólem soha, a józan ítélőképességedről 
már szót ejtettem, s hogy a tengernyi öt
letsokaságból képes vagy kiválasztani 
az életrevalót, ezt az ötletet nyilvánvaló
an ejteni fogod, hiszen nincs bejárásom a 
Mindenség zálogházába, és több kilométer 
hosszúságú kampósszeget sem gyártottak 
soha. De maradna más bizonyára. Mert 
azokat a szellemi Ízületeket gatyába kell 
rázni, tudom. Megoldásként azt találtam 
ki, Uram, hogy az Ízületeket tornászással 
kell a helyes útra terelni, olyan útra, hogy 
Neked is tetszetős legyen, ahol nincs gané, 
gödör és szeméttelep, de fénylik az ég, az 
aszfalt és az utca, sugárút, Uram, ahol az 
imák nem járnak gyalog, merthogy sietős 
útjuk van, minél hamarabb fel akarnak 
jutni Hozzád az égbe. Itt nincsenek lassan 
döcögő halottas kocsik, hogy akadályozzák 
a forgalmat, noha az elhunytak a temetők
be kerülnek mindannyian, de nem ezeken 
az utakon, ám bárhol mennek és bárhová 
kerülnek, Te ott is gondot viselsz rájuk, 
Uram, hiszen az ember élve vagy halva a 
Te gyermeked volt és marad az idők vé
gezetéig. S ez a pillanat csak akkor jöhet 
el, amikor Te úgy döntesz: eljött annak az 
ideje, hogy újrateremtsd a világot.

A szellemi Ízületek tornáztatása, 
Uram, a szellemi sikátorokból való vég
leges eltávozást jelenti, persze ehhez 
nem ártana kínaiul megtanulni, de egy
előre megy enélkül is, az lenne a feladat 
ugyanis, hogy mindenki elkerülje azt a 
szellemi fertőt, amely ezekben a sikáto
rokban átvette a hatalmat, s a fertő el
len imádkozással harcolni nem lehet, s 
nincs olyan ellenszer, mely közömbösíte
ni tudná az ilyen fertőben született teó
riákat, mint például az abszurd tagadá
sa az irodalomban, noha én tudok egyet, 
Uram. Vélekedésem szerint nem a Biblia 
hitelveiről kellene beszélni a templo
mok szószékein, hanem Beckett, Kafka, 
Mrozek, Borges, Ionesco és mások szöve
geiből kellene felolvasni, értelmezni, taní
tani, és minden vasárnapra jutna egy-egy 
világhíres alkotó, de ha ezeket a szöve
geket nem tudná megérteni az istenadta 
nép, még mindig tudok ajánlani egy má
sik megoldást, az én Bibliáimból kellene 
felolvasni részleteket, s ezeket úgy hív
ják, hogy Száz év magány, A félkegyelmű 
és Karnevál. S ha ez nem volna elég, ezek
hez szorosan odakapcsolódna Kafka teljes 
életműve és a József Attiláé. Ezek mind
mind Istenek, Uram, kisebbek, mint Te, 
de csak egy hajszálnyival, ők már több vi
lágot is létrehoztak, igaz, ezek a Te vilá
god tartozékai, és a szellemi sikátorokat 
nem ismerik. Nem imádkozik hozzájuk 
senki sem, de levett kalappal közleke
dünk közöttük. Ok a fényhegyek, Uram, 
akik lelkűnkben közömbösíteni tudták a 
sötétet.

SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

A papagáj halála
Zsenge kölyökkoromban imádtam 

énekelni. Különösen, ha közönségem is 
akadt. Az eget szenvedélyesen fürkésző 
tekinteteket, a görcsbe ránduló arcizmo
kat, a legyezőként meg-megrezdülő fül
cimpákat hallgatóságom egyértelmű el
ragadtatásának véltem. Egyszer aztán 
egy átlagosnál gyengébb idegzetű hölgy 
nem bírta már tovább különlegesnek 
képzelt orális produkciómat, és keserű
en kifakadt.

-  Ennek a gyereknek a csapnivalóan 
rossz hallásánál már csak a hangja po
csékabb!

Porig sújtott a kritikája, többé már 
nem tudtam önfeledten dalra fakadni, s 
később, amikor iskolás lettem, szorongva 
vártam az énekórákat.

Harmadikos voltam, amikor a szüleim 
korán befuccsolt dalnoki karrierem kár
pótlásaként egy zongoratanárnő kezére 
adtak. Nagybátyám égre-földre esküdö- 
zött, hogy zongorázni bárki megtanulhat. 
Kitartás és szorgalom kérdése az egész, 
s a zongoránál nincs szebben hangzó ze
neszerszám a világon. Szavahihetőségét 
némileg megkérdőjelezte az a tény, hogy 
a háborúban egy aknarobbanástól mara
dandó hallássérülést szenvedett, s szá
mára tök mindegy volt, hogy Babucz bá
csi esztergagépe sivít-e a szomszédban, 
vagy a bécsi szimfonikusok újévi kon
certjének bársonyos hangjai áramlanak 
a rádióból.

A zongoratanárnő a Kőkereszt téren 
lakott egy földszintes házban. Nusi néni
nek hívták, s vénkisasszonyként éldegélt 
két -  azonos családi állapotban hervadozó 
— húga társaságában. Virágmintás pon
gyolában fogadott, színes hajcsavarokkal 
a fején, s úgy mosolygott rám, mint ked
venc rajzfilmemben a diétás koszton ta r
tott macska a gyanútlan egérre.

A zongora az utca felőli szobában volt. 
Hatalmasan és sötéten terpeszkedett az 
ablak közelében. A helyiség naftalinsza- 
gú légterében bágyadt molylepkék ke
rengtek, s a falakon függő fotográfiákról 
fakó arcú férfiak és nők bámultak rám 
értetlenül. Néhány szárított virágcsokor 
és egy sereg kicsavart pózban porosodó 
porcelán nipp emelte meg a szoba tagad
hatatlan muzeális értékét.

Nusi néni megérezvén növekvő idegen
kedésemet, korát és súlyát meghazudtoló 
fürgeséggel landolt a zongora előtti forgó
széken, s eljátszotta a Kicsi kutya tarkát.

-  Látod, nem is olyan ördöngös dolog. 
Neked is hamarosan menni fog, ha fi
gyelsz órán -  villantotta rám megsárgult 
fogsorát, mely, mint később megtudtam, 
hibátlan formáját Mészáros fogtechni
kus úr messze földön híres kézügyessé
gének köszönhette.

Mintha csak ezekre a biztató szavak
ra várt volna, rikácsoló hang hasított a 
csendbe: Hamarrrosan, hamarrrosanl

-  Róla meg is feledkeztem -  sikkantott 
föl Nusi néni elérzékenyülten. -  Ő Herr 
Richter, a ház szemefénye, jobban mond
va fülefénye. A konzervatórium elvégzé

sekor kaptam ajándékba, s azóta komoly 
zenei műveltségre tett szert szerény haj
lékomban.

Herr Richter a szoba legtávolabbi sar
kában gubbasztott egy kerek kalitká
ban, s gyanakodva méregetett.

Azért is megmutatom, néztem farkas
szemet, ha szabad így mondani, a pa
pagájjal, s attól kezdve hetente kétszer, 
kedden és csütörtökön, hónom alatt egy 
abrosznyi méretű kottás könyvvel pont
ban délután négykor elszántan becsen
gettem a Kőkereszt téri lakásba.

Nusi néni az óra első harmadában 
számon kérte a házi feladatot, amit én 
otthon egy papondeklire rajzolt billen
tyűzeten hangtalanul gyakoroltam be, 
süket nagybátyám elragadtatott tekin
tetétől kísérve. Persze, a tanárnő ko
rántsem volt már úgy megelégedve, 
mint hallását a haza oltárán feláldozó 
rokonom, s ezt az ujjaimra mért vonal
zóütésekkel finoman jelezte is. Miután e 
hagyományos zenepedagógiai módszer
rel korrigálta hibáimat, eljátszotta az új 
gyakorlatot, majd Herr Richter felügye
letére bízva egy száműzött királynő 
méltóságával átvonult a konyhába, hogy 
-  mint mondta -  lánytestvéreivel meg
ossza a fodrásznőjénél szerzett hasznos 
információkat.

Miközben ott üldögéltem a zongora 
előtt, s ujjaim tétován ide-oda botladoz
tak a billentyűkön, az ablakon át beszű
rődött a szomszédos telken focizó osz
tálytársaim önfeledt zsivajgása, akik 
komolyzenei stúdiumok helyett a labda
rúgás sekély örömeivel próbálták színe
sebbé tenni sivár hétköznapjaikat. Ezen 
még valahogyan túltettem magam, ám 
amit Herr Richter művelt velem, az eny
hén szólva is embertelen volt. Ahányszor 
ugyanis abbahagytam a billentyűk nyo- 
mogatását, az az átkozott papagáj azon 
nyomban rám förmedt: Rrrosz gyerrrek, 
gyakorrrolni, gyakorrrolnü S én ijed
ten folytattam tovább a klimpírozást. 
Egyszer tagadtam meg Herr Richter uta
sítását, ám azt is keserűen megbántam, 
mert a papagáj figyelmeztetető rikácso
lására berohanó tanárnő nevelői lelke
sedésétől fölhevülten akkorát csapott 
tétlen ujjaimra, hogy kedvenc zenepe
dagógiai szerszáma kettétört. Nem volt 
más választásom: szót kellett fogadnom 
annak a megátalkodott madárnak: gya
koroltam rendületlenül, amíg a gazdája 
vissza nem tért a konyhából.

Az óra harmadik része csak pár percet 
tartott, de annál intenzívebb volt: zongo
ra, vonalzó, zongora, jegyadás.

Hiába mondogatta otthon süket nagy
bátyám, hogy ígéretesen fejlődöm, egy 
idő után elment a kedvem a zenei pályá
tól, s néha még álmomban is a zongorá
val és a papagájjal viaskodtam. Leg
emlékezetesebb az a rémálmom volt, 
amelyben egy végtelen sivatagban bo
lyongtam. A homok alól egyszerre csak 
hatalmas billentyűk emelkedtek ki, s 
én rémülten próbáltam kikerülni őket. 
Ekkor azonban fölharsant Herr Richter 
figyelmeztetése, s én sorsomba beletörőd
ve, a billentyűkre léptem, ám hiába ug
ráltam rajtuk, hangtalanul mozogtak a 
lábam alatt, s amikor a magasból Nusi
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néni felhőnyi árnyéka fenyegetően rám ve
tült, verejtéktől csatakosan riadtam föl.

Fél éve már, hogy így gyötrődtem, ami
kor végre megtaláltam az ellenszerét a 
papagáj áskálódásának. Történt pedig, 
hogy gyakorlás közben olyan csúnyán 
mellé ütöttem egyszer, hogy a fals hang
tól Herr Richter begyében rekedt a szó, s 
az iszonyattól minden tolla égnek meredt. 
Most visszakapod, amit velem csináltál, 
gondoltam, s attól kezdve gyakorlás he
lyett össze-vissza vertem a billentyűket, 
amíg csak Nusi néni vissza nem jött szá
mon kérni a teljesítményemet.

— Herr Richter olyan mélabúsan visel
kedik mostanában — panaszkodott úgy 
két-három hét múlva gondterhelten Nusi 
néni. -  Nincs étvágya, nem beszél, bizto
san valami csúnya madárbetegséget kap
hatott el szegény.

Én együttérzően bólogattam, amint 
azonban magára hagyott gyengélkedő 
madarával, ütni-verni kezdtem a billen
tyűket, ahol értem, s néha gonoszul a ka
litka felé sandítottam, hogy ellenőrizzem 
produkcióm hatását.

Herr Richter még néhány hétig bírta, 
aztán sértődötten átrepült a másvilág
ra, ahol valószínűleg azóta is Liszt Ferenc 
virtuóz játékát hallgatja evilági gyötrel
mei mennyei kárpótlásaként.

A papagáj mártíromsága után nem 
sokkal abbahagytam komolyzenei kar
rierem építését. Nagybátyám kezébe ke
rült ugyanis az ellenőrző könyvecském, s 
a közepes jegyek láttán megingott a hite 
zenei tehetségemet illetően.

-  Inkább focizzon a gyermek, az passzol 
a karakteréhez -  javasolta a családnak.

Azóta sok víz lefolyt már a Küküllőn, 
s igencsak megváltozott a világ. Nusi né
ni házából például vegyesüzlet lett, mely 
büszkén viseli a Kolibri nevet. Ha néha
napján arrafelé visz az utam, őszülő fej
jel is hallani vélem Herr Richter figyel
meztetését: Rrrosz gyerrrek, gyakorrrolni, 
gyakorrroln.il

Lapszámunk 7., 13. és 19. oldalát Adriana Bádoi fest
ményeivel illusztráltuk. (Fotó: Rohonyi D. Iván)

A poloska 
utolsó jelentése
Mielőtt végleg dezaktiválnám ma

gam, a szakma becsülete arra kötelez, 
hogy beszámoljak döntésem okáról. La 
noblesse oblige, ahogy francia eleganci
ával mondani szokás. Csakhogy én nem 
a dekadens, nyugati világ arisztokrata 
származéka vagyok, hanem egy kelet
európai, népi demokráciában szocializá
lódott poloska. Ezért aztán ne várjanak 
szépen csengő szavakat tőlem, csak a 
tényállás ismertetését. Döntésem végle
ges. Több évtizednyi becsülettel végzett 
lehallgatás után, fájó áramkörrel ugyan, 
de örökre búcsút mondok hivatásom
nak. Ez az utolsó jelentésem. Remélem, 
a megfelelő helyre kerül, s feletteseim le
vonják belőle a tanulságot.

A félreértések elkerülése végett már 
az elején kijelentem, hogy nem egészsé
gi probléma miatt határoztam ekképpen. 
Nincs nekem semmi bajom. Egy kicsit 
megkoptam ugyan, van rajtam néhány 
karcolás, hiába, az idő múlása, s a mun
kahelyi ártalmak még egy szolid, szov
jet gyártmányú lehallgató készüléken 
is meglátszanak, de büszkén kijelenthe
tem, hogy ugyanolyan jól működöm most 
is, mint első bevetésem idején.

Persze, nem így képzeltem el a nyu
galomba vonulásom körülményeit. Azt 
gondoltam, hogy annyi év kifogástala
nul végzett munkája után állami kitün
tetésben részesülök. Magányos óráim
ban a tiszteletemre rendezett fogadásról 
ábrándoztam. Vörös szőnyegről és drá
ga pezsgőről. A pályafutásomat mélta
tó laudációról, amelyet meghatottságtól 
el-elcsukló hangon maga a cég igazgató
ja olvas majd föl azon a zártkörű, benső
séges rendezvényen, ahol nem kell már 
semmi másra figyelnem.

Mindezt simán megérdemeltem volna. 
Én tényleg vérbeli profi voltam. Nálam 
nem számított a célszemély világszem
lélete, társadalmi hovatartozása, iskolai 
végzettsége. Ugyanazzal az elhivatott
sággal hallgattam le az ájtatos püspököt, 
mint az ateista aktivistát. Dolgoztam 
én már kuplerájban és kollektív gazda
ságban, hétvégi házban és vendéglőben. 
Voltam már egyetemi tanárok és analfa
béta proletárok telefonkészülékében egy
aránt. Nekem egész pályafutásom alatt 
csak egyetlen dolog számított: az infor
mációgyűjtés. Én mindent lelkiismere
tesen továbbadtam. Politikai viccet és 
filozofikus eszmefuttatást, családi ve
szekedést és altesti zajokkal tarkított 
szerelmi együttlétet, irredenta nótát és 
cifra káromkodást. Mindent. Mert so
sem lehet tudni, hogy minek fogják majd 
hasznát venni a központban. Különösen 
büszke vagyok arra, hogy sikerült le
hallgatnom a nagyfőnököt is. Mert olyan 
nincs, hogy valakiben száz százalékban 
meg lehessen bízni.

A rendszerváltáskor azt hittem, ne
kem is befellegzett. Szerencsére nem ta
láltak rám akkori állomáshelyemen, egy

harmadik emeleti panellakásban. A kö
rülöttem zajló, lázas beszélgetésekből 
azt vettem ki, hogy megszüntetik a cé
get. Mert az igazi demokráciához nem 
passzol az állampolgárok magánéleti tit
kainak a kifürkészése. Iszonyú időszak 
volt ez számomra: nap mint nap a lét
bizonytalanság és céltalanság őrjítő ér
zései között őrlődtem. Pár hónappal ké
sőbb végre életjelt kaptam a központból. 
Arra utasítottak, hogy folytathatom a 
tevékenységem. Azt mondták, a cég neve 
megváltozott ugyan, de nyugodjak meg, 
mert a munkámra továbbra is igényt 
tartanak. Egyből felismertem a fickó 
hangját, a régi rendszerben is ott dolgo
zott már. Tavaly óta ő a vezérigazgató.

