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KARÁCSONYI ZSOLT 
A város

Valahol vannak szabad városok
Bogdán László

Épülj tovább, én szabad városom. 
Épülj tovább, a már felfedhetetlen 
időhomályból, feljebb, egyre feljebb, 
ahol a jégesőben angyalok cikáznak, 
ahol az Űr már készíti a jászlat, 
ahol a kisded és a felnőtt gyermek 
valami végső nevezőre lelnek, 
és a történet -  kezdődhet megint.

Épülj tovább, én szabad városom. 
Utcáidon a szél vidáman járjon,

emelkedj most, a tér megint adott. 
Rázd le magadról csillagok bilincsét, 
az égbolton túl: rád vár, aki voltam -  
a hajthatatlan gyermek újra táncol.

Épülj, amíg a végső szabadságtól 
is eltávolodsz. Amit eddig tanultam, 
neked adom, a házak, fénykövek 
egymás mellé rakódnak -  ezer emlék 
akarja, hogy most teljesen szabad 
piacterekre lépjen, aki elmét, 
szívet feszítve tör magasabbra -

hogy aztán pincemélyben 
is világítson, ami bennünk az Éden 
szabadságából mégis megmaradt.

BORBÉLY SZILÁRD 
József
az állatkert télen kihalt •. 
a majomház is csendes 
• a kifutókban a tiszta 
hó latyakká változik át

túlontúl hamar • apás 
hétvége lehet úgy néznek 
ki • a férfi és egy kisfiú 
vele • az érzések keresnek

menedéket • mit lehet 
csinálni szombaton • mikor 
minden pihen • ilyenkor 
a férfi kapja meg a fiút •

váláskor az asszonynak 
ítélték • de a láthatásra 
engedélyt kapott • és 
eljönnek az állatkertbe

együtt • minden második 
szombaton • a vadszamár a 
ketrecébe lép be • racka 
juhok szarva megcsavarva •

szabálytalan V betű • kis gidák 
botladoznak épp el • nézd 
apa • ez a picike itt tök új • az 
árcédula még ott lóg a fülében

mondja • mert otthon minden 
plüssállatának cédulája volt

amikor megvették • a férfi 
ekkor mosolyodik el ma • most

érti meg fia miről beszélt • ja 
hogy az • mereng el • a fülbevaló 
sorszám mondja • az állatorvos 
vezeti egy könyvben • hogy meg

számláljon minden állatot • 
a születése helye van meg
adva • anyja neve • és a beteg
ségek • meg effélék mondja ••

és az igaz hogy Noé bárkája 
mentett meg egyszer minden 
állatot a földön kérdi a fiú 
a férfitól • az állatsimogató

ajtajában állnak • a kecskék 
szeme kérőn néz fel rájuk • enni 
kérnek • hát azt nem tudom hogy 
fértek be mondja a férfi mostan • •

és minden nappal számos faj 
kipusztul • teszi még hozzá • a 
mondat végét későn nyeli el • meg
bánta már hogy ezt kimondta • a
fiú arca ettől lett komor • a 
papagájok rikoltozása éles • én 
úgy szeretném megmenteni 
őket f  a kisbárányok is kihalnak

egyszer kérdi • a férfi nem talál 
jó választ •• apás hétvége volt ma • 
hazafelé már szinte menekülnek • mit 
tehetnék értük mondd apu •••

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK 
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON
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A költészet: a lapkutatás

------------------- HELIKON------------------------------------------

-  Idén nyáron Kolozsváron tartottál egy 
előadást Csokonai és az utazás címmel. 
Irodalomtörténészként sokat foglalkoztál 
Csokonaival -e z  a fajta vonzalom mennyi
re „csak” szakmai indíttatású? Létezik va
lami rejtettebb párhuzam is Csokonaihoz 
fűződő' viszonyodban, túl a debreceniségen 
és Árkádián?

-  Csokonai az elmúlt húszegynéhány év 
alatt életem részévé vált. Megszerettem. 
És ismerni vélem. Mintha közeli isme
rősöm lenne. Mondjuk, hogy nem a ba
rátom, annyira nem bizalmas a viszo
nyunk, de kollégám, pályatársam, akivel 
időnként összefutok konferenciákon, fel
olvasásokon, irodalmi esteken. Keveset 
beszélünk, de számon tartjuk egymást. 
Olyannyira jelenlévő számomra, hogy ha 
a városban jövök-megyek, mindig ott sej
tem a nyomát. Mintha a Piac utcáról épp 
csak befordult volna a Büdös közbe, mert 
siet az Arany Egyszarvú patikába, hogy 
a patikustól, Zeiningertől, aki mintha 
jó embere lett volna, valami labdacsot 
kérjen valamelyik bajára a sok közül. 
Amikor a Csapó-Piac utca Nagytemplom 
felőli sarkán befordulok, felrémlik a met
szetekről, fotókról ismert Fényes-, majd 
Stenczinger-ház sziluettje, amelynek bon
tásáról Tóth Árpád írt 1911-ben groteszk 
verset, pedig ott már csak üres tér van, 
az épületnek hűlt helye. A múlt század 
elején lebontották, de az alapjai valahol 
ott vannak a díszburkolat alatt. Onnan 
já rt be Csokonai az Ókollégiumba. Most 
különösen élő számomra Csokonai, az 
életrajz lezárásán dolgozom. Összeszorul 
a szívem, mert szegény olyan nyomorult 
volt. S ugyanakkor irigylem is Csokonait, 
mert ő hozzám képest sokat utazott. Én 
csak szeretnék. Az én történetem inkább 
Bolond Istókéra emlékeztet, aki besza
ladt Debrecenbe faluról. Azzal a különb
séggel, hogy én itt ragadtam.