Eleinte ment minden, mint a karika- 
csapás. Újból értelmet nyert az életem, a 
rám jellemző pontossággal és szakérte
lemmel végeztem a feladatom.

Néhány évvel ezelőtt aztán megválto
zott minden. Eleinte nem is nagyon fi
gyeltem arra a készülékre, amit erek
lyének kijáró tisztelettel helyeztek el a 
közelemben, az íróasztalon. Egy számí
tógép volt. írásra, rajzolásra használták 
a háziak. Meg játszani. Egy napon az
tán egy kis fekete dobozzal kötötték ösz- 
sze: egy routerrel. Azon a napon tört be a 
net biztonságosnak h itt világomba. Csak 
úgy özönlött belőle az információ. Hozzá 
lehetett férni rajta minden addig félt
ve őrzött adathoz. A Vatikáni Könyvtár 
digitalizált anyagához és az érettségi 
vizsgatételekhez, a kémek szupertitkos 
jelentéseihez és a politikusok hálószoba- 
titkaihoz, hogy csak néhány példát em
lítsek. Ekkor döbbentem rá, hogy milyen 
semmi kis vacak vagyok én.

Mégsem ezért határoztam el, hogy 
visszavonulok. Döntésemet a Facebook 
miatt hoztam meg. Azon az átkozott kö
zösségi oldalon mindenki mindenki
vel megosztja minden titkát. Amire én 
a nap huszonnégy órájában hosszú éve
ken át szorgalmasan figyeltem, az ma 
egy szempillantás alatt kitudódik. Nem 
elég azonban, hogy a használói szé
gyentelenül kiteregetik életük bensősé
ges pillanatait, ezt a perverz önmutoga
tást ráadásul még élvezik is! Bezzeg az 
én időmben, hogy kiakadtak az állam
polgárok, ha tudomást szereztek a te
vékenységemről. Jogsértést emlegettek, 
meg az intim szférájukba való gyaláza
tos behatolást. Manapság már az a ter
mészetes, ha a magánéletük fényképek
kel, filmekkel illusztrált legintimebb 
részleteit is fölteszik a világhálóra. 
Kérkednek velük, dicsekednek, elvárják, 
hogy mások kommenteket fűzzenek hoz
zájuk. Elképzelni sem tudtam volna ré
gen, hogy ilyen mélyre süllyedhet az em
beriség. Hogy a feje búbjáig elnyeli az 
erkölcsi fertő'.

Ebben a titoktalanná vált világban 
már semmi keresnivalóm sincsen. Ezért 
határoztam úgy, hogy végleg kikapcso
lom magam.

Maradok tisztelettel. Egy neve elhall
gatását kérő, dezaktivált lehallgató ké
szülék.
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barnává mosta a mosógép a véred 
kedvenc lepedőmön,
(szánalmas, hogy van kedvenc lepedőm
kasmír, de nincs rajta kasmírkecske vére,
azt bezzeg lemosták gondos indiai kezek
egy hajnalban, alázúgó patakban.
és esténként, mikor kékké fagy kezük,
vállukon cipelik a még nedves lepedőket
s bámulnak a tűzbe, mi fölé kifeszítik)
nehéz volt ma reggel el- vagy odaképzelni téged,
azon meg sem lepődtem, hogy
lám, a felejtésnek van saját kémiája,
bár nem tudom, mi az eltűnt vörös képlete.

nagyapám mindenesetre
ott lógott kiteregetett bőrrel
mosott ingjei között a szilvafán
bőre majdnem mint fehér pergamen
rímelt a hóra, majdnem rímelt rá
(én is, gondoltam, rímekben írom meg ezt a verset
meg is írtam, de rémesre sikerült, na látod),
azért maradt arcán valami szürke félhomály
mint ez a lepedő, közelről látszik rajta:
nem válik semmivé a vér,
ha csak színe, s más nem is marad.

mondom, másnak fel sem tűnne, 
én is csak úgy vettem észre, hogy ráraktam fejem, 
s azt álmodtam, hogy ismét ott vagyunk 
hetekkel abortuszod után, 
s szexelünk persze, bár az orvos szerint 
még nem szabadna, vagy már kellett volna, 
s ha túl mélyre hatolok, másként sikítasz fel 
s én titokban kissé élvezem bánthatásod. 
de ekkor látom, hogy ágyéktájt tiszta vér vagyunk 
ráadásul a kasmír lepedőn is folt éktelenkedik.

a vörös pelargóniák 
eszüket vesztik 
táncolnak 
táncolnak 
végig a vinilinen 
mélyvörös izzásban 
táncolnak 
lehullani az 
ágyterítőre

öledből úgy hullanak  
a szirmok
m int nedves hó szotyog alá 
délutáni csendben 
augusztusban  
11-én

( m i n t  k i v e r t  k u t y á k )

ne kérdezd nagyapámnak ehhez mi köze van mint kivert kutyák 
bolhákat növelünk az esőnek 
ahogy meleget fúj reánk a dunyha

c í m t e l e n

a vörös pelargóniák 
bársonyukba rejtve 
ahogy neszét veszik 
hogy 
a szoba
a természet öblös 
torkává vedlett 
vedlette 
magát

egy repülő zuhan ágyunkba 
vagy csak száll alá 
közel a reptér
Boeing 737 hangjáról ismerem
100 utast fogad be
5 utaskísérőt 3 pilótát
még nagyobb csomagtér
látom hogy zuhan tóra a fűzfa lombja
szelíden pislogják körbe füstös csillagok
hallgatom mint lélegez ki a bőröd
aludj suttogom de te nem hallhatod.
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LOVÁSZ KRISZTINA
Gokartnovella
Adélka, a tapasztalati lét rejtelmeitől 

elvarázsolva újabb levelet ír, most gyor
sulásra vágyik, a tapadáshatár meg
tapasztalására. A vágy mint a földi lét 
alapvető egysége immár megízleltetett 
Nyilvánban, pohárnyi esszenciákban ki
mérve, a kontemplációban kikristályo
sodva, és most az élmény követeli poláris 
párját, amelyben a sebességet kitapint
va gyorsulni lehet, amelyben a pályához 
lehet tapadni, a gumi minőségétől füg
gően. Adélka a nyilváni lassulás után le
tette minden vizsgáját, és felbátorodva a 
földi sikerektől, újabb kérelmes levelet 
írt a Főnöknek:

Kedves Főnök, Tisztelt Atyaúristen!
Alulírott Adélka és társai a 

Negyedikbéből, azzal a tiszteletteljes ké
réssel fordulunk Önhöz, hogy földi éle
tünkben elmulasztott tapasztalatainkat, 
illetve a gyorsulás fogalmának rosz- 
szul értelmezett változatát korrigálan
dó, engedélyezni szíveskedjen a csapat 
sebességre irányuló kirándulását, folyó 
hó 19-én, a Föld egyik legnyilvánvalóbb 
külvárosi gokartpályáján. Kábriel ez
úttal sem ta rt velünk. Kérem tisztelt 
Méltóságodat, hogy Kábrielt felmenteni 
szíveskedjen az anyagi kábelekbe sűrűsö
dött feladatok szorítása alól, hogy velünk 
élvezhesse a gyorsulás Nyújtó professzor 
által oly elnyújtottan előadott elméletét, 
amelyet megérteni és megtapasztalni vá
gyunk Kőbányán, az Ezüstpálya kínálta 
abszolutóriumban. Kábriel már nem lát
ja át a kábelei közötti összefüggéseket, 
össze-vissza kuszálja maga körül, vége
láthatatlan ígéretek gombolyagát megte
remtve. A teremtést próbálja modellezni 
eme kapcsolati hálójával, mindhiába. Az 
ezüstszálat mindenesetre én mindvégig 
magamnál fogom tartani, azt még nem 
sikerült neki befonnia.

Kedves Adélka!
Engedélyezem a gyorsulást, azzal a 

feltétellel, hogy utána Spiccúrbácsi be
számol a Milan-Fiorentina meccsről, 
amelyet sajnos nem tudok élőben kö
vetni egyéb elfoglaltságom miatt, aho
vá Könyörtelen Kelániel és BrecsCabi is 
elkísér, az Euro-övezetben van dolgunk. 
Ezért téged bízlak meg, Adélka, hogy ez
úttal fényképekkel is számolj be az ese
ményről, az írás magától értetődik. 
Kábriel egy jó ideje már rám sem hallgat, 
rád bízom kiszabadítását a kábelek szo
rításából, amint láttam, hatással volt rá 
a nyilváni hiányzása is. A timesheetben 
használható kód: Go Silverkart! LEG.

Utólag, a Milan játékából Adélka ar
ra következtetett, hogy a Főnök nem ki
fejezetten Milan-drukker, csupán általá
nos focirajongó.

Adélka ellágyult a Főnök kedves han
gú válaszától, a Negyedikbé sorsát pe
dig a szívén viseli, azért is írja folyamato

san a csapat nevében a leveleket. Máskor 
is ír majd levelet a Főnöknek, a többiek 
pedig hálásak neki, hogy elvégzi minden 
idők női feladatának feladatát, a közben
járást, kieszközölést és jóváhagyást, en
gedélyeket stb. Adélka angyali mivoltá
ban ugyan nem tesz különbséget a női 
és férfiúi feladatok között, ám szíve mé
lyén ő mégis egy adélkai angyal, minden 
női késztetéssel és fegyverzettel megáld
va. A keresztfonák is ilyen késztetés, ta
lán egyszer bemutathatja majd a tenisz
pályán, és Spiccúrbácsi majd zengedező 
hangon tudósít róla az Athlete Angels lap
ban, amit lobogtathat az osztályban 
Gerániel kitüntetett orra alá dörgölve. 
De most éppen a gyorsulást szervezi nem 
kevésb lelkesedéssel. Hoffmanndoktor, 
Gerániel, Adélka, Spiccúrbácsi már meg
szokott csapatot alkotnak, a társaság új 
tagjai ugyancsak a negyedikből: Péter, 
de nem az apostol, hanem csak egy mezei 
tanonc Péterke, nagy példaképének, mes
terének fényképét állandóan magánál 
tartja, hogy ne feledkezzen el arról, hogy 
akkor kell hazamennie, amikor a kakas 
szól; a másik, Leventei Levente, aki ha
todikként ugrott be, Adélka szerteágazó 
földi kapcsolatainak hála, mindannyiuk 
megkönnyebbülésére. Hiszen a pálya hat 
főre szabott, Leventei Leventének pedig 
saját bukósisakja volt erre az alkalom
ra. Adélka kedvéért jött el, hátrahagyva 
szülő feleségét, felmérve, hogy a gyorsu
lás nem várhat, ilyen csapat csak ritkán 
jön össze, az utód majd alkalmazkodik. 
Adélka értékelte Leventei Levente lelke
sedését, ezért szólt is a Főnöknek, hogy 
Lukácsot tartsa még egy kicsit vissza a 
földi pályára való érkezésében, amíg apja 
betölti a hatodik szerepét. Lukács amúgy 
is szívesen időzne még a Geoszinkronban, 
ameddig lehet. A nyilváni társaság többi 
tagjának távolmaradását most nem rész
letezzük, Adélkának ettől pofoznivágyó 
kedve lesz Kábriel vonatkozásában: még 
egy késztetés, ami miatt bukásra áll
hatna, ha nem fedezte volna fel időben 
az összefüggést, amely a pofoznivaló ar
cok szembejövésének gyakorisága és a 
Nagy Vizsgáztató trükkje között létezik. 
Átlátva a főnöki szándék és provokáció 
trükkjén, Adélka kesztyűjét küldte fur
fangosan pofozkodni, miközben ő árta t
lanul mosolygott. Kábriel másnap az osz
tályban, a szokásos kábeleivel babrálva, 
arcán egy nagy piros folttal jelent meg, 
érthetetlenül mélázva az eseten, arcán 
még látszottak Adélka horgolt kesztyűjé
nek rajzolatai. Jó erős cérnakesztyű.

De térjünk vissza a gokart általi gyor- 
sulásos történethez, amely semmiben sem 
tér el a nyilváni történettől, amennyiben a 
történet maga az ahogyaniság, ezúttal is.

A buszmegállóban mélázva vár
ták mindannyian a buszt, ami az 
Ezüstpályájára visz, nehéz megszokni a 
földi közlekedés nehézségeit. Spiccúrbácsi 
felszerelkezett megint a tranzitban szo
kásos szivarkáival, szorgalmasan szívta 
őket, pedig a megállóban tilos dohányoz
ni. De Spiccúrbácsi tapasztalt angyal
képzős már, nem hagy ütközési felületet 
a rend őrének, aki azt hiszi még — ó, sze
gény pára —, hogy büntethet, pedig azt

csak a Főnöknek lehet. Spiccúrbácsi fur
fangos és dekadens kérdéseivel nyűgözi 
le a közeli fogda arra tévedő porkolábját, 
nem figyelmezve arra, hogy ez egy porko
láb csupán, nem rendőr, de az egyenruha 
megtévesztette, a többiek hiába integet
tek neki, ő hangos monológba kezd. — 
Tisztelt biztos úr, természetesen tudom a 
szabályt, no de mi az, hogy megálló? Földi 
életünk során annyi megállónál állunk 
meg és gyújtunk rá egy jó dohányra, ha 
valami történik velünk, azért, ha semmi 
sem, akkor azért, de meccsnézés közben 
mindenképpen, nem igaz, biztos úr, ön is 
Haladás-drukker, nahát! Na most, áll itt 
meg busz, kérdem én, sehol egy busz, kü
lönben pedig a tábla hátánál állunk, ami 
ugye már nem is a feltételezett busz fel
tételezett megállója, hanem azon kívü
li terület, jöjjön, biztos úr, igyék meg ve
lünk egy sört, éppen oda tartunk, hajrá 
Haladás! Spiccúrbácsi a szavak embere, 
bocsánat, angyalképzőse. Porkolábunk 
az egészből nem ért semmit, de a sörnek 
örül, mi pedig Spiccúrbácsi előadásának, 
így hát nem várjuk be a buszt, gyalog in
dulunk el, BrecsCabi, hol vagy...

Ennyi kaland és esemény után vég
re megérkezünk a pályára, amely a 
Geoszinkron kicsiny mása Kőbányán.

A következő leírást Adélka a Főnöknek 
szánta.

A gyorsulás varázslatos élmény, ám 
igen kemény munka gravitációs körök
ben, Uram, ahogy azt Nyújtó professzor 
úr óráján tanultuk. Az áttűnések, jelené
sek, lebegések után üdítő volt megtapasz
talni a sebességi változás/idő függvényét. 
Kis csapatunk megállta a helyét, a ver
seny szelleme azonban némelyikünkben 
előhívta a földi emlékeket és rossz be
idegződéseket: a másik leszorítása, elő
zés és kárörvendés érzése a lemaradóval 
szemben bizony előjött. Mondom ezt én, 
aki legutolsó lettem a versenyben, de így 
élvezhettem igazán a gyorsulást magát, 
minden figyelmemet a gokart feletti ha
talmam kötötte le, valamint a tapadás
határ, és hogy mindenkit elengedjek ma
gam mellett. Gerániel elsőként ért célba, 
utána mindannyian az idő fogságába es
tünk, mértük a perceket, másodperceket, 
hogy ki, hogyan teljesített földi körökben, 
hányadik lett. (Adélka szükségét érezte 
fényeznie magát egy kicsit, hogy a pofoz
kodó kesztyűjéről elterelje a figyelmet, és 
gyakorolta adélkai angyali minőségét ab
ban is, hogy nem köpte be Geránielt, ami
kor az durván meglökte őt a pályán.)

Hoffmanndoktor egy láthatatlan 
monguzt üldözve lett második, tudomá
nyos érdeklődése most is meghozta a várt 
eredményt. Leventei Levente utolsó előt
tiként elégedetten és bölcsen távozott to
vábbra is szülőfélben lévő feleségéhez, 
mondván, hogy hátulról nézve végülis a 
második lett. Tanulhatunk a földiektől 
bölcsességet!

A gokartos gyorsulás után mindany- 
nyian megnéztük a Meccset, amelyet 
Spiccúrbácsi ezúttal nem kommentált

> > > > >  f o l y t a t á s  a  1 0 .  o l d a l o n

-tói tó-tói tó-fel tó-tói tó-tói tó-tói tó-tói tó-tói A » «  K ilometriK



HELIKON

> » »  folytatás a 9. oldalról

azonnal, csak Urunkat idéző kiáltások
kal kísért a kihagyott helyzetek okán, 
hogy hát Hegyhátszentjakab amatőr csa
pata is jobban játszana. Idáig a jelentés.

A társaság a Búnyelő Bukósisak nevű 
evős-ivós-meccsnézős helyszínen kötött 
ki, amelyhez megint helyváltoztatásra 
volt szükség, ezt most BrecsCabi hiányá
ban taxival oldották meg. A Búnyeló'ben 
képernyó'k rengetegében mennek a mécs
esek, Adélka kapkodja a fejét, hogy most 
éppen ki van lesen. A mellettük lévő asz
talnál is meccset játszanak, hőzöngő né
met drukkerek jelzik csapatuk bénázá- 
sát. A Búnyelő egy ilyen hely, párhuzamos 
meccseket lehet nézni, keresztélmények 
és áthallások kavarodásában, erre azon
ban külön bukósisakot szolgálnak fel, be
épített közvetítéssel, hogy annyira mégse 
kavarodjanak össze a meccsek. Adélka 
még nem rendelte meg pirosán izzó és 
fekete humorú közvetítős bukósisakját, 
meg is zavarodik egy pillanatra, mert az 
egyik képernyőn már kék mezben játsza
nak ugyanazok a játékosok, de nem, nem, 
az egy másik meccs.

A szorgalmas csapat vígan evett-ivott 
és nyelte a bút, Gerániel és Adélka a 
táncparketten is gyorsultak egy kicsit, 
amíg Péterke, mezei tanonc, elő nem vet
te mestere fényképét, mondván, hogy szól 
a kakas már, menniük kell.

így voltunk mi, az Úr (az Ön) 2011. évé
ben, Szent Erzsébet napján megtapasz
talva a földi gyorsulás égbe ható élmé
nyét és az Ön igéjét, miszerint: „Boldog, 
aki hitt annak a beteljesedésében, amit 
az Úr mondott neki!” Mit is mondott? — 
kérdez vissza rögtön, a rossztanuló fi
gyelmetlenségével Spiccúrbácsi. Hát azt, 
hogy a Milan nem nyerhet meg minden 
meccset, nekik is végig kell menniük az 
angyalképző nehéz és fáradságos fejlődé
si stádiumain — így Adélka.

Kedves Adélka!
Köszönöm a beszámolót, a Böske-kupát 

tartó Geránielt ábrázoló fénykép igen jól 
sikerült, de ajánlom, hogy további órákat 
vegyél Kelánieltől, ami a fényképezést 
illeti. A lapban olvastam Spiccúrbácsi 
szakszerű beszámolóját a meccsről, úgy 
érzem, nem maradtam le Eget Rengető 
élményről, de továbbra is figyelem a 
Milant. Kirándulásotokat igazoltnak te
kintem, Téged pedig Adélka külön dicsé
retben részesítelek az élmények átélése 
terén nyújtott őszinte és valóságos telje
sítményért, végre nem nyújtózkodtál el 
ködös remények bizonytalanságában, ha
nem megfogtad a kormányt, utolsónak 
lenni pedig kiváltság, hisz tudod.

FEKETE RÉKA
5 évszak
(részlet)

Szagnyom
Legnehezebb mégis a várakozás volt. 

Ez a céltalan, végtelen várakozás, nem 
tudni, mire. Illetve tudni vélte, hogy va
lakire vár. De róla semmit nem tudott, 
semmit, ami közelebb vihette volna ah
hoz az ajtóhoz, amelyen az a valaki belép 
majd az életébe. Ez az évtizedekig ta r
tó várakozás egyáltalán nem vált unal
massá, sem monotonná. Lehetetlen volt 
megszokni és nem megfeszülni a telefon 
csörrenésére, talán már az anyaméhben 
elkezdődött, egy genetikai kód bonyolult 
permutációja révén, a férfiak meghatá
rozott sorrendben hagyták el vagy ha
gyatták el magukat, kényszerítve, hogy 
mindig friss várakozással töltse tele a 
gyűlölt kelyhet, a szent kupát, amelyhez, 
úgy érezte, már nincs köze, de kiitta, bár 
a magány keserű utóízét ki nem állhat
ta. Szerette viszont a sáros utcát, fizikai 
gyönyört érzett a sár cuppanásától, amint 
ráfröccsent cipőjére, nadrágszárára, au
tóval mindig gázt adott a sárban, hogy 
kiszálláskor leolvashassa a véletlenszerű 
térképet, amely ott díszelgett a karosszé
rián, jósolt magának, mint mások a zacc- 
ból, a szerelem sáros ragadványaiból ar
ra következtetett, hogy nem tudna mihez 
kezdeni magával akkor sem, ha lecsuta
kolná a szerelmek nyomát, tisztán és ma
gányosan végigszáguldva egy pályán.

A férfiaktól parfümöt kért. Lehetőleg 
még az elején, hogy az illathoz a teljes 
kapcsolatot társítani tudja. így azután 
a magány hónapjaiban, éveiben, ébre
dés után kiválasztotta az aznapi illatot, 
a férfit, akihez visszatért, akit bőrén vi
selt büszkén-összetörten, mint egy kí
nai váza, ez az eszmei bigámia jellemezte 
hétköznapjait, és léteztek illatok, ame
lyek kifogyóban voltak, azokhoz már nem 
nyúlhatott lelkiismeret-furdalás nélkül, 
alkalmi emlékezésre voltak elegendő
ek, egy esti rövid szemezésre a tükörrel, 
amikor kimondottan szépnek találta az 
arcot, amely mögé belátott, amelyet titok
zatosnak és ellenállhatatlannak érzett, 
parfümjeinek felhőjében csábította ma
gát, még másnap is érezve a valamikori 
szerelem illatát.

A szerelemnek borszaga volt. Akkor 
érezte meg, amikor a férfi először adott 
innia. Egy oleander tövében történt va
lahol délen, jóval éjfél után, a tér egyik 
oldalán mecset állt, a város kihalt volt, 
ők akkor találtak egymásra, és meges
küdtek, hogy egyetlen éjszakát töltenek 
csak együtt. Kissé szégyenlősen fedezték 
fel egymást, és annyira tetszett az, amit 
találtak, hogy esküszegés terhe mellett 
több mint egy évig bujkáltak egymásban 
mindenki elől. Lassan kortyoltak egy
másból, ízlelgetve ezt a taszító és vonzó 
savat.

Szabad volt várnia a férfit. És annak 
szabad volt soha meg nem érkezni.

A férfi együttléteik után, mindig egy 
palack bort hagyott a lánynak, olyat, ami
lyet előző este ittak. A lány másnapokon 
megitta az elsötétített szobában és be
szélgetett a férfival.

A gyönyör ízelítőt adott a végtelenből. 
Amikor azt mondták, nem emlékeznek 
pontosan, valójában annyi történt, hogy 
olyan mélyen érintették egymást, ahová 
az emlékezés nem fordul vissza, kívánták 
ezt az édes múlttalanságot és jövőtlensé- 
get, ezt az általuk teremtett időt, amit so
hasem neveztek nevén, ha egyáltalán lett 
volna rá szavuk. Hanyatt feküdtek, ar
cukba hullt a hó, mindent betakart, csak 
a pillanat látszott ki. Kíváncsian ugrál
tak percről percre, rácsodálkozva a kö
vetkező mozdulatra és közben rájuk ol
vadtak a hópihe percek, sercegett a hó a 
bőrükön, forró havazás.

Tudta, hogy felesleges folytatni, mert 
mindent akart és pontosan a semmit. 
Szerette. Ez szabálytalan volt. Ezért már 
kizárják a játékból. Ki kell zárnia magát. 
A kutyák az idegent ugatták benne.

Nem csak bort ittak, gyakran talál
tak egymásra egy csésze teában, a ben- 
sőségesség párája lengte körül őket, az 
érintés aromája, az örömök fanyar íze, az 
újralátás forrósága, pillantás-kortyok, fo
lyékony boldogság egy órában.

Nem tudta, mi van a várakozáson túl, 
van-e rajta túl vagy ez az a parttalan, 
ami néha elsodor, hirtelen irányt vál
toztat, néha sekély, máskor figyelmezte
tés nélkül mélyül, bele is lehet fulladni, 
ha az ember elfelejt szabályos időközön
ként eszmélni valami állítólagos való
ságra. A szerelem mohósága sosem la
kattá jól, a szerelem csupán élni engedte. 
Örült szomját oltotta vele, gyűlöletes, 
száraz vágy kínozta a férfi után, csilla
píthatatlan gondolatok, tikkasztó napok, 
homokórák végtelen percei. Sivatag volt 
(a homok asszonya). Felkapta ez a forró 
szélvész, homokszemek, minden résben 
és ráncban megtapadó vágy, üres órákat 
kitöltő homok, örökké tenyerébe hulló ho
mok.

Készített egyszer egy fényképet a férfi
ról, amelyen az hátrafordul, bátran, mert 
van kire néznie, egyenesen a lány szemé
be, bele az objektívbe, mintha a leikébe, 
nevet, átöleli a nevetésével. Egyetlen pil
lanat, amely felnagyítva az élet lehetne.

Álmában egyszer piacon járt, kiáradt 
a túróknak a savanyú szaga és a méz 
akáca, a meleg kenyér illata a férfi hóna 
alól... Ébredéskor gyomrában a vágy kor- 
gott, az ő szép sárkánya, tűzokádó.

Nem kértek egymástól soha semmit. 
Illetve egyszer a férfi mégis kéréssel állt 
elő.

— Engedj el.
És kilépett a májából, a veséjéből, a 

szívéből és az életéből.
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B A L Ó  L E V E N T E  

[ E g y  a p r ó c s k a  f e c n i t ]
Egy aprócska fecnit nyújtott át a postás
kegyetlenül sárga ruhájában, fegyelmezett hajjal a tarkóján 
és megparancsolta, hogy apró betűkkel

és forró hullámokkal dolgozzak.

Ezt követően egész este duzzogtam
és a koraszülött homokszemekre gondoltam,
szomjúságukat vörös cérnával oltottam.
Repedt fazék, darált pénzérmék, pipadohány 
egy fellengzős estéhez.

A maszkoknak tanácsolom a jótállást.
A végén majd megszórattatnak gondatlansággal, 
temetkeznek vidámsággal.
Hevenyészett megbeszélés indulás előtt 
egy gyalulatlan asztal fölött.

[ K i n t  v a g y ]
Kint vagy bent, döntse el a dög,
de nem hívhatja segítségül az égieket,
aki egyedül jött a világra, az egyedül is fog.
Ha ugyan van mit markolnia,
mert nem jött el az éjszakai megmérettetésre.

Minden harapást lerajzol, külön-külön, 
míg ki nem süt a nap, és szikrázni nem kezd a 
sok pléh, onnantól kizöldülhet a fű, 
felnőhetnek a vágott állatok, 
és marad egy helyben a sok rohanás,

jószerivel menekülés, fogcsikorgatás.

Volt egy odvas, kiszáradt fatuskó, 
megtettem mesteremnek és végül oda jutottam, 
hogy rágnom kellett a saját nyelvemet 
és kiszívnom belőle minden nedvet.
Majd megkönnyebbültem, ha jókor köptem ki, 
árnyék és holdudvar zaklatott konstellációjában.

No és ahogy az lenni szokott, 
évekre rá kizöldült.

[ E l t e m e t e k  e g y  t ű t ]
Eltemetek egy tűt, 
nem a párnádba, ne félj, 
betonba fogom önteni.
Fejfáját költségmegtakarítási szándékkal 
(és némi könnyelműséggel is talán) 
faggyúból fogom összehordani.

Fogalmam sincs, hogyan lehet majd írni rá, 
a biztonság kedvéért ide vésem:

a természet örök szépségének rajongója 
üveggyári munkásként csiszolta szemeit, 
városunk közismert rongybabagyűjtője 
büszkék vagyunk rá

Fúvószenekar áll a sárban,
a vidéki élet minden vonását kimutatják,
a cipókbó'l gyorsan nő a repkény,
szalmaláng,
szerelem.

G O T H A  R O B E R T  M I L A N  
A z  é l e t  k ö n y v e

í.
Kis noteszedben rejlő gondolataid, 
ahol menedéket találsz gyermekkorod 
egyszerű banalitásában. Oda leírod nehogy 
meglássa valaki, védelmező bölcső, útitárs, 
sarkai az idővel megsárgult naiv kamasz. 
Nincs magánélete, magánya „por és hamu.” 
Repedezett, gyűrött szamárfül, ugyanúgy 
érez, él, fejlődik ahogyan te.

Az évek megrágott köntöse táplálja, 
és ahogy a kéz finom tapintása hozzá ér, 
hozzá hasonló sárgult ujjak, nikotin lassú 
elmúlása, tovább él, várja az újabb firkát.
De ez nem lehet elég, a poros fiókban 
megpihen, alszik, álmodik. Hát ennyi lenne?

2 .

Tudja, hogy a világ megváltása nem neki 
való alvatlan éjszakáknak monológja.
Lassan megteltek lapjai és a kis notesz, 
fekete, nehéz könyvvé íródott, változott.
Az író könnyeivel ellepett mosott betűk 
érthetetlen viszálya kínozza a könyvet.
Hogy már mindent megírtak, de számára 
maradt még pár üres fehér lap. Igenis van 
még pár ezer karakter. -  Az élet tusa kék 
és nem fekete! -  ordibálta a hóhér írónak, 
ki már elítélte amikor még meg sem született.

Ugyanis a sötét színek szerencséjében 
hívő emberek nem tudnak még semmit,

pedig mind zsenik, doktor-docensei az 
halálnak és a változás szelére legyintő 
kezek nem tudhatják az élet misztériumának 
betűit. Azt, hogy a fiatal, fehér papír és 
a megtépett író egy és ugyanaz. Benne él, 
és az általa megnemírt gondolatok desztillált 
pokla pár évet erjedő jó bor.

3.
„My goodness, my guiness.”
Ezt a reklámszöveget olvasva jön rá 
a könyv arra, hogy neki kint kell állnia.
Fent a polcok magaslatain, hogy az alatta 
lévő porban és szennyben úsznak a bulvárlapok, 
a Dán és Sandra Brown-ok.
Neki mondania kell még valamit. Még ha 
nem is sokan, de páran majd kézbe veszik. 
Lapoznak, majd vissza rakják a polcra.
Talán az ifjak... talán a fiatalok rábukkannak 
valamikor, és a holtak Könyvtemetőjében ő 
is helyet talál majd.

„Az emberek ébredezni fognak”
Te jóságos ég, hol a guinessem?
Ébredjetek már végre! Nem Jehovás tört 
torony szövegek ezek, hanem egy ordítás.
Az utolsó szürrealisták üvöltése.
Ha valahol egy parkban, házban, várban 
látnád őket írni, szavakkal festeni, 
egyetlen egy parancsolatom lenne: 1 
Úgy bánj azokkal, akik noteszekben 
írnak, mint a jövő világ gyöngyszemeivel.
Te csak előre lépj, és fogadd meg tanácsom: 
bátran, szelíden, bólogatva vezesd félre 
a birkák hegyeit, túl az óperencián.
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DEHEL GÁBOR

K iadó
v ík en d h áz
— Holnap kezdődik a szünidő'. Két hét... 

-  mondta a lány.
— Együtt csak egy — pontosított a fiú. — 

A másik hetet otthon kell töltenem.
— Mégis? Arról volt szó, hogy a proffal 

dolgoztok a laborban... -  mondta a lány.
A fiú későn jutott be az egyetemre, 

érettségi után három évig szobafestő
ként dolgozott. Jóképű volt, ennek elle
nére jó fej, sőt nagyon jó, elszánt, céltu
datos, szorgalmas, kitartó, mert családja 
szegény volt, és felmenői között még so
ha nem volt tudós. Biológusnak készült, 
és professzora nemzetközi hírnevű kuta
tócsapatában is foglalkoztatta.

— Az utolsó pillanatban mégis enge
délyezték, hogy a profasszonyt is magá
val vigye a konferenciára — magyarázta 
a fiú. -  Sokat utazgattak külön-külön, de 
most együtt mehettek.

— Egy hét Londonban — mondta ábrán
dosán a lány.

— Néhány év múlva minket is meghív
nak majd — mondta magabiztosan a fiú.

Megcirógatta a lány arcát, megérintet
te ajkát is.

A szomszéd asztaltól távozott egy pár, 
de helyettük két másik pár érkezett.

A fiú már kávéscsészéje peremét simo
gatta. A porcelán is sima volt, mint a lány 
ajka, de hideg.

— Mindennap találkozhatunk majd, 
ilyen még nem volt...

— Igen — mondta a fiú —, ennyi időnk 
még soha nem volt.