-  Verseid olvasva nem lehet elvonatkoz
tatni ettől az irodalomtörténészi erudí- 
ciótól, igyekszel olyan nyelvet használni, 
amely, saját bevallásod szerint, megelőzi 
a felvilágosodás korát. Nem tartasz attól, 
hogy ez a fajta versbeszéd túlságosan meg
terheli a szöveget?

-  Nem kívánok tudóskodni, nem am
bícióm az sem, hogy régi nyelvvel, mű

fajokkal különcködjem. Nem, erről szó 
sincs. Pásztisokat sem írok. Semmiféle 
barokkos, manierista bűvészkedéssel 
nem akarok feltűnést kelteni. Sőt, éppen 
hogy mai, élő költészeti nyelvet szeret
nék. A költészet funkciójáról, szerepéről 
gondolkodom talán kicsit tudálékosan. 
A kiindulópontomban van a magyará
zat. Ugyanis azt gondolom, hogy a költé
szet nem valami elvont, önmagáért való, 
esztétikai értelemben vett arisztokratiz
mus terméke, hanem egy nagyon is régi, 
semmivel sem helyettesíthető tudásterü
let. Nem a szépségre való törekvés a fel
adata. Nem merül ki az artisztikumban 
vagy a formakultúrában meg ilyenekben. 
Az úgynevezett esztétikaiban. A költői 
szó helye ma egészen másutt van, mint 
volt akár még két évtizede is. Az esélyei 
pedig alapvetően megváltoztak a tekin
tetben, hogy miként tud a közönségre ha
tást kifejteni. De minthogy egy speciá
lis tudásterületről van szó, amely a nyelv 
rendjébe képes belenyúlni, ezért egyfajta 
alapkutatást végez. A hatása valójában 
nem attól függ, hogy hányán értik meg és 
hányán olvassák el. A történeti visszate
kintés épp arról győzhet meg bennünket, 
hogy a költői szó ereje akkor is érvénye
sült, és megváltoztatta a nyelvet és a kul
túrát, amikor kevesen olvasták. A hatás 
titkos és áttételes, titokban munkálko
dik, ahogy azt az isteni jelenlétről szok
ták mondani.

-  Eddigi munkásságod nagykompozí- 
citót sejtet, ahol az egyes kötetek egymás 
között is kommunikálnak, nehezen szét- 
választhatóak, mintha bizonyos témák, 
problémák nem engednének el...

-  Hangsúlyoznom kell, az én célkitűzé
sem nem valamiféle tudós költészet. Nem 
vagyok poéta doctus, nem is kívánok az 
lenni. Meglehetősen tudatlan vagyok, 
nagy szikes foltok vannak a műveltsé
gemben. De azt igenis gondolom, hogy a 
költészet egyfajta alapkutatás, tehát kér
dések nyomában van, kutatja a nyelvet és 
a beszélőt, amely elválaszthatatlan egy
mástól. A költő és nyelve között van va
lamilyen differencia, de a kettő végül is 
nem gondolható el külön. A költő és nyel
ve között például a teste van, amely nem 
csupán burkolat, sátor, sárház, interfész, 
vagy az én szamaram, merő instrumen-

Fotó: Bakos Zoltán

tűm, ahogy Szent Ferenc mondta. Nem 
egy külsőlegesség. Része a jelölésnek és 
a jelentésnek. Amit én csinálok, az kuta
tás. A költészeti kutatást a nyelvi intuí
ció vezérli. Sejtések, megérzések, felvilla
nások, látomások. Nem tudom, miért kell 
ezt tennem, nem tudom, miért kell pél
dául a testről beszélni, de intuícióm sze
rint kényszeresen ezt kell tennem. A ver
sek maguk is erre keresik a választ. Nem 
az eszemmel akarok erre választ talál
ni, mert az félrevezet. Az ész csak arról 
tud beszélni, ami racionális. Vagyis: ami 
a ma elfogadott racionalitás szabályai 
szerint racionális. A racionalitás nyelvi 
és logikai mítoszait Descartes szabta ki. 
A felvilágosodás instrumentalizálta és 
avatta módszertanná. De a költészet tu
dásterülete sokkal-sokkal régebbi, mint 
amit a felvilágosodás racionalitása ál
tal konstruált ész képes elgondolni. Nem 
az a célom, hogy a felvilágosodás előttre 
hátráljon vissza a nyelv, csak azt szeret
ném hangsúlyozni, hogy a költői szó ősibb 
és erősebb. Távolabbról, sokkal távolabb
ról árad az a mormolás, amelyet a költők 
füle képes felfogni. És ez, mint valami 
háttérsugárzás, zörej, zaj, mormolás, ma 
is árad felénk.

-  Többször beszéltél és írtál arról, hogy 
a Halotti Pompa című köteted vagy az 
Egy gyilkosság mellékszálai egy magán
életi tragédia megélésének és gyászmun
kájának eredménye, lecsapódása. Lehet- 
e egyfajta terápiaként felfogni ebben az 
esetben az írást, a művészetet egyáltalán? 
Meddig van erő és kifutás ebben a tragi
kus élményanyagban?

-  Az emberi lét maga tragikus. A szü
letés eleve egy mély és feloldhatatlan tra
uma. A felnövekvés traumák sorozata. A 
gyerek úgy kétéves korig egy testnek tud
ja magát az anyával. Aztán letépik erről 
a boldog egységről. Ahogy kitaszítja az 
anyaméh vagy kitépik az anyja méhéből,
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B orbély Szilárd
Költő, író, irodalomtörténész. 1964-ben született Fehérgyarmaton. 1989-ben 
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Illyés G yula 1902 -  1983

JANUÁR
1 VASÁRNAP Újév

2 HÉTFŐ Ábel, Ákos
3 KEDD Benjámin
4 SZERDA Angéla
5 CSÜTÖRTÖK Árpád, Simeon
6 PÉNTEK Boldizsár, Gáspár,

Menyhért
7 SZOMBAT Attila, Artúr, Etele
8 VASÁRNAP Szörény

9 HÉTFŐ Marcell
10 KEDD Melánia, Vilmos
11 SZERDA Baltazár, Ágota
12 CSÜTÖRTÖK Ernő
13 PÉNTEK Veronika, Veronka
14 SZOMBAT Bódog, Edömér
15 VASÁRNAP Aurél, Loránd, Vitus

16 HÉTFŐ Gusztáv
17 KEDD Antal, Antónia
18 SZERDA Piroska
19 CSÜTÖRTÖK Sára
20 PÉNTEK Fábián, Sebestyén
21 SZOMBAT Ágnes
22 VASÁRNAP Alfonz, Vince

23 HÉTFŐ Zelma
24 KEDD Erik, Timót
25 SZERDA Saul, Pál
26 CSÜTÖRTÖK Paula, Vanda
27 PÉNTEK Angelika, Zsolt
28 SZOMBAT Károly, Manassé
29 VASÁRNAP Adél, Emőke, Eta
30 HÉTFŐ Gellért, Gerda
31 KEDD Marcella

FEBRUÁR
1 SZERDA Efraim, Ignác
2 CSÜTÖRTÖK Apor, Karolina
3 PÉNTEK Balázs, Nimród
4 SZOMBAT Andrea, Csenge,
5 VASÁRNAP Ágota, Richárd

6 HÉTFŐ Dorka, Dorottya
7 KEDD Rómeó, Tódor
8 SZERDA Aranka
9 CSÜTÖRTÖK Abigél, Apollónia
10 PÉNTEK Elvira
11 SZOMBAT Adolf, Dezsó'
12 VASÁRNAP Lídia, Lilla, Lívia

13 HÉTFŐ Ella, Fruzsina, Linda
14 KEDD Bálint
15 SZERDA Georgina, Kolos
16 CSÜTÖRTÖK Julianna, Samu
17 PÉNTEK Álmos
18 SZOMBAT Bernadett, Konrác
19 VASÁRNAP Ozsvát, Zsuzsanns

20 HÉTFŐ Aladár, Zelinda
21 KEDD Eleonóra
22 SZERDA Gerzson
23 CSÜTÖRTÖK Szemere
24 PÉNTEK
25 SZOMBAT Mátyás
26 VASÁRNAP Géza

27 HÉTFŐ Edina
28 KEDD Ákos
29 SZERDA Elemér

AUGUSZTUS
1 SZERDA Boglárka, Péter
2 CSÜTÖRTÖK Lehel
3 PÉNTEK Hermina
4 SZOMBAT Domokos
5 VASÁRNAP Krisztina, Zita