A lány is jó fej volt; érzékenysége, fan
táziája, íráskészsége is kiemelte az átlag
ból. Szépsége is. A család barátai szerint 
hasznosabb lett volna, ha színésznőnek, 
és nem irodalmárnak készül. Apja isme
retlen, ezért anyja nagyon féltette, mert 
az ő felmenői között sem volt még tudós, 
mert tapasztalta, hogyan rombolhat le 
egy szenvedélyes botlás sokéves igyekeze
tét, azt is, mit jelent hajnalonként betán
torogni a szövőszék mellé.

Nyolc hónapja találtak egymásra. 
Hetvenszer találkoztak, hetente két
szer, szombat este és vasárnap délelőtt. 
Háromszázötven órát töltöttek együtt. 
Viszont a vizsgáikon mindig jeleskedtek. 
Ezért még jobban szerették egymást.

A fiú vidéki volt és bentlakásban la
kott, hatodmagával; a lány édesanyjával, 
egyszobás, harminckét négyzetméteres 
tömbházlakásban.

Újabb párok mentek-érkeztek. Már 
mind a hat asztalkánál ültek. Fél kilenc 
volt.

— Délelőtt és délután... — a fiú székét a 
lány mellé húzta, megsimogatta arcát, lá
gyan megcsókolta.

A lány egy pillanatra lehunyta szemét, 
csak azután mondta:

— Meglátnak...
— Nem hiszem, itt mindenki el van fog

lalva — mondta a fiú.
Hallgattak. Az asztal lapja alatt lába

ik szára egymáshoz ért.

1 2 --------------------------------

-  Haza kell mennem -  szólalt meg a 
lány. Arca izzott. — De holnaptól sokat sé
tálhatunk.

A fiú ismét a csésze peremét simogatta.
-  Sétálhatunk. Sétálni fogunk. Sétálni 

fogunk délelőtt! Sétálni fogunk délután! 
Sétálni fogunk este!

-  Ha délelőtt és délután találkozunk, 
akkor este nem lehet. Vagy délelőtt és 
délután, vagy délelőtt és este. Tudod jól.

Minden asztalnál ültek már. Egy pár 
felemelkedett, elmentek.

-  Azt hiszik, valahol egyedül lehetnek
-  nézett utánuk a fiú. -  Azt hiszik, hogy 
ebben a rohadt városban találnak helyet, 
ahol egyedül lehetnek! Azt hiszik...

-  Kérlek — simogatta a fiú kezét a lány
— kérlek.

-  Sétálni fogunk majd. Sétálni fogunk 
délelőtt! Sétálni fogunk délután!

-  Mennünk kell — mondta a lány.
-  Megyünk — mondta a fiú —, átsétá

lunk a Parkon.
Kis idő múlva felállt, a pultnál fize

tett. Egész télen pontosan fizetett any- 
nyit, amennyi két kávé, két üdítő ára. 
Pontosan annyit. A pultosnő mégis rokon
szenvesnek találta. Látta, milyen szelíden 
bánik a lánnyal; látta annak rajongó-kék 
tekintetét; minden szombat este látta az 
asztallap alatt ölelkező lábakat is.

A fiú visszalépett az asztalhoz. Leült. 
Két tenyere közé fogta a lány keskeny ke
zét, hosszan vizsgálta arcát. Mély léleg
zetet vett, de hallgatott. Ismét mélyet lé
legzett, majd kétszer is beletúrt barna 
göndör hajába.

-  Mondjad -  biztatta a lány.
-  Van egy ötletem...
-  Látom. Mondjad.
A fiú elmondta; halkan, pontosan, nyu

godtan.
A lány hosszú szünet után válaszolt; 

halkan, pontosan, nyugodtan:
-  Akkor nekem nagyon nagyot kell ha

zudnom -  fejezte be.
-  Akkor hazudj, ha ez a helyzet! Vagy 

ne hazudj; ez a másik helyzet. Döntsd el. 
De ha reggeltől estig csak sétálunk, ak
kor is szeretlek — mondta a fiú.

A parkon át mentek. Csak egyszer ölel
hették meg egymást. A padok foglaltak 
voltak, és sokan sétáltak a langyos tava
szi estén.

*
Karikáztak egymás mellett a ragyogó 

napfényben. Ha autó robogott szembe, a 
fiú a lány elé húzott, majd visszakanya
rodott.

A lány mézszínű haja lobogott, a fiú 
sapkáját kétszer is lekapta a szél.

*
Délre érkeztek a gyógyfürdőtelepre.
Valamikor elegánsnak számító, desz

kából, gerendából ácsolt villák sora kö
zött pedáloztak. A cikcakkosra faragott 
tágas tornácok, tornyocskák, kiugró nyi
tott vagy zárt erkélyek, sarokablakok 
egykori mesterek szakértelmét, és rég
múlt dínomdánomok emlékét idézték.

-  Mintha cigányzenét hallanék — kiál
totta a fiú.

-  Én is hallom -  kiáltotta a lány. Ő is 
csak a rádióból hallott cigányzenét.

-  „Van egy szőke asszony, halálos a 
csókja” -  énekelte a fiú.

A lerobbant villák már intézmények, 
gyárak tulajdonában, nyáron még mindig 
megteltek bérlőkkel, de párok ott is, épp 
úgy, mint a szállodákban, csak házassá
gi bizonylat alapján kaphattak beutalást. 
Itt-ott már munkások vakarták le a ré
gi festéket, mázolták az újat, tajkolták a 
korhadó padozatot, gerendázatot. Ok nem 
énekeltek.

Elhaladtak a télen-nyáron működő kád
fürdő, a hozzátartozó szakszervezeti szál
lodák kockaépülete mellett.

A Gyógyvíz kutak sétányán szikár, 
gyomorbajos öregemberek, öregasszonyok 
lézengtek, műanyag pohárból kortyolgat
ták szorgalmasan és reménykedve az ás
ványvizet.

Beértek a Felszabadulás térre. A Győ
zelem vendéglő, a kezelésre beutaltak 
kantinja, a Haladás cukrászda helyisé
gei egy kockaépületen osztoztak. A kan
tin, a cukrászda egész évben, a vendég
lő csak nyáron működött. Az ebédlőterem 
bejárata előtt csoportok várakoztak. Már 
kifüggesztették a napi menüt, már terí
tették az asztalokat.

-  Nyáron itt fiatalok is vannak, akkor 
a Tóstrand zsúfolt. Horgászni is lehet, és 
egyeseknek még csónakból is engedélye
zik -  magyarázta a fiú. Megigazította 
hátizsákja vállába vágó szíját. A bicik
li megingott, de egy mozdulattal egyen
súlyba állította:

-  Itt várjál meg — mondta a cukrász
da előtt. — Támaszd a biciklidet a falnak. 
Gondolom, szabad.

-  Veled mennék -  nézte a lány a gyüle
kező véneket.

-  Csak húsz perc. Látni szeretném, 
nincs-e a szomszéd házakban valaki. 
Mindenütt akadhat ismerős.

-  Itt is — mondta a lány.
-  Nem kellett volna hazudnod. Nem 

kellett volna hazudnod, akkor most nem 
félnél -  mondta a fiú. Ilyen ingerülten 
még soha nem beszélt a lánnyal.

O hallgatott, de feltűnően hosszasan 
igazgatta a fal mellé biciklijét.

-  Nem hazudtam anyámnak. Meg
mondtam. Azt is megmondtam: ha nem 
enged el, akkor is jövök -  mondta végül.

A fiú földre döntötte kerékpárját. A 
lány arcát két tenyere közé szorította:

-  Istenem — mondta. — Istenem...
A lány azt gondolta: „Nyugtalan...” De 

azt mondta:
-  Minden rendben. Ez a helyzet.
A fiú elrohant. A lány ácsorgóit egy da

rabig, aztán belépett a cukrászdába. Ott 
csak két öregember ült.

Egy pohár üdítőt kért, és két krémest, 
becsomagolva.

*
A fiú iszonyúan izgult. Csak egy

szer já rt a házban, több mint egy éve. 
Professzora hívta meg. Négy napig dol
goztak, bőröndnyi jegyzetekből egy kí
sérletsorozat eredményeit összegező je
lentésen.

Mióta megszerezte a kulcsokat, hullá
mokban tört rá a nyugtalanság: megtör
ténhet, tévedett, nem a nyaraló kulcsa
it hozta el. Abban sem volt biztos, hogy 
megtalálja a házat.
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Könnyebben találta meg, mint képzel
te, és azonnal felismerte.

A szomszédos villák ablakán zárva 
voltak az ajtók, ablakok, és egy kémény 
sem füstölt.

A rácsos kis kapu, és a házba nyíló aj
tó zárjában is könnyedén fordult a kulcs. 
A harmadikat ki sem próbálta, az a ko
csibejáró kaput nyithatta.

Gyorsan végigjárta a lakteret. 
Átgyalogolt a nappalin. A hálószobában 
a kétszemélyes ágy vetetlen, a gyűrődé
sek, a savanykás szag jelezte, már hó
napok óta árválkodik. Visszagyalogolt a 
balra nyíló étkezó'-konyhába; az aszta
lon, a mosogatóban az utolsó étkezés edé
nyein penészfoltok...

Felszaladt az emeleti vendégszobákba; 
egyikben vendégvárón vetett, másikban 
vetetlen volt az ágy.

Mámorosán száguldott vissza.
*

A Tóstrand mellett taposták a pedált 
az enyhe emelkedőn. A tó magányos volt, 
felülete sima, mozdulatlan, és nem tük
rözött semmit. Felhőtlen-kék volt az ég. 
A napozó deszkáit, a kabinokat még nem 
javítgatták.

-  „Csinibaba, szeress belém!”
„Nótás kedved lett, szerelmem” -  álla

pította meg a lány. Aztán ő is énekelt.
Fújták a slágert; éktelenül hamisan, 

de annál lelkesebben.
Az út másik oldalán keskeny, az eny

hén emelkedő dombra keskenyebb, zúzott 
kővel leszórt utak ágaztak. A fiatal erdő 
lombozata még csak bontogatta levele
it, de nyáron dúsan, elrejthette a kíván
csi szemek elől a szétszórt nyaralókat. 
Közéleti személyiségeket jutalmaztak te
lekkiutalással, hűségért, rendkívüli ér
demekért, szorgos helyezkedésért, néha 
szorgos munkáért is. A fiú professzora az 
utóbbiak közé tartozott.

-  Áram is van — nézte a lány a fáradt 
olajjal pácolt oszlopokat.

-  Minden van — mondta a fiú. — Ezeknek 
itt már minden van. Hűtőszekrény is, 
meg villanykályha és mosógép, meg te
levízió, színes, meg villanyfűtés, de az a 
dilijük, hogy a kandallót fával fűtik. A 
konyhában csapból folyik a víz — tájékoz
tatta  a fiú.

A keskenyebb, rövid földút már a ház 
kapujához vezette őket.

-  Megérkeztünk -  mondta halkan a fiú.
A lány is iszonyúan nyugtalan volt.

Már-már ellenségesen, de elszántan néz
te a nagy kavicsokkal kirakott beton 
alapra barnára pácolt vaskos gerendák
ból épült házat. A homlokzatot bősége
sen elöntötte a fény, a „vadszőlő-frizura” 
ziláltan kókadozott, a zöld zsalugáterek 
vaspántjai mellé térképet rajzolt a rozs
da. Észrevette embermagasságú sövény
kerítés ágai között a kifeszített szöges
drótot is.

-  Szervusz, ház -  mondta a lány.
Szellő kerekedett, a vadszőlő levelei

megrezzentek.
A virágágyásokat felverte a gaz, a já

rólapokat is elborította; a nyesetlen, bo
zontos rózsabokrok makacsul próbáltak 
rügyet bontani, a tűzliliom hajtásai fele

lőtlenül burjánoztak túl az ágyások pe
remén.

A kerítés tövének védelmében már 
nyílt a hóvirág, az ibolya.

A bicikliket a terasz alatti garázsba 
vitték.

— Parancsolj — tá rta  ki az ajtót a fiú.
A lány állt az ajtóban, szeme ide-oda 

ugrált. A fenyődeszka burkolat, a búto
rok illata mögött áporodott, kesernyés 
szag lappangott.

Letette zsákját és szélesre tá rta  az ab
lakszárnyakat, a kifelé nyíló zsalugáte- 
reket is.

Felsikoltott. A kandalló elől medvefej 
meredt rá; tépőfogai fehéren, barna sze
mei gonoszul villogtak, de irhája lazán, 
puhán simult a padlóra.

-  Utánzat -  nevetett a fiú - , tűzálló, 
Torontóból hozta a Prof. — Figyelj, fur

fangos szerkentyű — babrált az üvegsze
mekkel.

A kancsalra igazított tekintet már rö- 
hej-macivá változtatta a vérszomjas ra
gadozópofát.

A kandalló mellett kovácsoltvas fatá
roló, parázsfogók, piszkavasak; a két öb
lös bársony bevonatú görgős fotel a tele
vízió vagy a tűztér felé fordítható. Egyik 
beugróban két natúr színű nyersfa író
asztal, egymással szembe helyezve, mö
göttük plafonig érő könyvespolc.

A lakkozott felületeken finom porréteg.
Az étkezőkonyhában, a téglaután

zat burkolaton soha nem használt edé
nyek függtek, egyik polcon ritkán hasz
nált konyhagépek, melyekről a lány csak 
sejtette, mire, hogyan használhatók. Az 
éléskamrában sorakozó konzervekhez 
hasonlót sem látott még soha.

A hálóba csak bepillantott, aztán be
csapta az ajtót, de remélte; a fehérnemű
tartóban akad tiszta ágynemű.

Az emeletre vezető lépcsőn, a folyo
són a cserge fűzöld, a két vendégszobá
ban már bordó, de a falburkolat, a bútor
zat ott is lakkozott és zsemleszínű volt. 
Az emeleten is volt zuhanyozó.

A fiú bekapcsolta a hűtőszekrényt, a 
fürdőszobában megeresztette a központi 
csapot, a kazánba csorogni kezdett a víz.

— A jégszekrénybe bepakolhatsz — 
mondta halkan a fiú —, addig én fát haso
gatok. Az éjszakák még hűvösek.

Nem hasogatott. Zajos. Bőven volt ta r
talék.

Míg a négy ölnyi fát felhordta, addig 
a lány mosogatott, közben elszánta ma
gát, és már válogatta-váltotta a lepedőt, 
a párnahuzatot.

-  Senkivel nem jöttem volna így el -  
kiáltotta a hálóból. — Különben fantasz
tikus a szerelés.

— Egyszer nekünk is lesz ilyen, biztos 
— szólt vissza halkan a fiú, és óvatosan 
bezárta a zsalugátereket, de a léceit úgy 
állította, hogy beverjen a fény, áramoljon
a levegő -  és láthassa az utat.

*
Két napig feküdtek egymás mellett.
A fiú időnként kilopakodott, fát ho

zott. A lány időnként teát forralt, szend
vicset készített. Néha kijöttek a hálóból, 
összebújtak azegyik fotelban, tévéztek, 
de többnyire a kandalló fellángoló para
zsát nézték — rövid ideig. Aztán igyekez
tek vissza a hálóba. Már nem tértek visz- 
sza. A fotel öle csábító volt, karfájának 
bársonya puha, a maciszőnyeg meleg és 
selymes. A kancsal szemeket a lány leta
karta.

Harmadnap főztek is. Krumplipap
rikást, kolbásszal. Este szalonnát sütöt
tek a kandalló lángjánál. A lány az ud
vari tűzhelynél szerette volna, de a fiú 
lebeszélte: „Akkor fel kell öltözni.”

— Mással nem tudtam volna így eljön
ni — mondta később a lány.

A fiú nézte, hogyan lüktet a lány sze
mében a kandalló fénye.

-  Ha mással is meg tudod tenni -  ült 
fel a lány, haja ráomlott a fiú arcára - , 
ha mással is meg tudod tenni, akkor 
ne hazudj, ha kérdezlek. Kérlek, ne ha
zudj.

A fiú elsimította arcából a lány haját, 
simogatta ajkát, nézte szemfehérjében a 
bujkáló erecskéket; szembogarában a sa
já t arcát is látta: — Ha mással is meg tu
dom tenni — mondta —, akkor megmon
dom. Ha kérdezel.

-  Jó! -  mondta boldogan a lány.
-  Nem akarok többé a cukrászdánk

ban ücsörögni -  suttogta később.
— Ősztől már fizetésem lesz, albérlet

be költözhetek.
— Azért néha elmegyünk a cukrászdá

ba is.
-  Néha.
Az út irányából kapaszkodó autó mo

torjának zúgása hallatszott. A fiú simo
gató ujjai megrándultak.

Az ablakhoz lépett.
A motor leállt egy pillanatra, aztán 

magasabb hangra váltott, végül elhalt.
-  Mi történhet... Mondd, mi történ

het? — szólalt meg a lány, aztán a párná
ba temette arcát.

A fiú percekig állt, mozdulatlanul:
— Mióta tudod? — kérdezte végül.

> > > > >  fo ly ta tá s a  14. o lda lon
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-  Az első éjjel két autó is ment erre. 
Akkor is az ablakhoz osontál. Azt hitted, 
már alszom.

-  Igen, azt hittem.
-  Akkor, mondd...
A fiú elmondta; halkan, nyugodtan, 

pontosan:
Nem kértem el a kulcsokat. Loptam. A 

Prof már elment, én még a laborban ren
dezgettem. A kulcsok a Prof asztalán van
nak egy kosárkában. Ott láttam meg. 
Másnap elutaztak. Elvettem. Égette a zse
bemet. Mire hazajönnek, ismét ott lesz.

-  Mi történhet? -  nézett fel a lány. -  
Mondd, mi történhet? -  ismét a párnába 
fúrta arcát.

-  Nem mondtam el. Nem akartam, 
hogy szorongj. Ez nagyon fontos esemény 
egy lány életében. -  Hangja színtelenül 
pergett.

-  Tudom -  válaszolta a lány. -  De ne
ked... így... -  térdelt fel.

-  Most az a fontos... — magyarázta, 
mint az orvos, aki elsorolja a gyógykezelés 
feltételeit. — Most te vagy a fontos. Neked 
kell jól érezned magad.

A lány betakarta magát a lepedővel:
-  Nem mindegy -  mondta egyáltalán 

nem mindegy, hogy itt vagy mellettem, 
vagy pedig onnan, az ablak mellől nézel. 
Ez egyáltalán nem mindegy. Gyere ide...

-  Jól érzem magam -  mondta később a 
lány. -  Még maradt egy napunk. Mondd 
meg, mi történhet?

*
Reggel ötkor mindenre elszántan, szé

lesre tárták az ablakokat. A lány a fürdő
kádban mosta ki az ágyneműt, mert nem 
tudott bánni a mosógéppel. Hetykén lo
bogtak az udvarra teregetett hófehér le
pedők. Szalonnát is sütöttek az udvaron. 
Míg a lány az ágyneműt vasalta, a fiú fát 
hasogatott. Pótolta az elhasznált tarta
lékot. Kitakarították a kandalló tűzte- 
rét, kirázták, kifésülték a bozontos med- 
veszőnyeget, de nem igazították helyükre 
a kancsal szemeket. A könyvespolcon nyo
ma sem maradt a pornak, a bútorok ra
gyogtak, a konyhában a poharak, tányé
rok, az edények is.

„Van egy szőke asszony... Csinibaba, 
szeress belém...”

Kora délután indultak.
A fiú bezárta bejárati ajtót, a kiskaput.
A lány mindegyik kulcslyukba három 

ibolyát, két hóvirágot helyezett.
-  Szervusz, ház — nézett vissza.
Szellő kerekedett, a vadszőlő levelei

megrezzentek.
*

Karikáztak a délutáni napfényben:
-  „Van egy szőke asszony...” -  énekelte 

a fiú.
-  „Csinibaba, szeress belém” -  énekelte 

a lány.
A lány mézszínű haja lobogott, a fiú sap

káját kétszer is lefújta a szél.
*

A Prof kiszállt a fekete Ladából, elő
vette kulcsait. Míg kinyitotta a kaput, 
addig az asszony átcsúszott a vezetőülés
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re. Olyan biztosan, határozott stílusban 
parkolt be a garázsba, mintha nem a tu
dományok doktora, hanem autóversenyző 
lenne.

— Keresni kellene valakit -  nézte a ker
tet, a házat —, valakit, aki rendet teremt.

— Már a kulcslukakban is burjánzik a 
gaz -  mondta a férfi.

— Ha egy évben húsz napot sem töl
tünk itt -  mondta az asszony -, kettesben 
-  fűzte hozzá, és kiemelte bőröndjét a cso
magtartóból.

— Parancsolj, szívem — tárta  ki előtte 
az ajtót a férfi.

Az asszony megtorpant az ajtóban, és 
nevetett a kancsal medvén. Nevetve szel
te át a nappalit. A hálószobában már csak 
mosolygott. Icipicit keserűen.

— Milyen sokat kerestem — emelt le egy 
könyvet a polcról a férfi —, nem tudtam 
elképzelni, hová tehettem.

— És milyen nehéz volt megtalálni -  ki
áltotta az asszony a hálószobából. Még 
mindig a makulátlan, vetett ágyat nézte.

— Nem tudtam, hogy itt van — kiáltotta 
vissza a férfi. — Nem emlékszem, mikor 
hozhattam ki.

— Nem -  mondta az asszony. -  Persze, 
hogy nem! -  íróasztala mellé lépett, tün
tetőén végighúzta ujját lapján, majd a 
polcokon. Nem hagyott nyomot a fényes 
felületen.

— Találni kell valakit, aki rendet te
remt...

— Nem tudtam, hogy itt van -  lapozta a 
könyvet a férfi - , és nem emlékszem, mi
kor hoztam ki.

— Tudod mit? Csak arra kérlek, ne nézz 
ostobának. Nincs rá szükség! Már régen 
nem kérdezem, hogy amíg én utazgatok: 
mikor, kivel, hol?

— Én sem vitatkozom — húzta végig az 
ujját a férfi is a leporolt könyveken. Már 
régen nem vitatkozom! Már régen eldön
töttük; a te ügyed a te ügyed...

— És a te ügyed a te ügyed. De ne ilyen 
ügyetlenül. Nincs szükség fölösleges ma
gyarázkodásra!

— Dolgozni jöttem.
— Én is.
— Hol dolgozol?
— Mint máskor, lent -  helyezte írógépét 

az asztalra az asszony.
— Hol alszol?
— Mint máskor, lent.
A Prof egyik kezében néhány könyvet, 

másikban az írógépét egyensúlyozva fel
ment a lépcsőn. A kanyarból visszaszólt:

— Már működik a vendéglő. Hozassak 
fel vacsorát, vagy lemegyünk? Nekünk 
kinyitják a szeparét.

Egykori gyertyafényes vacsorák, éjsza
kai fürdések, eszeveszett vagy gyöngéd 
szeretkezések elmosódott emléke suhant 
át a szobán.

— Dolgozni jöttünk -  mondta az asz- 
szony.

— Rendben van, szívem. Akkor készíts 
hideg vacsorát. A folyosóról még egyszer 
visszaszólt. -  Ha elkészült, kiálts fel.

— Ha elkészült, hívlak -  válaszolta az 
asszony.

— Köszönöm, szívem — mondta a férfi, 
és belépett a vendégszobába.

BENŐ ATTILA 

Egy század arcai
(Részletek egy hosszabb költeményből)

P rológus
Egy századnyi erdélyi, 
honvédelemre alkalmatlan 
közlegény állt hajdan 
beszürkült Bukarestben 
őrségben, lesben 
kényszerszolgálatban.
’87 és ’88-ban
a Nép Házának árnyékában; 
közel az üres boltokhoz, 
hol a fény nem ju t szóhoz, 
túlélési gyakorlatok kényszerében 
tizenhat hónapnyi légszomj-létben. 
Ahol a képzelet nehéz próbája lett 
elgondolni, hogy mégis megered 
a megállt, szennyezett pocsolya-idő, 
a megszabott, 
az elcsatolt,
és a kaszárnya betonkerítése kidől. 
Lesz ’89 januárja, 
amikor minden mutató 
újra a maga útját járja.
Lesz, ki megússza 
ép bőrrel, sérült lélekkel.
Lesz, ki elfeledi 
vagy magába temeti.
Lesz olyan idő, 
amelyben a valós történetek 
halvánnyá halkulnak, 
csak arcai maradnak élesek 
a kísértő múltnak.

M illstein
A hallgatag,
önérzetes visszafogottság.
A bajtársaknak egy balgatag.
Annak, aki lát,
sejti, benne mi lappang.
Rejtőzködő borongás, 
visszafogott ragyogás.

Zöld szemében 
egyszervolt házak állnak 
kiolthatatlan, 
élénk otthoni tájak.

Átnéz a megnőtt, 
hosszú-hosszú napokon 
mint szürkéllő fátyolon, 
melyeknek le kell hullnia, 

mint újabb rémálmon, 
melynek el kell múlnia.

Éjjel, álmában többeket zavar, 
összevissza beszél, 
ismeretlen, holt nyelveken szaval. 
Teleholdkor az ágyából felkel, 
és elindul csukott szemmel 
megküzdeni a valós rémekkel.

Nappal szinte senkihez se szól. 
Csak a Diákkal beszél olykor.

Készül elmondani neki, 
hogy az Adám név földet jelent. 
Földet, mely elporlad, 

elsüllyed, és újra megjelen.
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SZŐCS ISTVÁN
Képtelen jegyzetek

K e v e r - K a v a r -  
H a v e r - K a b a r  -  
C h á v -c h v á r -c h v á r !
Mottó
Királyt, vezért, hőst újraértékelnek.
Gyalázva mind, kik előtt leborulunk.
Ha még sokáig írnak történelmet,
Lesz könyv a múltról, hqjj, de nem lesz múltunk.

(Palágyi Lajos, 1911)

Egy fölöttébb tekintélyes és tekin
télyt is igényló' tudós történész,1 a to
vábbiakban „Szerzó'nk” minap megje
lent tanulmányának utolsó oldaláról, az 
Összegezésből idézek bevezető gyanánt. 
Onnét, ahonnan szerzőnknek is kezdenie 
kellett volna állításai -  bizonyítását!

„A kavarok nem alakítottak saját önál
ló törzsszövetséget, hanem a hét magyar 
törzshöz csatlakoztak, de részben folytatni 
tudták felkelésükkel induló történetüket. 
(...) Különállásukat jelezte Kabar/kavar 
népnevük (...) kazar identitásuk és nyel
vük megtartása, saját fejedelmük (Keán 
Kagán vagy kündü. (...) Vitézségükkel és 
katonai erejükkel kivívták maguknak a 
magyar törzsszövetségben az első helyet. 
Vitatott, hogy ez az első hely katonai se
gédnépi (elővéd) vagy pedig katonai-poli
tikai szerepkört jelentett-e. Jellemzésük, 
a konsztantinoszi törzsnévlistán elfog
lalt első helyük inkább az utóbbi mellett 
szól. Történeti jelentőségük elvitathatat
lan, katonai, politikai, kulturális és nyel
vi hatást gyakoroltak a magyar törzsszö
vetségre... Amennyiben a forrásainkban 
a XII. században felbukkanó székelyeket 
vagy kálizokat a kavarokkal legalább ki
sebb részben feltételesen azonosíthatjuk 
(...) az asszimiláció elhúzódhatott a XIII— 
XIV. századig is.”

Amennyiben a sok ismételgetés miatt 
nem tartanám  unalmasnak éppen az asz- 
szimiláció lehetőségével kezdeni, kérdez
hetnénk, hogy lehet valakit, hogyan lehet 
valakiket bárkivel „legalább kisebb rész
ben feltételesen” azonosítani? Esetleg, ne
tán, úgy-ahogy, némileg, valamennyire, 
hozzávetőlegesen, halovány nyomokban 
bár, már-már elenyészően azonosítva — 
nagy horderejű kategorikus megállapítá
sokat tenni???

Szerzőnk óriási és szigorúan szaksze
rű apparátussal operál, a mintegy 60-70 
gépelt oldalnyi szövegben 317 (!) lábjegy
zet sűrűsödik, de igen sokuk számos belső 
jegyzetet, al- és pótjegyzetet, visszauta
lást, hivatkozást, elhatárolást, megkü
lönböztetést, tisztázó részletet, rövidítést, 
záró- és elválasztó jelet szemkáprázta
tó tömegben vonultat fel, helyénvaló az 
„ezernyi” és „megannyi megkerülhetet
len” kifejezés, csakhogy: Szerzőnk vala
hányszor összevet, szembesít, egymásnak 
szegez — csakis véleményt véleménnyel, 
feltevést feltevéssel, elképzelést elképze
léssel szemben tesz mérlegre, de -  soha

sem tényeket! Örvendezik, hogy megint 
csak sikerült valamicskét lefarigcsálni, 
lerágicsálni „régi dicsőségünkből” és a 
magyar történelem valamely mozzanatá
ról, eseményéről, vonásáról részben vagy 
valamennyire kimutatni, hogy „nem is 
magyar!” Erősen elhatárolja a kabarokat 
Árpád bús hadától, de pl. amikor a kér
dés katonai részét helyezi az első sorba: 
bemutatni, megnevezni egyetlen egy ka
bar fegyvert, taktikai műfogást, straté
giai elvet, hadműveleti szokást, csataki
áltást nem tud idézni. Se ajtó, se ablak, 
amin át fény vetülhetne „mestereinkre, 
vezértörzsünkre”, nem elől harcolóinkra, 
hanem „élenjáróinkra” — csak az a nagy 
sötétség!? Például, úgynevezett honfog
lalósírjainak száma nem nagy,2 igazán 
nem tellett volna szerzőnknek sok fáradt
ságába, hogy részletezze, miben külön
böznek tőlük a kabar/kavar temetkezési 
szokások? Milyenek a kengyelkarikáik, 
tarsolylemezeik, bogiáraik, násfáik, kö
söntyűik?... De — semmi!

Vagy hadd lássuk a kikerülhetet
len nyelvi hatásokat! Leggyakrabban a 
kende, azaz kündü szerepel nála, aztán 
a gyula, meg a besenyő (?) kangar, ilyes
mik. Arról azonban, hogy valójában mi
lyen nyelven is beszéltek, ha került vala
mi mondanivalójuk, — erről nem nyerünk 
tájékoztatást!

Szerzőnktől eltérő felfogású kutatók 
olyasmiket is mondtak, hogy két nyel
vet is használtak: az egyik valami alta- 
ji-törökös (kún?), a másik, a chvar, va
lami iráni, vagy hurrita, náluk a chvar 
szó -  netán részben, vagy valamennyire
-  a Nap neve lett volna; s ebből fakadó 
vallásuk miatt nevezték el így őket stb. 
stb., de szerzőnk azt sem veti fel, melyik 
nyelvre tanították meg a mi üseműköt? 
A „türköket”?3

Szerzőnk nagy szeretettel emlegeti a 
kündü, szerinte „fejedelem” jelentésű
szót. Ebben az alakjában a szónak — ü-vel
— csak egyszeri előfordulásához volt sze
rencsém: a Retyezát hegységtől északra 
valamely helyiségben egy kapurácson be
nézve a Kendeffy család egyik kastélyá
nak falán azt olvashattam, hogy e család 
a Ghindu nemzetségből ered, és -  slussz!

Termékenyebb fejtegetésre kínálna al
kalmat a kende alakváltozat. Szerencsére 
szerzőnk, olyan nagyon, fel sem figyelt 
rá, így nem ajándékozott meg ilyen jegy
zetekkel: „Tyúkanyó, kend. lásd mf. In. 
a szobában bent. vö „női méltóság ne
vek továbbélése krszlmf.” stb. ezzel szem
ben legalábbis korlátozott méretekben fog
ható csak el az „Ejmiakő” oppoziciója.” 
Szerzőnk nem mélyed el a Kend, helynevek 
kérdésében sem, Nagy Kend, Kentelke, 
Kendilóna, Szarvaskend? Aztán ott van
nak a kék-kendek, talán határőr vagy ha
sonló foglalkozású kis csoport, még Kiss 
Lajos is foglalkozik velük, ő valamiféle 
délibábos hőzöngéssel igazán nem vádol
ható, különben is germanofil.4

És egyáltalán, hova lettek ezek a ka
barok (kavarok)? A Gyula hajdani mél
tóságnév is az ő emléküket őrizné?... És 
miért van Gyalu alakja is? Lehetséges, 
hasonló iskolájú történészeket a törté
nelem tényleges tartalm aként kielégít 
az „említettség”, az, hogy írták  és írnak

valamiről, de az olvasót az ilyen kijelen- 
tésözön és „kinyilatkoztatás”, „tételes”, 
kategorikus megállapítás után is öli a 
kíváncsiság? Akkor hát hol, mikor, med
dig, hogyan, miben nyilvánult meg ez a 
kazár szupremácia, maradt-e belőle va
lami.