6 HÉTFŐ Berta, Bettina
7 KEDD Arabella, Ibolya
8 SZERDA Gusztáv, László
9 CSÜTÖRTÖK Ernőd
10 PÉNTEK Lóránt, Lőrinc
11 SZOMBAT Tibor, Zsuzsa
12 VASÁRNAP Klára

13 HÉTFŐ Csongor
14 KEDD Mikeás, Özséb
15 SZERDA Mária
16 CSÜTÖRTÖK Ábrahám, Rókus
17 PÉNTEK Anasztáz
18 SZOMBAT Ilona
19 VASÁRNAP Huba

20 HÉTFŐ István
21 KEDD Hajna, Zsanett
22 SZERDA Menyhért, Mirjam
23 CSÜTÖRTÖK Farkas, Szidónia
24 PÉNTEK Bertalan, Jonatán
25 SZOMBAT Lajos
26 VASÁRNAP Endre, Rita

27 HÉTFŐ Kincső
28 KEDD Ágoston, Mózes
29 SZERDA Ernesztina, János
30 CSÜTÖRTÖK Róza, Rózsa
31 PÉNTEK Bella, Erika

JÚLIUS
1 VASÁRNAP Annamária, Renáta

2 HÉTFŐ Ottó
3 KEDD Kornél, Soma
4 SZERDA Berta
5 CSÜTÖRTÖK Emese, Sarolta
6 PÉNTEK Ézsaiás, Melitta
7 SZOMBAT Donát
8 VASÁRNAP Ellák, Teréz

9 HÉTFŐ Ruth, Vera
10 KEDD Amália, Melina
11 SZERDA Lilla, Nóra
12 CSÜTÖRTÖK Izabella
13 PÉNTEK Jenő
14 SZOMBAT Örs, Ulrik
15 VASÁRNAP Henrik, Örkény

16 HÉTFŐ Ruth, Enikő
17 KEDD Elek
18 SZERDA Cecília, Frigyes
19 CSÜTÖRTÖK Alfréd, Emília
20 PÉNTEK Éliás, Illés
21 SZOMBAT Dániel, Helén, Léna
22 VASÁRNAP Mária-Magdolna

23 HÉTFŐ Lenke
24 KEDD Kinga, Krisztina
25 SZERDA Jákob
26 CSÜTÖRTÖK Anna, Panna
27 PÉNTEK Györk, Olga
28 SZOMBAT Ata, Ince, Szabolcs
29 VASÁRNAP Bea, Márta

30 HÉTFŐ Judit, Jutta
31 KEDD Heléna, Oszkár

SZEPTEMBER
1 SZOMBAT Egon, Egyed
2 VASÁRNAP Rebeka, Teodóra

3 HÉTFŐ Hilda, Szende
4 KEDD Rozália
5 SZERDA Lőrinc, Viktor
6 CSÜTÖRTÖK Zakariás, Ida
7 PÉNTEK Ivor, Regina
8 SZOMBAT Adrienn, Mária
9 VASÁRNAP Ádám

10 HÉTFŐ Hunor, Nikoletta
11 KEDD Jácint
12 SZERDA Ibolya, Mária
13 CSÜTÖRTÖK Ludovika
14 PÉNTEK Szeréna
15 SZOMBAT Enikő, Roland
16 VASÁRNAP Edit

17 HÉTFŐ Ludmilla
18 KEDD Diána, Titusz
19 SZERDA Vilma
20 CSÜTÖRTÖK Frida
21 PÉNTEK Ilka, Máté
22 SZOMBAT Mór, Móric
23 VASÁRNAP Tekla

24 HÉTFŐ Gellért
25 KEDD Adorján, Kende
26 SZERDA Jusztina
27 CSÜTÖRTÖK Albert, Damján
28 PÉNTEK Vencel
29 SZOMBAT Mihály
30 VASÁRNAP Jeromos

OKTÓBER
1 HÉTFŐ Malvin
2 KEDD Petra
3 SZERDA Helga, Jozefa
4 CSÜTÖRTÖK Ferenc
5 PÉNTEK Attila
6 SZOMBAT Brúnó, René
7 VASÁRNAP Amália

8 HÉTFŐ Etelka, Gitta
9 KEDD Dénes
10 SZERDA Gedeon, Bendeg
11 CSÜTÖRTÖK Brigitta, Gyöng;
12 PÉNTEK Miksa
13 SZOMBAT Kálmán, Edgár
14 VASÁRNAP Beatrix, Lívia

15 HÉTFŐ Terézia
16 KEDD Aurélia, Gál
17 SZERDA Hedvig, Szilámé
18 CSÜTÖRTÖK Lukács
19 PÉNTEK Ferdinánd, Nánc
20 SZOMBAT Cintia, Irén
21 VASÁRNAP Orsolya, Zselyki

22 HÉTFŐ Előd, Tilda
23 KEDD Gyöngyvér
24 SZERDA Ruben, Salamor
25 CSÜTÖRTÖK Blanka
26 PÉNTEK Demeter
27 SZOMBAT Szabina
28 VASÁRNAP Taddeus, Simon

29 HÉTFŐ Melinda, Szilárc
30 KEDD Kolos
31 SZERDA Farkas, Zenóbia
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hogy meg ne haljon. Kegyetlenségek so
rozatát szenvedjük el. Aztán a nevelés a 
szeretet álcája alá rejtett büntetéssor, 
megszégyenítések, megalázások sorozata 
az egész. A művészetek az emberi létezés 
alapvető traum ájára irányuló terápiák. 
Kulturális gyógyászati segédeszközök. A 
személyes tragédiáról nem akartam  ír
ni. És csak úgy vált költészeti kérdéssé, 
hogy a személytelent kerestem benne. A  
T esth ez  kötetben az együttszenvedés té
máit kerestem. A részvét alázatot követel 
és önmegtagadást. A gyilkosság kérdésé
től nem tudok elszakadni, ezt egyre ke
vésbé értem. Ezért kényszeresen vissza
térek hozzá.

-  H a  m á r  szó b a  k e rü lt A Testhez c ím ű  
kötet: a  k ü lö n b ö ző  n ő i m on ológok  s tr u k tu 
rá ljá k  a  kö te te t. E z  a  n ye lv i m in ta , ille tve  
a  n ő iség  te m a tik á ja  
h ogyan  eg yez te th e 
t ő  ö ssze? A  m a g y a r  
iro d a lo m b a n  több  
s z á z  éves h a g y o m á 
n ya  va n  ennek  a z  
a ln ő i’ beszédn ek .
M ié r t szü k ség es  a  
n ők  sze m szö g é b ő l 
is  e lm o n d a n i egyes  
tö r té n e te k e t? A k á r  
o ly a n o k a t is, a m e 
lyek  n em  k izá ró la g  
n ő i tö r té n e te k ?

-  A  T esth ez  kö
tetben női beszé
lők szólalnak meg, 
de nem az én han
gomon, hanem idé
zett hangként.
Megidézettként. A 
nők által gyűjtött, 
nők által elmondott 
beszédek nőkhöz 
szóltak. Én, mint A  
T esth ez  kötet szer
zője, azt szerettem 
volna, hogy ezek a megidézett hangok az 
ódák között hangozzanak fel. Az ódák a 
domináns kultúracsinálók diktatórikus, 
hatalm i beszédjének a nyelvi terei. Az 
ódák terrorizálták évszázadokon keresz
tül a nyelv terét. Ez valódi terror volt, az 
ódák a hatalm i beszéd színterei voltak. 
„Mi, férfiak mondjuk a Szót. Mi tudjuk 
az Igazságot. Mi adjuk meg a Válaszokat 
mindenre. Ti csak olvassátok, itt az írás. 
Ti csak hallgassátok és hallgassatok. Ti 
csak vegyétek tudomásul. Ti csak memo
rizáljátok és mondogassátok éjjel-nappal. 
Az ódák legyenek ajkatokon elalvás előtt 
és felkelés után. A fájdalom és az öröm 
perceiben.” Ezzel szemben A  T esth ez  ódái 
ironikus ódák. Az ironikus ódák között 
pedig a nők megidézett hangjai egy má
sik eszkatológiát, egy másik evangéliumi 
történetet, egy másik nyelvet, egy min
dig elnyomott, elhallgattatott, elvitatott 
beszédet, a nyelv együttszenvedő mor- 
molását áramoltatják. Magam alázattal 
idéztem meg ezeket a vallomásokat, csak 
néhol nyúltam bele, igazából csak tömö

rítettem, néhol egy-két poétikai sémát 
bontottam ki belőlük, de csak a legegy
szerűbbeket. Úgy hiszem, nem kevertem 
össze a férfinyelvet a női beszéddel.

-  í r á s a id n a k , tém a k eze lé sed n ek  té tje  
van , s  e z  a  té t n em  ö n m a g á b a n  a z  ir o d a 
lo m b a n  keresen dő , h a n em  e g z is z te n c iá lis  
síkon . A  tra g ik u s  h a n g o ltsá g , a  fe lv e te tt  
so rsp ro b lé m á k  k o m o lya n  vétele , a  s ze m é 
lyessé  tétele , ennek  a  szem élyesség n ek  a  
v á lla lá s a  leh etn én ek  ennek  a z  ism érve i. 
M ilyen  esélyei va n n a k  ennek  a  fa jta  líra i  
b e szé d m ó d n a k  a  m a i, ú g y m o n d  p o s z tm o 
d e rn  k o rb a n ?