Az olvasó joggal kérdezősködhetne: és 
akkor most mink mifélék is vagyunk? És 
hogyhogy eddig nem tudtuk? A valóság 
az, hogy azért tudhattunk volna egyet- 
mást, hiszen voltak valaha olyan kuta
tók is, magyarok és nem magyarok, akik 
nemcsak az egyetemi épületben a szom
széd folyosóig mentek el, ha utána kellett 
volna valaminek járni, hanem szomszéd 
országokig, sőt szomszéd kontinense
kig is! A Szavárd és a kavar, kabar, ka
zár (sőt kabard) és horezmi kérdésekben 
sokan, „akár a helyszínen is” képesek 
voltak kutatásokat folytatni; azonban a 
„kavar szupremácia” hírnökét ez nem ér
dekli. A régi Horezm legnagyobb tudósát, 
Tolsztov orosz kutatót egyetlen mondat
tal lefricskázza a játékasztalról, Jerney, 
Vámbéry, Almássy, Zichy, Bálint Gábor 
és a többiek munkássága a néprajz, régé
szet, antropológia, művészettörténet, val
lástörténet terén szóra sem érdemes ná
la; egyetlen célja csupán: a történelemben 
a magyar mozzanatot margi-nali-zálni... 
(Dobrovits Mihály e kérdésben egy év
vel korábban megjelent tanulmányá
ban, miután kifejti, hogy a „kazár kapcso
lat”, azaz függés még egy jó félszázaddal 
Árpádék politikai konstrukciója után is 
érvényesült, legalább hozzáteszi: bár ez 
valószínűleg csak diplomáciai spanyolfal 
Bizánc felé.)5

Szerzőnket megfilologizálható levél
tári adatok sem érdeklik, ha túlságo
san is konkrét tényekre vonatkoznak. 
Például Desericius, Mária Terézia szor
galmas és lojális történetírója, aki szívós 
kutatómunkával a Vatikánban felfedez
te Julianus barát utazásainak dokumen
tumait, „amikor azonban Julianus útjá
nak végpontjához ér”, „megjegyzi”, hogy 
őseink nyomai azonban korántsem itt 
végződnek! Tovább haladnak kelet fe
lé, az Aral-tó irányába, itt sem állapod
nak meg végleg, eljutnak Üzbegisztánba, 
majd váratlanul visszafordulva délnek, 
Örményország és Irán határvonalánál 
elenyésznek. Később ezt az útvonalat, 
Horezm alapítói vonatkozásában, egyes 
kutatók ugyanígy vázolták fel. Több tör
ténésznek és történelem-népszerűsítő fo
lyóirat-szerkesztőnek kezébe nyomtam a 
Desericius szöveget, hogy fordítsák le, ér
telmezzék és közöljék; bizonytalan arcki
fejezéssel bólogattak és semmi sem lett 
belőle.6

Az ennyire „csak-filológus” adat-egy- 
bevető történetíró olyan, mint a sza
kács, aki a prézlis húsból csak a pirított 
prézliréteget szolgálja fel.

Lehet vagy negyven éve, a Bécsi Magyar 
Képes Krónika oldalairól készült fénykép
reprodukciókat nézegettem, egy esetle
ges bútor és viselettörténeti kiadvány elő
készítése céljából; feltűnt, hogy a Róbert 
Károlyt trónján ülve ábrázoló oldalon az 
uralkodótól jobbra korabeli páncélba öl
tözött lovagok csoportosulnak, míg a bal-
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oldalon jellegzetes „lovasnomád” csoport, 
mintegy hangsúlyozva az öltözék ellen
tétét, bő gatyák, süvegek, íjak, szab- 
lyák — kik lehetnek? Először a kunokra 
gondoltam, aztán ama bizonyos jászok
ra. , akiket filiszteusoknak is emleget
nek az okmányok, aztán észrevettem, 
hogy míg az oldal alját nagyobbrészt a 
képek alatt latin szöveg tölti ki, addig e 
„pszeudofiliszteusok” alatt hat kazettá
ban egészen szokatlan írásjelek látha
tók: először „tömkeleg”, azaz labirintus
írásnak neveztem el, mert úgy hatnak, 
mintha a kelta ogamikus írás fonalai
nak feltekercselt változatai lennének, 
majd rájöttem, hogy Tolsztov a könyvében 
több ilyenszerű írásról közöl reprodukció
kat. Tehát mégiscsak Horezm, kabarok? 
Pláné, miután más hazai tárgyon is fe
deztem fel ilyen írásszerű „firkákat”. Két 
cikket is írtam a korabeli Utunk ban, leve
leket is küldözgettem szakértőknek, ám 
soha egy vak hang válasz!...

Sohase feledem el, amikor egy valóban 
nagy tudású professzor orra elé tereget
tem a reprodukciókat: az arca az óvatos 
elhatárolódásból mint váltott át rémült 
döbbenetbe: „Hogy?... hogy mondod: ... 
hogy a Képes Krónikában... a Bécsi, a 
Bécsi Magyar?... hogy ott? hogy ez ott?” 
... Többet nem találkoztam vele. Amikor 
feszegetni kezdtem a lehetséges nyelv- 
történeti vonatkozásokat!... Egyelőre, 
egy Horvát István-idézettel szakítom fél
be műkedveléseimet: „Nevesd ki, ves
sed el, hagyd egészen abba a Velős 
Nyelvtudományt, azonnal Barom lészen 
belőled!” A szavakat nem a gólya költöt
te, s nem is a nyelvészek -  és nem mind 
„kölcsönzés” vagy átvétel útján kerül
nek egyik nyelvből a másikba, hanem ősi 
örökség folytán!7

Jegyzetek
JT ó th  S á n d o r László: A  k a v a ro k  (k ab aro k ) k a to n a i és 

p o litik a i szerepe . H a d tö rtén e lm i K özlem ények, 2013. 2. 
szám  kü lö n len y o m at, 3 1 5 -3 5 2 .

2Jó  30 éve, É ry  K in g a  régésznő , egy  tu d o m án y o s folyó
ira tb a n  a r ró l  ír t :  az  ú n . honfog lalók  s í r ja in a k  szá m a  nem  
é ri el a  v á rh a tó  é r té k e k  1 (egy) szá z a lék á t, h o lo tt az  av aro k  
ese téb en  ez 70! T íz  év m ú lv a  m eg k é rd ez tem  tő le , a  sza k 
b írá la t  m ilyen  m eg jeg y zések e t te t t?  S em m ily en t, felelte . 
M ég t íz  év  m ú lva  a  n y ilv á n o ssá g  e lő tt k é rd e z tem  K iszely  
I s tv á n  vé lem ényét e rrő l: — „Ó! ... le g y in te tt ,  m in d ig  v a n 
n a k  ily esm ik !” ... A zóta???

3A k ö ze lm ú ltb an  a  p á r iz s i eg y etem en  m ű ködő  G osztony 
K á lm á n  s z e r in t , az  Á rp á d  n ép ére  h a s z n á l t  tü rk  e lnevezés
nek  sem m i köze az  a ltá ji  tö rökséghez ; a  k ife jezés  szu m ír 
nye lven  a z t  te sz i: kisnép, töredék, néptöredék; v a lah o l lé te 
z e tt nép  m aradványa .

4S z e rin te  pl. a  B adacsony-hegy  é sz a k i o ld a lá n a k  neve, 
K orgovány, a  n é p in é m et „g ar k a  W an” -  „ eg y á lta lá n  nem  is 
bo r”, m ivel észak o s  o ldal, sem  a  szláv  G orkova, k ese rn y és  
szó, sem  az  Orgovány, K orhány  stb . h a tá rn e v e k  és te re p m i
n őségek  n em  ju tn a k  eszébe  róla!

5D obrov its  M ih ály  A  k a zá r  k a pcso la t B íb o rb a n sz ü le te tt  
K o n stan tin -o s  m ag y a ro k ró l szóló fe jezetében , M ag y a r 
V a llá s tu d o m án y i T á rs a s á g  B p est. 2012. K ü lön lenyom at

6E g y sze r egy  a k a d é m ia i n a g y sá g n a k  fé lén k en  m eg je 
gyeztem : L eh e t, n em csak  a  Z a la  m egyei K erka  folyó n e 
ve, h a n e m  több  m ás  helynév, ső t k ö z h a s z n á la tú  sza v u n k  
is eg y ez ik  az  ó e lám i nyelv egyes szava iva l, és  hogy  az  I r a k  
és I r á n  h a tá r á n  lévő K h o zisz tá n  a k á r  az  e lső  E te lköznek  is  
e lm egy  ... de a b b an  a  p i l la n a tb a n  m e g sz a k íto tta  velem  az 
ism ere tség e t!

7S zázegyedszer is el k e ll ism é te ln ü n k , a  H orvá t 
I s tv á n n a k  tu la jd o n íto tt h ü lyéskedések  e llenfeleitő l s z á r
m azn ak . C sak  k é t valóságos tévedése  j u t  m ost eszem be, de 
ezeke t ő is  c sak  „kölcsönözte”. 1. Hogy a  deu tsch  népnév  a  
deu tisch  „m utogató” je le n té s ű  szóból jönne . 2. H ogy a szláv  
népnév  e red e ti je le n tése  dicsőséges, ille tve  m ások  é rte lm e 
zésében  dicsekedő', m ivel a  szlávok nem zeti a lap tu la jd o n sá 
ga  a  dicsekvés -  v iszon t e z t egy  nyelvészkedő lengyel herceg  
je le n te t te  k i. É s  a m irő l m a  e szü n k b e  ju t ,  hogy „K olum busz 
szlovák á g y ú k k a l fog la lta  el Á m é rik á t.. .”

Kolozsvár Error
Mi a közös Grazban, Lipcsében, 

Mainzban, Pármában, Budapestben 
vagy épp Kolozsvárban? Mind a hat vá
ros Európában van, s mind a hat vá
ros egy-egy demokrácia része, mi több, 
mindenik településen bemutatták Bodó 
Viktor legújabb előadását, a Social 
Errort. Nemzetközi projektről lévén szó, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház nagy
termében magyarországi (a Szputnyik 
Hajózási Társaság tagjai) és kolozsvári 
színészek együtt léptek fel, s az alkotók 
elmondása szerint, magát a produkciót 
is „kolozsváriasították”. S hogy kellett-e 
különösebben az új helyszínre szabni az 
előadást, vagy az abban megfogalmazot
tak örök érvényű (esetleg már-már a köz
helyesség határát súroló) problémák, azt 
ki-ki döntse el maga.

Uniformisba öltözött színészek lepik el 
az üres színpadot, melynek végében né
hány sorba állított szék, azokon túl pedig 
hangszerek állnak. A kezdeti összevisz- 
szaságban láthatjuk, amint a színpadon 
lévők megismerkednek egymással, majd 
megpróbálják eldönteni, hogyan is kezd
jék az előadást, miként érkezzenek be a 
térbe, s hogyan induljon útjára a produk
ció. Az eleinte még csak ötletelgetésnek 
ható beszélgetés csakhamar veszekedés
be, majd teljes káoszba csap át, a színé
szek le-föl futkároznak a színpadon és a 
nézőtéren, miközben nem szerepeket, ha
nem úgy tűnt, saját személyiségüket ad
ják: ki hangosabb, idegesebb, ki beletö- 
rődöttebb és nyugodtabb. A zűrzavarnak 
a „Nagy Testvér” vet véget, a géphang, 
mely a kivetített felirato
kat mondja. „Ebből elég!”
-  hangzik az utasítás, 
és innentől kezdve nincs 
megállás, a hangnak en
gedelmeskedni kell.

Különös, a valóság- 
show-k világára emlékez
tető játékba kezdenek a 
színészek, akik először 
saját számot kapnak (el
vesztve neveiket), majd 
felhúzva munkásruháju
kat, a láthatatlan hata
lom kiszolgálóivá válnak.
A szereplők látszólag uni
formizálódnak, az előadás 
során mégis megtartják 
egyéniségüket, így példá
ul egy közös koreográfia értelmetlen is
mételgetésekor az egyik színész mint
ha nem tudná, vagy nem akarná tudni 
a betanult mozdulatsort, és a játékon kí
vül marad. Erre — vagyis a tömegtől va
ló elkülönbözésre — az előadás során több 
példa is került, így amikor találomra ki
végeznek néhány szereplőt, közelről (fil
mezve és az élő képet kivetítve) láthatjuk 
a színészek arcát, akik mind másképp re
agálnak szorult helyzetükre.

Dicséretes az a technikai bravúr, mely- 
lyel a bejátszott kisfilmeket vagy a szín
padon történő események élő képeit kive
títik. A jelenetek szinte mindegyikében a 
színpadon van egy operatőr is, aki végig
filmezi a történéseket. így a színészi já

tékot nem csak a maga színpadi valósá
gában láthatjuk, hanem elemelve (és nem 
utolsó sorban felnagyítva), vetített kép
ként is szemlélhetjük. A videóbejátszások 
általában az értelmetlen emberi agresz- 
sziót vagy az államhatalom durva meg
nyilvánulásait tematizálják. Láthatunk 
egymásnak esett focidrukkereket, me
netelő katonákat, de épp éhező afrikai 
gyerekeket is, melyek bár önmagukban 
megrendítőek, egy előadás keretei kö
zött mégis közhelyessé válhatnak. Épp 
ezért hatott üdítően, hogy e képsorokat 
a színészek aktualizálták, s a szurkolók 
harcát maivá tették: Kolozsvár két, el
lenséges szurkolóbrigádját (a CFR és az 
U-Cluj szimpatizánsait) elevenítették fel 
azokban a rigmusokban és szidalmak
ban, melyeket e két tábor egymás hec
celésére skandálni szokott. A színészek 
igen csak népes száma miatt, ezek a je
lenetek valóban hatni tudtak, hiszen fel
idézték azt az értelmetlenül agresszív 
tömeget, mely olykor-olykor félelemben 
tartja Kolozsvár utcáit.

A színészek játékát az egymást követő 
instrukciók határozzák meg: a géphang 
sorra ad utasításokat (románul és ma
gyarul) arra vonatkozóan, hogy a színpa
di alakoknak milyen feladatokat kell el
végezniük. Nem kereshetünk különösebb 
logikát az utasítások egymásutániságá
ban, ám mégis meglepve fogadjuk, mi
kor az ismeretlen (?) hatalom arra szólítja 
fel a színészeket, hogy csináljanak vala
mi „jót” a nézőknek. A nézőtéri fények ek
kor felmennek (ahogy arra több példa is 
akad az előadás során), s a színészek kis 
idő után elindulnak a széksorok között. 
Nőkre vadásznak, hiszen céljuk minél

több hölgyet a színpadra invitálni. Nem 
erőszakosak, de kitartóak azokkal szem
ben, akik vonakodnak fellépni a világot 
jelentő deszkákra. A procedúra több per
cet is igénybe vesz, ezalatt pedig elgondol
kodhatunk, hogy az ilyen fajta interakció 
mennyire etikus, s talán e kérdés eldön
tése a nézőtől függ: ki az, aki elfogadja, 
hogy egyszer csak aktív résztvevőjévé vá
lik az előadásnak, s ki az, akit zavar, ha 
a színész „betolakodik” személyes teré
be. Kényes probléma ez, melyet csak rit
ka esetekben látunk jól megoldani, s az 
olykor igencsak hosszadalmas győzködé- 
seket figyelve azt hiszem, ezt a feladatot

» » » » » »
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Bodó Viktornak és aktuálisan összever
buvált társulatának sem sikerült mara
déktalanul teljesítenie. Végül azonban a 
nézőtér női tagjai megtöltik a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház színpadát, akiket 
mi, férfi nézők, állva tapsoltunk meg, hi
szen ezt kérték tőlünk a színészek.

Az egymás után következő jelenetek 
nem valami jól meghatározható rendszer 
szerint folynak, mégis van valami, ami 
összeköti az egyes részeket: ez pedig az a 
kérdés, melyre az előadás végén választ 
is kapunk, vagyis a végig ott motoszká
ló talány, hogy ki lesz a nyertese e ke
gyetlen, színpadi valóságshownak. Mert 
kétségtelenül kegyetlen látni az emberi 
kapcsolatok kiüresedését, mikor a gép
hang utasítására kezdenek közösülni a 
szereplők (persze csak mímelve, leenge
dett függöny mögött), vagy amikor egy 
közös táncból, bármiféle indoklás nélkül, 
kizárnak egy szereplőt. S hogy mindez 
mégis elviselhető legyen, ezért az egész 
előadás alapja egy kifinomult, iróniától 
sem mentes humor. Ez adja azt a fajta 
könnyedséget, melytől szerethetőek lesz
nek az egyes karakterek, ez teszi pörgős- 
sé a sokszor improvizatív elemekből ösz- 
szeálló előadást.