-  A tétek komolyságának vállalása lá t
szólag szembe helyezi ezeket a verseket 
egyfajta kortendenciával, és avíttasnak 
tűnik mindez. A kritikai közbeszéd és a 
ténylegesen történő költészeti változá
sok között azonban van valami elcsúszás. 
A kritika mindig normatív, és nehézke

sen követi a változásokat. A normativitás 
elég erős volt az elmúlt két évtizedben. A 
posztmodernség értelmezői alakzatai elő
írtak  bizonyos elvárásokat, amelyek leg
inkább a posztmodern leírásával szem
beni tanácstalanságból adódtak. Az első 
kötetem megjelenése óta kísér ez a faj
ta  gyanakvás, amely az érvényes kriti
kai szótár cikkelyeinek elvárásait sorol
ja fel. Azóta tudom, hogy legalábbis van 
egy olyan perspektíva, ahonnan nézve 
gyanús lehet egy efféle költői beszéd. De 
erre nem tudok mit mondani. Igyekszem 
az intuícióra hagyatkozni. Mert, mint 
már mondtam, a költői szónak, a költői 
beszédnek a tisztelete bennem egyfajta 
szakrális tisztelet. A költészet művelése 
nem evilági tevékenység.

-  M in d  a  Halotti Pompa, m in d  A 
Testhez c ím ű  k ö te te d b ő l á ts ü t  a  n agyon  
erős d ik c ió , a  h a n g o s b e s zé d d é /b e s zé d d e l  
m o n d á s  igénye. A  Halotti Pompát b ev itték  
a  k ö zö sség i e lő a d ó térb e , s tö r té n e tté  fo r 
m á ltá k  a  n a g y k o m p o z íc ió t (a V id n y á n szk y

A t t i la  ren d e z te  e lő a d á sra  gon do lok). H o 
g y a n  m ű k ö d h e t ez  a  m a i iro d a lo m  k ö 
zeg éb en ? Ö ssze fü g g  ez  a z za l, h ogy  leg 
ú jabb  k ö te ted b en  m á r  a  d r á m a i m ű fa jt v á 
la s z to t ta d ?

— A H a lo tt i  P o m p a  versei annak 
a valójában véletlenszerű mozzanat
nak köszönhetően jöttek létre, hogy 
Csokonai-kutatóként a Csokonai számá
ra k itüntetetten  fontos Psziché-mítosz 
értelmezéséhez kerestem szakirodal
mat, és egyáltalán, mindenféle előfordu
lásait kerestem. Az elektronikus ka ta
lógus kidobta Angelus Silesiusnak egy 
1657-ben megjelent, egyébként többször 
továbbírt, sokszor kiadott vaskos köny
vét: H e ilig e  S e e le n lu s t o d e r  G e is tlic h e  
H ir te n lie d e r  d e r  in  ih ren  J e su m  v e r lie b 
ten  P sych e . Már a cím is lenyűgözően 
gyönyörű. Jézus Ámorként jelenik meg, 
Psziché pedig a vágyakozó lélek. Vagyis 
mi mindannyian női beszélőként, mind

annyian animaként 
elgondolva és a mí
toszt merészen átér
telmezve. A vágyako
zás a meggyötört és 
sebektől felszagga
tott test iránt, amely 
az erotikusán is átér- 
zett vonzalom tárgya, 
a véres és gyennye- 
ző sebek csókolása 
jelentette öröm át- 
érzése, mindezek a 
borzongató voltuk
ban is gyönyörű alle
góriák lenyűgöztek. 
Ezt a könyvet olvas
va felmerült bennem 
néhány sejtés, homá
lyos felismerés azzal 
kapcsolatban, hogy 
hogyan lehet egy kö
zösségben, az együtt- 
szenvedők gyüleke
zetében feloldani a 
traum ákat. A korabe
li vallási közösségek 
életrendje szigorúan 

meg volt szabva, az egyéni fájdalmat, a 
gyászt, a teremtményi félelmet a közös
ségi éneklés oldotta, kezelte mint egy 
traum aterápia. A Krisztus szenvedésé
vel együtt szenvedő hívek ugyanazokat 
az énekeket, himnuszokat énekelték új
ra és újra, miközben a személytelenné 
váló közös ének zengésében, zúgásában, 
áram lásában feloldhatóvá vált az egyé
ni veszteség és fájdalom. Nehéz, nagyon 
nehéz éveket éltünk át akkoriban, min
denféle segítség nélkül. Ez a nyelv, ez a 
lehetőség valami nagy megkönnyebbü
lést jelentett. De mindez nem nekem kö
szönhető, hanem ennek a hagyomány
nak. És annak is nagyon örültem, hogy 
Vidnyánszky Attila nagyszabású színhá
zi látomása ezt a költői szöveget felnyi
to tta  a közösségi használat felé, vagyis 
épp azt a teret adta meg neki -  a temp
lom helyett a színház lehet ma egyedül 
ez a tér - , amelyből valójában eredetét 
vette.

D E M E T E R  Z SU Z SA

telenet a debreceni Csokonai Színház Halotti Pompa című előadásából (rendező': Vidnyánszky Attila)
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

Az ajándék
Persze, hogy egyből kiszúrta azt a fa

zont. A dóm főbejáratától pár lépésnyire 
állt a fal mellett, és rezzenéstelen arccal 
figyelte a karácsonyi bevásárlás lázában 
tolongó tömeget, majd, mintha csak meg
érezte volna, hogy figyeli őt, hirtelen feléje 
fordult. így még nem nézett rám egyetlen 
férfi sem, tisztára flúgos ez a pasi, gondolja 
a lány, és borzongva érzi, amint az a met
sző tekintet, mintha üveglapon keresztül, 
könyörtelenül áthatol rajta. Aztán meg ar
ra gondol, hogy totál be fog csavarodni, ha 
egy órán belül nem jut hozzá a napi adag
jához. Márpedig per pillanat le van ég
ve, s Geri hitelben nem ad neki az anyag
ból. Király az a cucc. Gerinek bonuszként 
még egy plusz dugást is megígért, ha kivé
telesen zseton nélkül megelőlegezné neki. 
O azonban csak hangosan röhögött rajta, 
majd üvöltözve elküldte a jó büdös franc
ba. A nagyszájú nepperről a nevelőapja 
jut eszébe, az a zselézett sérójú, beképzelt 
alak, aki dossziékkal telerakott, bazi nagy 
íróasztala mögül szokta neki az észt osz
togatni. Vajon mit szólna hozzá, ha meg
tudná, hogy tizenhat éves fogadott lánya a 
testével keresi meg a mindennapi kábsze- 
rét? Anya, persze, ő egészen más, szegény 
annyira bízik benne, hogy még akkor sem 
hinné el ezt, ha a saját szemével látná, 
mint koptatja a fenekével a lepedőt a kör
nyékbeli szállókban. Mire idáig jut gondo
latban, már el is döntötte, hogy lefekszik 
ezzel a röntgenszemű pasival, aztán irány 
Geri álomraktára.

Most, hogy megtette, furcsamód nem 
érez se megbánást, se félelmet. Csak a 
tabletták keserű utóízét a szájában. A biz
tonság kedvéért egy egész dobozzal be
vett. Ilyesmiben nem hibázhat az ember. 
Egy elfuserált öngyilkosságnál nincs ko
molytalanabb dolog a világon. Ott ül az 
ablak előtt fegyelmezetten, útra készen, és 
kifelé bámul a sötétségbe. A föld vigaszta
lanul fekete, s a fák kopár ágai fölött fe
szülő felhők koszos lepedői eltakarják az 
eget előle. Csak a Dóm tér fölött dereng 
füstös sárgán a lég, ott, ahol most egymás 
sarkára taposva tülekednek az emberek 
a karácsonyi vásár forgatagában. Valahol 
a rikító fényözönön túl -  bemérhetetlenül 
messzire -  kristálytisztán ragyog a befa
gyott folyó, s ő fehér bundájában, Regina 
kezébe kapaszkodva, tágra nyílt szemmel 
bámulja a parányi jégcsillagok kápráztató 
lüktetését, majd kérdőn fölnéz a lányra.

-  Bizony, hogy szép, öcskös -  guggol le 
hozzá Regina, és megsimogatja bunda
sapkás fejét de most már ideje haza
menni. Hátha meglesheted, amikor jön az 
Angyal.

-  Rendben -  bólint ő nagyosan, és hagy
ja, hogy az unokanővére megigazítsa ker
getőzés közben félrecsúszott sálját, aztán 
engedelmesen visszaül a szánkóra.

Regina bolyhos plédbe bugyolálja, s ne
vetve húzni kezdi a szánkót a szikrázó ha
vas úton hazafelé. Hiába sietnek azonban, 
az Angyal már megint megelőzte őket. A 
szoba sarkában ott áll a karácsonyfa töré
keny díszekkel fölékesítve s alatta az édes 
titkokat rejtő ajándékcsomagok.
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-  Várjuk meg, amíg a szüleid és Zsóka 
néni is bejönnek, addig csak téged csoma
gollak ki -  nevet rá Regina, miközben le
veszi róla a bundát. — Nekik te vagy a leg
nagyobb ajándék.

-  Mennyi?
-  Az attól függ.
-  Mitől?
-  Hogy mit akarsz. A sima dugás egy 

ötvenesbe kerül. A plusz szolgáltatásokért 
külön kell fizetni. Ez a szabály. Nem ér
tem, miért kekeckedsz, ha már kinéztél 
magadnak?!