Amikor azt gondolnánk, hogy nincs 
hová fokozni a láthatatlan hatalom által 
adott utasításokat, a különböző paran
csok egyre gyorsabban követik egymást, 
melyeket a színészek már képtelenek tel
jesíteni. A néző számára egyszerre csak 
világossá válik, hogy az államgépben ro
had valami, s akkor válik mindez igazán 
egyértelművé, mikor az addig kizárólag 
utasításokat adó ismeretlen hang szag
gatottan, akadozva kezd beszélni, majd 
a vásznon megjelenik a vetített felirat: 
Social Error. Valami végérvényesen el
romlott abban a bizonyos államgépben, s 
talán a társadalomban is találhatunk hi
bát. Reménykedhetünk hát abban, hogy 
egy ilyen reality show-ban van nyertes? 
Igen. Az előadás legvégén kiderül, a já
tékot az állam nyerte, de fel a fejjel, ked
ves néző, mert csakhamar jön a mindent 
megmentő (szintén vetített) felirat, tud
niillik: az állam mi magunk vagyunk. 
Hatásos záróképe ez az előadásnak, mely 
társadalmi felelősségvállalásra, toleran
ciára és kritikai gondolkodásra inti néző
it. Szerencsére a produkció szövete laza, 
könnyen fogyasztható elemekből tevődik 
össze, s a színészek improvizatív kész
sége és játékossága feledteti a helyen
ként közhelyekbe átcsapó jeleneteket, 
így tehát hiába mindennemű társadalmi 
egyenlőtlenség és igazságtalanság, amíg 
a színház ilyen frissességgel képes prob
lémáinkról beszélni, minden error kija
vítható.

L O V A S S Y  C S E H  T A M Á S

Akárki, avagy szürkeség és önítélet
„Nem a legfontosabb tulajdonságunk, 

hogy élünk-e” -  mondja barátnőjének 
Emma (Pál-Ferenczi Gyöngyi), az Akárki 
című Kárpáti Péter-dráma főszereplője, 
egy közös emlék felidézésekor. Mit is keres 
az ember a halál előtt? Talán választ arra, 
mit is keresett a földön.

Kárpáti Péter Akárkibe a középkori mo
ralitásjáték kortárs átirata, amely az em
ber halál előtti számvetését viszi szín
re. Nem véletlen, hogy a rendező (Radu 
Afrim) Emma zavarát hangsúlyozza ki 
az előadásban, vagyis arról mesél, mit te
het, vagy épp nem tehet ma egy nő, aki ér
zi halálának közeledtét.

Színpadkép: metróállomás (Bartha Jó
zsef díszlete a pesti metrót idézi), a meny- 
nyezetről lecsüngő megállójelző sávban 
tüntetik fel a darab színtereit, amelyek 
mintha Emma utolsó napjának stációi 
lennének. Az ingatlanközvetítőtől a rönt
genlaboron, Aranka lakásán át, a kon
fekcióosztályt, az utcát, a volt férj és 
Emma lakását követően eljutunk a met
róperonig, az öngyilkosság helyszínéig.

Pálffy Tibor és Pál-Ferenczi Gyöngyi

Szokatlan megoldás — de kétségtelenül ki
váló — a „hangtechnikus” (azért az idéző
jel, mert Kónya-Ütő Bence tulajdonképpen 
színész) állandó jelenléte a színpadon. Az 
általa kevert zene remekül megszabja a 
darab ritmusát. Az előadás világába szer
vesen illeszkednek a még egyetemi hallga
tó Giliga Ilka jelmezei is: praktikusak, 21. 
századiak, illeszkednek a darab kortárs 
jellegéhez.

A metróállomás egyik uralkodó ele
me a hatalmas óra: digitális, piros szá
mokkal, a következő szerelvény érkezésé
ig hátralévő időt jelzi. Ám az idő hirtelen 
megáll, alig néhány másodperccel a le
nullázódás előtt. Ebből az alapszituáci
óból indulunk. Gyors helyszínváltások
kal dolgozik a rendező (mintha lineáris 
síkon követnék az utolsó nap eseménye
it, ez megegyezik egy metró haladási irá
nyával és sebességével). Akárki itt épp 
Emma: aki egy lakásközvetítő irodában 
dolgozik, elvált nő, egy kamaszlány, Vera 
(Kovács Kati) édesanyja. Úgy tűnik, ko
moly betegsége lehet, de ő nem a kezelést 
választja. Eldönti, hogy gyógyíthatatlan,

és meg fog halni. Előtte azonban „rendez
ni szeretné sorait”: a barátnőjét, az any
ját, a volt férjét látogatja meg, az eldugult 
lefolyót is megjavíttatja, még az ajtófélfa 
rendbetétele is eszébe jut. Csupa jelenték
telenség. Emlékeket keres, de rájön, hogy 
állandóság nincs, esetleges a múlt és a je
len is. Bármi megtörténhet.

Olykor egészen rövid, bizarr jelenetek
be csöppenünk. Ilyen a „biliháború”: az 
exférj, Péter (Pálffy Tibor) és új felesége, 
Erika (Nagy Eszter) kisfiúk ürülékét bi
likben tárolja, ezeket kezdik a karakte
rek körbedobálni egymásnak a látogatás 
során. Vagy amikor begördül a síneken 
az anya, Aranka (Gajzágó Zsuzsa) laká
sa, egy kicsi, túlzsúfolt helyiség, amely
ben jóformán mozdulni sem lehet. Itt a 
piciny, ketrecszerű lányszobában ennek 
lakójaként ismét feltűnik Nagy Eszter 
(nem lehet tudni pontosan a szerepét, hi
szen szövege nincs a jelenetben; szimboli
zálhatja a fiatal Emmát, de lehet egy ép
pen Arankával lakó albérlő is). Ez esetben 
a színészek kettős vagy többes szerepben 
való játéka is utalhat arra, hogy ez akár
kivel megtörténhet. A szereplők nem tud
nak Emmának segíteni, még az sem tuda
tosul bennük igazán, hogy valóban gond 
van. Mindenki „elvan” a saját kis világá
ban, apró ügyeivel, anyagi gondokkal, mi
egymással. Akármilyenek, semmilyenek.

Kisemberek, kis nézőtér (színpadra épí
tett): intim módon tárul föl egy bármilyen 
közép-kelet-európai nagyvárosban élő nő 
élete, gondjai, számvetése. Pál-Ferenczi 
Gyöngyi emlékezetes alakítással formál
ja meg Emmát, kellő érzékenységgel tud 
váltani a groteszk jelenetek között, nem 
túljátszva a kilátástalanságot, nem önsaj
nálatba süppedve, hanem egyensúlyt te
remtve játékában.

Az utolsó előtti helyszínhez érve (ezt 
nyomon követhetjük a megállójelző sá
von, mindig épp az aktuális helyszín ne
ve világít) végre Emma lakásába is bete
kinthetünk -  vagyis ennek fürdőjébe, ahol 
épp a vízvezeték-szerelő (Diószegi Attila) 
és Vera javítja az eldugult lefolyót. A ka
maszlány szüzességét adja a szerelőnek, 
akinek a nevét az aktus után tudja meg: 
Tóth Gyula (bádogos és vízvezeték-szere
lő). Idejében, még mielőtt az szívrohamot 
kap, és meghal.

Elindul az előadás elején „lefagyott” óra 
is: lepereg a néhány maradék másodperc, 
tizenhét, tizenhat, tizenöt — metrózakato
lás... Emma és a vízvezeték-szerelő kettős 
temetése, gyászoló tömeg. Egy kisiklott 
élet vége, akárkié. Egy senkié.

Kárpáti Péter: Akárki. Sepsiszent
györgyi Tamási Áron Színház. Ren
dező: Radu Afrim. Zene & SFX: Kónya- 
Ütő Bence. Díszlettervező: Bartha 
József. Jelmeztervező: Giliga Ilka. Sze
replők: Pál-Ferenczi Gyöngyi, Pálffy 
Tibor, Gajzágó Zsuzsa, Szakács László, 
Erdei Gábor, Kovács Kati, Fekete Mária, 
Benedek Ágnes, Nagy Eszter, Diószegi 
Attila, Derzsi Dezső, Molnár Gizella, 
Krizsovánszky Szidónia, Debreczi 
Kálmán, Kónya-Ütő Bence.

T Ú L I T  G Y O P Á R
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ORBÁN ZSUZSA-LILLA

Ism erős
történetek
A kötet borítójának „utasításait” követve: 

megállni a pályalezárást jelző' tiltótáblánál 
és kitekinteni egy szokatlan nézőpontból a 
még így is ismerős tájra. így jártam Sántha 
Attila Razglednicák című kötetével, amely
ben a versek nem szokványosak, mégis is
merős történeteket, magatartásokat, reak
ciókat mesélnek el. A szövegek ugyanúgy 
otthonosak, mint a hűtőtorony látványa a 
rozsdás sínek hátterében.

A kötet két versciklusában kétféle hang 
szólal meg. A Razglednicák munkatáborból 
író beszélője, mint később kiderül, A szük
ségét végző falu lírai énjének nagyapjaként 
azonosítható be. Nagy a kísértés, hogy elbe
szélőt írjak lírai én helyett, hiszen a versek 
sokszor csak formailag versek, legtöbbször 
történetek rejtőznek a szakaszokká tördelt 
sorok mögött. Még olyankor is, amikor egy- 
egy verset intertextuális utalások kötnek a 
lírai hagyományhoz.

Radnótit nem csak a címmel idézi meg 
a kötet, hanem a képalkotási techniká
jával is. Az Első razglednica megszemé
lyesítése -  „Suhan velem a gondos ősz” 
-  ugyanúgy a környezetben láttatja a cse
lekvés lehetőségét és nem az emberben, 
mint Radnóti első razglednicájában „az út 
nyerítve hőköl, sörényes ég szalad” sor, itt 
azonban a kedves már nem tudja az állan
dóságot jelenteni a lírai énnek, és épp ezért 
tragikus „banális” változása. A Negyedik 
razglednicában a „Barnasága hogy milyen 
volt” sor némileg ironikusan játszik rá a 
gyakran idézett Juhász Gyula-versre, ami
kor nemcsak a fordított mondatszerkezeté
vel, hanem a szerelem leértékelése révén is 
éles ellentétet teremt a megidézett szöveg
gel: „találkoztam kiskedden egy lánnyal,/ 
munkára küldtek vele,/s aztán igen meg
kívántam. // Barnasága hogy milyen volt, 
/ csak én tudom s az állam...” Az első cik
lusban felsejlenek József Attila-sorok, Ady- 
verscímek, Dsida Jenő-vershelyzetek — a 
Nagy csütörtökre emlékeztető várakozás a 
Második razglednicában: „Mielőtt elértem 
volna hazám,/ az Isten háta mögött [...]/ 
évekre megálltam” egy furfangos szójá
ték még az Isteni színjátékot is megidézi az 
egyik versben: „Túl az ember féléién”. A lí
rai utalások ellenére a ciklus versei az ar- 
hangelszki munkatábor mindennapjainak 
történetét mesélik el: a néha szó szerinti, 
néha metaforikus távolság okozta hiányt, 
a honvágyat, a szeretett nő' hiányát vagy 
a hiánypótló olcsó szerelmeket. A versek 
erőssége, hogy a konkrét helyzeteken túl 
is érvényesek a munkatáborban tapasztalt 
helyzetek, érzések, magatartások. Az apai 
nagyapa hangja mellett megjelenik egy 
munkatáboron túlmutató hang is, ami le
hetővé teszi a ciklus areferenciális olvasa
tát.

A kötet második ciklusa, A szükségét vég
ző falu még jobban közelít az epikához, mint 
a Razglednicák. A prózaversek olvashatók 
családtörténetként, mikrotörténelemként, 
vagy akár az oral history műfajához is köt
hetjük a szövegeket. Az epikus szálat a kro
nológia — az apától eljutunk a dédszülő- 
kig — és a családtörténetét felidéző lírai én 
szolgáltatják. A versek egy-egy családta
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gon keresztül mesélnek el élethelyzeteket, 
reakciókat, érzelmeket, így a ciklus ver
sei családfát rajzolnak visszamenőleg a 19. 
század végéig.

A boldogságkeresés és a múltbanézés kö
zötti párhuzamot a ciklus első szövege te
remti meg, Kós Károly legszebb élete címmel, 
amiben az elbeszélő „lemerül” gyermek
korába, és ott meg is talál valamiféle bol
dogságot a kollektivizálás, a szegénység és 
minden ezzel járó szörnyűség ellenére. A 
múlt és a boldogság párhuzamára reflektál 
is az írás végén, megteremtve ezzel a cik
lus egészére vonatkozó elbeszélői pozíciót: 
„Az is lehet, hogy csak a megszépítő mesz- 
szeség ködén keresztül látszik ma oly szép
nek minden, ami akkor történt, egyáltalán 
nem volt soha másról szó, mint a hétköz
napok normalitásáról.” A versekben sok
szor a történelmi valóság brutalitása és az 
imént említett normalitás feszül egymás
nak, lélegzetnyi szünetet sem hagyva az ol
vasónak a váltáshoz.

Az egyes történetek hatása a vers tömö
rebb, kihagyásos szerkezetéből adódóan is 
sokkal nagyobb, mintha prózában lenné
nek elmesélve. A Rákosijános nagyapám 
című versben a sűrített tempóból adódóan 
két magasfeszültségű pont is létrejön, az el
ső, amikor a nagyapa hadteste a második 
világháború végén hazafele tart: „Nyilasok 
fogták el,/ a csapatból kiállítottak egyet,/ 
fejéhez fogták a pisztolyt,/ lője le elrettenté
sül kiszemelt nagyapámat./ Lelőtte.” Majd 
két szakasszal tovább: „Evekre rá Bardócz 
Béla bá/ a kocsmában sírva mesélte,/ meny
nyire fájt neki, hogy/ ötgyermekes apát kel
lett lelőnie.” Egy generációval korábban az 
első világháború teremt hasonló helyzetet. 
A Rákosizsigmond dédapám című versben 
a kihagyás okozta reakciótlanság vágja 
mellbe az olvasót: „Dénes fiával együtt vo
nult be,/ és ordította, kutya Szerbia,/ majd 
’16-ban, mikor az oláhok betörtek,/ János 
fiát is utánavitték.// Látta, amint Dénes 
fennakad/ egy szögesdróton s lekaszabol
ják,/ aztán hazajött.” A következő szakasz 
ugyanebben az objektív hangnemben írja le 
a dédapa öngyilkosságát, az olvasóra bíz
va az ok és okozat összekapcsolását: „Pár 
évre rá felvette legjobb harisnyáját,/ egész 
nap fát húzatott az erdőn,/ legyen télire, 
majd kimelegedve/ otthon a jéghideg vízbe 
beleült.// Harmadnapon meghala, majd el
temették”. Az apostoli hitvallás sorainak 
elferdített és felcserélt változata kihangsú
lyozza, hogy a dédapa esetében a harmad
nap nem a feltámadást jelenti, mint az ere
deti szövegben, hanem csak a halált.

A történelem hangsúlyos a család tör
ténetében, hiszen szinte mindegyik csa
ládtag áldozatává válik az éppen aktuális 
történelmi helyzetnek, azonban mégsem a 
nagy történelmi események állnak az elő
térben, hanem ezek családi vonatkozásai, 
az egyéni sorsok. A Márta című versben 
az orosz megszállás idején a lírai én nagy
anyja száll szembe az orosz katonákkal, 
akik, miután elvették utolsó bödön zsírját 
is, férje pergősszekerét is el akarják venni: 
„Hol a kötőrúd? -  szólt, illetve mutogatta./ 
Nincs, megettem — válaszolt/ szikrázó sze
mekkel nagyanyám.// Dáváj kötőrúd -  ki
áltotta oroszul Szergej,/ s felsorakoztatta 
a fal mellé/ Annát, Étit, Saroltát, Lujzit/ és 
a legkisebb Árpit, majd/ nagyanyámra fog
ta a Kalasnyikovot.” Miután mégsem lövik 
le őket, az élet megy tovább a szokásos ob
jektív nézőpontból bemutatva: „Márta pe
dig ottmaradt étel nélkül és öt gyermek

kel, kész csoda, hogy kiteleltek, és Jánosra 
is sokszor haragudott, hogy nem jön segí
teni, pedig azt ígérte, sosem hagyja el.” A 
látszólag asszonyi zsémbeskedésnek tűnő 
reakció valójában egy abszurd emberi hely
zet megélése, hiszen a Rákosijános nagy
apám című versből már tudjuk, hogy Márta 
férjét „elrettentésül” lelövetik az egyik 
falustársával, és így a férje hiánya miatt 
érzett harag valójában a halállal vagy a 
történelmi helyzettel szembeni tehetetlen
ség haragja.

A szereplők világa az objektív elbeszélői 
hang hatására szinte érzelemmentesnek tű
nik, azonban egy-egy helyzet mögött tragé
diák játszódnak. A Lukácsmária dédanyám 
című versben Mária kénytelen vasárnap 
sütni, mert „az ukáz szombaton jött, s nem 
volt elég kenyere, hogy fiát és férjét felcso
magolja.” Az egész versben látszólag az a 
baj, hogy a dédanya vasárnap dolgozik, de 
valójában egy feleség és anya tragikus sor
sa rajzolódik ki a háttérben, aki férje és fi
ai halálát próbálja feldolgozni a maga mód
ján: „»Fiam, megvert engem az Isten,/ hogy 
vasárnap dolgoztam«,/ mondogatta, szöges
dróton felakadt fiát/ miszlikbe aprították.// 
Csak ’54-ben halt meg,/ rá harminc évre, 
hogy urát eltemette,/ és másik fiát is hiába 
várta ’44-ből,/ mert Kecskemétnél/ a holt
testét felakasztották.”

A kötet szokatlan nézőpontból elmondott 
családi/háborús történetek gyűjteménye. 
Olyan, mintha az olvasó családi albumot 
lapozgatna és közben szinte észrevétlenül 
szembesül a 20. század történelmével. Nem 
hiába lett a kötet címe Razglednicák — ké
peslapok. Oravecz Imre a Halászóember 
(1998) című kötetében hasonló hangnem
ben, szintén prózaversekben írja meg szü
lőfaluja és az Árvái család történetét a 
kollektivizálás ideje alatt. A versekből re
génytrilógia készül, már két kötete megje
lent. Kíváncsi vagyok, Sántha Attila ese
tében lesz-e folytatása ennek az érdekes 
kísérletnek.

Sántha Attila: Razglednicák. Erdélyi 
Híradó Kiadó - Előretolt Helyőrség 
Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2013.
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A driana Bädoi -  W here to?
Where to? — magyarul Merre tovább? — címmel nyílt festészeti ki

állítás a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület Cs. Gyimesi Éva 
Termében. Az alkotások egy, már több éve készülő, de még min
dig folyamatban lévő munka részei, amelyben Adriana Bädoi fiatal 
képzőművész a „kollektív emlékezet és önazonosság Romániában” 
témát, illetve gondolatsort próbálja vászonra vinni.

Adriana Bädoi, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői 
Egyetem hallgatója szerint a központi témák: a nemzetiség kérdé
se, a családhoz való kötődés, illetve az emlékezet. Ezek közül az 
emlékezet a legfontosabb számára. Nyomon követi a romániai la
kosság identitásváltozásait, az önazonosság zavarait, amelyek 
ugyanúgy jelen vannak ma, a „globalizáció és a tömeges emigrá
ció időszakában”, mint a történelem során eddig bármikor, de célja 
nem az egyértelmű válaszadás. Az alkotások ezáltal egy, a külön
böző korokban egyaránt megtapasztalható változatlanságot tár
nak elénk. Az utánzási hajlam, a letisztult identitás hiánya, vala
mint egy „vidékies kortalanság” fonala látszik kirajzolódni képein, 
amely a „nép” temperamentumának és cselekedeteinek megfestése 
révén jut kifejezésre.

Ezt a fajta csoportneurózist, illetve a konkrétan körvonalazódott 
identitás hiányában az emlékezetből jelent alkotó magatartást kü
lönböző eszközökkel mutatja fel a nézőnek. Nem fest világos kontú
rokat, folyamatosan az absztrakt és a figurális festészet határain 
jár, az embercsoportjait összetartó elemek zavarosak, sőt sokszor 
inkább hiányosak. Karakterei tekintetének elfedésével vagy oly
kor ezeknek a nézőnek háttal való elhelyezésével „a tagadás, a ki
rekesztés vagy éppenséggel a szégyen jelenlétét sugallja”.

Összekapcsol olyan elemeket, amelyek a valóságban távol állnak 
egymástól. Időben és térben is leszűkíti világát, így kap sokszor he
lyet egymás mellett a népviselet, a kommunizmusra utaló elemek, 
az idilli táj, illetve a  ko rta lan  ember. Jelenetei abszurd itását figu
rá in a k  ünneplő népviseletben való ábrázolása hangsúlyozza, illet
ve emeli ki és teszi fel ú jra  és ú jra  a címben is megfogalmazódott 
kérdést.

Adriana Bädoi festészete jól kigondolt kavalkád. Saját bevallá
sa szerint kedvenc művészeti irányzata az absztrakt expresszioniz- 
mus, amelynek jelei erőteljesen megjelennek képein. Tiszta, töret
len színfelületei által észlelhető a Color Field festészet jelenléte is, 
művészetére az úgynevezett „TV Generation” irányzat hatott legin
kább, amelynek megteremtői olyan kolozsvári kortárs festők, mint 
Adrian Ghenie, Victor Man, illetve a Plan-B csoport.

A kiállítás elemei művészeti egységet alkotnak, mondanivaló
juk éppen kortalanságuk révén vállik kortársivá. Technikája ígé
retes, és alkalmazkodik a kolozsvári stílushoz, amely már most 
reprezentatív egy egész generáció számára. Bár vásznai olykor za
varosak, mégis előrevetítik annak lehetőségét, hogy érettségének 
eljövendő lépcsőfokain, letisztult állapotukban, központi jelentősé
gűvé válljanak, ami figyelemre méltó egy olyan, még kezdeti perió
dusban, amikor még nagy nyomás nehezedik a művészekre azért, 
hogy egy adott normának megfeleljenek.

KISS ANDRÁS LÁSZLÓ

W ' D ' E X -
[...] Ha korszakképzó' irányzattá nem vált is a magyar film törté

netében a városfilm, egyéni kezdeményezéseknek nem vagyunk híján. 
A városi környezet és különösképpen Budapest számos film ihletóje 
és szerves közege -  hogy csak két, időben és hangvételben igen távo
li példát említsek -  a Halálos tavasztól (Kalmár László, 1939) az I Love 
Budapestig (Incze Ágnes, 2001). Kevesen szentelnek azonban önálló 
filmet a (fő)városnak: erre szűkítve megfigyelési horizontunkat már 
csak két, ám annál jelentősebb alkotóra bukkanunk, Jancsó Miklósra 
és Szabó Istvánra.

Mindkét rendező életműve a modernizmus korában gyökerezik, s 
noha később eltérő irányt vesz, éppen Budapest-filmjeik teszik szem
léletessé szerzői filmes attitűdjüket, annak közös alapját, illetve sze
mélyes stílusukat. Sokatmondó a filmek életműbeli beágyazottsága 
és elhelyezkedése. Mindketten „felhasználják” a várost játékfilmjeik 
atmoszferikus-szemantikai jelentésének kitágításában, ugyanakkor 
mindennek oldalhajtásaként rövidfilmeket is szentelnek kedves motí
vumuknak. Az önálló filmmé stilizált játékfilmes közeg mindkettőjük 
esetében a modernista városfilmek módszerét idézi. Legalább ennyire 
fontosak azonban a városfilmjeik „apropóján” megragadható különb
ségek is.

Szabó életművének kezdetén bóklászik többet Budapest utcáin, s a 
hetvenes évtizedre ezekből az epizódokból fejleszti ki önálló Budapest- 
filmjeit. Az Álmodozások kora (1964) legkifejezőbb új hullámos stílus
eszköze a városi tér plein air bemutatása, a szereplők és a város lí
rai kapcsolatának kiemelése. Ez folytatódik az Apában (1966) és a 
Szerelmesfilmben (1970), azaz Szabó első trilógiájában, majd egy-egy 
városi motívum lesz a főszereplője a következő két metaforikus já
tékfilmnek: egy külkerületi bérház a Tűzoltó utca 25. (1973), míg a 
sárga villamos a Budapesti mesék (1976) központi motívumává vá
lik. S ezek az elemek mintegy rendezői kézjegyként a későbbi, nem 
Magyarországon játszódó, nemzetközi koprodukciókban is fel-felbuk- 
kannak. A Szembesítés (2002) romos berlini utcán robogó villamosa 
például igen ismerős lehet számunkra.

[...] Jancsó viszont, Szabóval ellentétben, életművének legutóbbi sza
kaszában talál rá Budapestre mint történelmi és társadalmi jelentést 
hordozó helyszínre. A korai (és immár klasszikus) Jancsó-filmek jel

legzetes pusztai helyszínéről a rendező csak az 1987-es Szörnyek évad
ja című filmmel „költözik vissza” a fővárosba. Mindezt egy nyomaté
kos önidézet is hangsúlyozza: e film elején ugyanabban a beállításban 
és ugyanazon a helyszínen autózik be a történetbe a főhős, mint ahogy 
a negyedszázaddal korábban készült, Budapesten játszódó filmjében, 
az Oldás és kötésben a film végén a főszereplőtől búcsút veszünk. A 
Szörnyek évadjával kezdődő új ciklus legfontosabb változása éppen a 
budapesti helyszínek rendkívül tudatos, szimbolikus értelmű felhasz
nálása lesz (Jézus Krisztus horoszkópja, 1988; Isten hátrafelé megy, 
1990; Kék Duna keringő', 1992), s a fővárosnak ez a funkciója megma
rad a következő ciklus, a „Kapa-Pepe-filmek” egyes darabjaiban is.

Eltérő a két rendező esetében a nagyfilmekhez képest a városfilmek 
születésének genezise is: Szabónál következményként, míg Jancsónál 
előzményként születnek az önálló Budapest-filmek. Szabó az első játék
filmjeiben alkalmazott városmotívumokba lehel önálló életet, amikor 
azokban, megszabadulva az egész estés formából fakadó történetmon
dás „terhétől”, szabadon idézi meg az avantgárd városfilmek hagyomá
nyát, s asszociációs technikát követve zenei ihletésű montázsetűdöket 
komponál. Jancsó esetében előbb születnek meg az önálló Budapest- 
filmek, s ezeket követi a főváros motívumát alkalmazó játékfilmek so
ra. Mindkét korábban említett, a fővárossal összefüggésbe hozható já
tékfilm-ciklusának megtaláljuk a városfilmes előzményét. A Budapest 
-  muzsika 1982-ben készül, s a címben is jelzett két motívumot kap
csolja össze. Ezek közül az utóbbi a korábbi filmekben is meghatáro
zó „programzeneként” egészíti ki a parabolikus jelentést, míg a város
motívum új elem, amely majd a Szörnyek évadjával induló ciklusban 
folytatódik. 1997-ben Jancsó (Bán Róbert társaságában) újabb, kétré
szes Budapest-filmet rendez. A. Hó'sök tere címadó motívuma a követke
ző évben a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmmel in
duló sorozat darabjaiban tér vissza, több más emblematikus budapesti 
helyszín, így például a Lánchíd vagy a Szabadság-szobor (alias Horthy 
István-emlékmű) társaságában. [...]

G E L E N C S É R  G Á BO R : A p ropó , B u d a p es t. J a n csó  M iklós  
és S za b ó  I s tv á n  (fó jvá ro sk ép e . K O R T Á R S, 2013 . 11. sz á m
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HELIKON

HOL-

Á tadták a Székelyföld folyóirat idei dí
jait november 21-én, Csíkszeredában. A 
Székelyföld-díjakat Daczó Katalin újság
író, helytörténész és Markó Béla költő ve
hette át. A Székely Bicskarendet (mellyel 
magyarországi szerzőket tüntetnek ki) 
ezúttal Buda Ferencnek ítélték. Az ígé
retes pályakezdőknek járó Szabó Gyula 
Emlékdíjjal Adorjáni Pannát jutalmaz
ták.

A Helikon-estek rendezvénysorozat leg
újabb állomásának vendége a 80 éves Angi 
István zeneesztéta volt. A november 26-án, 
a kolozsvár Bulgakov Kávéház Irodalmi 
Szalonjában megtartott beszélgetés há
zigazdája Karácsonyi Zsolt, a Helikon fő- 
szerkesztője volt. Angi Istvánnal Lászlóffy 
Zsolt beszélgetett.

Erdélyi körúton vett részt Esterházy 
Péter. A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház stúdiótermében az író Én va
gyok a Te című darabját mutatták be 
felolvasószínházi formában, november 26- 
án. A felolvasást követően Visky András 
beszélgetett a szerzővel. November 28-án 
a székelyudvarhelyi G. Caféban lépett fel

Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó fő- 
szerkesztője és Murányi Sándor Olivér, 
író társaságában, itt Egyszerű történet 
vessző' száz oldal -  a kardozós változat cí
mű regényéből olvasott fel. Esterházy -  
ugyancsak Mészárossal és Murányival 
együtt -  Sepsiszentgyörgyön is irodalmi 
esten vett részt, november 29-én, a Bőd 
Péter Megyei Könyvtárban.

László Noémi Föld, György Attila 
Bestiarium Siculorum és Király Zoltán 
Szívtűzoltóautó című köteteit mutatták 
be december 2-án a székelyudvarhelyi G. 
Caféban. A Sétatér-könyvek szerzői de
cember 3-án a Csíkszeredái Tilosban, de
cember 4-én pedig a sepsiszentgyörgyi 
Tein Teaházban is találkoztak az iroda
lomkedvelőkkel.

Utolsó Magyar Slampárbaj címmel 
rendezték meg december 5-én, a kolozs
vári Midi Clubban az év slam poetry 
zárórendezvényét. Az anyaországi és az 
erdélyi slam „fenegyerekei” mérték ösz- 
sze erejüket kilenc teamslam-párosban. 
Ezek a következők voltak: André Ferenc
-  Gábor Tamás Indiana; Bartha Lóránd
— Mavrák Kata Hugee; Csepei Zsolt — 
Basch Peti; Csinta Áron — Simon Márton; 
Győrfi Kata -  Csider István Zoltán; Kali 
Ágnes -  Kemény Zsófi; Márkus András

-  Süveg Márk Said; Müller Heni -  Pion 
István; Vass Ákos -  Bock Balázs.

Kétnapos „irodalmi show”-t ta r
tott Kemény István, Kemény Zsófi és 
Kemény Lili a Bulgakov Kávéház, az 
Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy 
és a Slam Poetry Erdély szervezésében 
Kolozsváron. December 6-án Kemény 
Lili és Kemény Zsófi tartott verses-ze
nés estet, majd Kemény Istvánnal be
szélgetett Selyem Zsuzsa. December 7-én 
egy írócsalád életébe nyerhettek bepil
lantást az érdeklődők: Selyem Zsuzsa 
Kemény Istvánt, Lilit, Zsófit és Szirmay 
Ágnest kérdezte. Ezután Kisszínes- 
minikoncertre került sor, majd Kemény 
Zsófi tartott slam poetry-estet, Győrfi 
Kata, Márkus András, Ugrón Nóra, Vass 
Ákos és Visky Bence közreműködésével.

Kiosztották a Látó szépirodalmi fo
lyóirat idei nívódíjait december 7-én, 
a marosvásárhelyi Bernády Házban. 
2013-ban André Ferenc (debüt), Dimény 
Lóránt és Mihálycsa Erika (próza), va
lamint Zoltán Gábor (esszé) vehette át a 
Hunyady László képzőművész tervezte 
Batsányi-emlékplakettet és a díjjal járó 
pénzjutalmat.
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Gordiuszi csomó

VÍZSZINTES

1. Joseph Joubert gondolata; 
első rész. 11. Nagyon megörege
dő. 12. M adridi sportklub. 13. 
Autós csillagtúra. 14. ... Derek; 
am erikai színésznő. 16. Világos 
angol sör. 17. ... muri; Móricz re 
génye. 18. Orosz félsziget. 20. O tt 
kezdődik! 21. Igen, oroszul. 22. 
M agyar megye (rövidítés). 23. 
Sulfur. 25. A Tisza mellékvize. 
26. Csekély. 28. Orosz uralkodó 
volt. 29. Vallásos meggyőződés. 
30. Személyes névmás. 31. Antik 
római aprópénz. 32. Forma. 34. 
Enyém , franciául. 35. ... culpa; 
az én vétkem. 37. Tűzifa m érté
ke. 38. Becézett Lajos. 39. A k a 
v iár is ez. 41. Tarolás.

FÜGGŐLEGES

1. Chilei költő (Pablo). 2. A 
Jupiter egyik holdja. 3. Becézett 
Valér. 4. Ágnes beceneve. 5. 
Azonos betűk. 6. Skatulya. 7. Az 
erbium vegyjele. 8. Növényi for- 
rázat. 9. K ártyaletét. 10. Lét. 
15. Gazdasági épület. 18. Felső 
végtag. 19. Amely személyt. 22. 
Borítóüveg. 24. Továbbá, vala
mint. 25. Morzehang. 26. Mely 
személyek. 27. Labdás játék. 28. 
Pénzutalvány. 29. Progresszál. 
30. Omlett alapanyaga. 31. 
Joseph Joubert gondolata; má
sodik, befejező rész. 33. Tüzel 
(ágyúval). 34. Sakkjátszm a vége. 
36. Becézett A ranka. 38. ... an 
der Thaya; osztrák városka. 40. 
Az Arno partjai! 42. Vérfaktor.

R.T.

A Helikon 22. számában kö
zölt Flynn című rejtvény megfej
tése: Robin Hood; Hét tenger ör
döge.

Az oldalt gondozta NAG Y M Á R IA
TÁMOGATÓINK:
R o m án ia i író k  S zövetsége
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Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
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