-  Tessék, itt van egy ötszázas, ha ez 
megnyugtat téged.

A lány gyanakodva vizsgálgatja a mar
kába nyomott bankjegyet. Előbb a fény 
felé tartja, majd mutató- és hüvelykuj
ja közé fogva végigtapogatja. Semmi két
ség, ott van benne a hitelességet szavato
ló fémszál. Ettől azonban még idegesebb 
lesz. Titokban a férfira sandít. Vajon mit 
akarhat tőle ez az elegáns, latinos arcélű, 
drága borotvaszeszt használó fazon. Az 
ilyen nem szorul utcasarkokon striche- 
lő kamaszlányok amatőr szolgáltatásai
ra. Lehet, hogy egy perverz őrült, akitől 
minden kitelik. Aztán eszébe jut, hogy a 
dolgok jelenlegi állása szerint a Geri cso
daszere nélkül, tök józanon fogja végig
szenvedni az éjszakát. S talán a holnapit 
s a holnaputánit is. Ünnepek idején a fér
fiak inkább a családtagjaikra koncent
rálnak.

Györkös Mányi Albert: Tűzoltózenekar

-  Maradjunk inkább az ötvenes tétel
nél -  szólal meg végül bizonytalanul. -  
Ismerek egy tiszta és biztonságos szállót 
a közelben.

-  Ne félj, nem esik bántódásod -  hárít
ja el a feléje nyújtott pénzt a férfi. -  Gyere, 
itt a kocsim a közelben.

Óvatosan végigfekszik az ágyon. Csak 
semmi hirtelen mozgás. Még csak az kel
lene, hogy kihányja ezeket a méregdrága 
altatókat! Lassan az elsötétült ablak felé 
fordul, mintha szokni akarná azt a másik 
sötétséget, az örök éjszaka visszhangta- 
lan, fekete ürességét. A csendben megszó
lal Zsóka néni.

-  Látod, milyen gyönyörűek ezek a jég
virágok -  mutat a befagyott ablakra. Apró, 
fehérkontyos feje enyhén reszket beszéd

közben, s a háta most még jobban meg van 
görbülve, mint máskor.

Zsóka néni a rokonuk. Egy távoli falu
ból jön föl ünnepek idején, segít anyának a 
konyhában, neki pedig meséket mond.

-  Ezek a legkülönösebb virágok a föl
dön -  halkítja le a hangját, mintha vala
mi nagy titkot készülne elárulni. -  Télvíz 
idején virágzanak ki, a fagyban, amikor a 
többi virág a föld melegébe rejtőzve várja 
a tavaszt. Akkor nyílnak, amikor a nap
palok megrövidülnek, és az éjszakák meg
nyúlnak. Tündöklő kristályszirmaikkal a 
kopott szobákba és a lehangolt lelkekbe is 
a fény varázsát lopják.

-  Szavak, üres szavak ezek, Zsóka néni 
-  szólal meg csendesen. -  A valóság egé
szen más. Sokszor el akartam már mon
dani ezt neked, amikor ráeszméltem vég
re, de te itt hagytál, ahogy a szüleim is, 
és mindenki, akinek fontos voltam, és aki 
számomra fontos volt. A valóság az, ami 
itt van körülöttem. Ez a sivár szoba, ez a 
sötét ablak. A valóság magány és remény
telenség, szenvedés és halál. Minden más 
illúzió és hazugság csupán, önmagunk és 
mások áltatása.

Már ezerszer megbánta, hogy igent 
mondott. Nyugtalanul fészkelődik az el
ső ülésen, s tekintete a férfi rezzenéstelen 
arca és a mellettük elsuhanó házak között 
cikázik. Persze, előbb azt hitte, hogy a pa
si a kocsiban akarja lerendezni a dolgot, 
valamelyik környékbeli mellékutca diszk
rét sötétjében. Rendben is lett volna, né
hány perc gyűrődés a hátsó ülésen, aztán 
rohanás az álomszerért. Most azonban, 
hogy a hátuk mögött elmaradt a belváros 
nyüzsgő emberáradatával és rikító fénye
ivel, egyre jobban elhatalmasodik rajta a 
rettegés, s már látja is magát, amint vala
mi városszéli, lerobbant szobában az ágy
hoz kötözve vergődik, miközben a pasas a 
pokol perzselő tüzével a szemében föléje 
hajol, hogy elkezdje halálos játékát. Újból 
a férfira tekint, a műszerfal alvilági de
rengésében azonban semmit sem tud leol
vasni arról a mozdulatlan arcról. Mintha 
maszkot viselne ez az átkozott alak, amit 
csak az utolsó percben fog lerántani ma
gáról, hogy már senkinek se mondhassa el 
a titkát.

— Mindjárt megérkezünk — fordul felé
je a férfi. -  Ne aggódj, nem tart majd so
káig...

A lány rémülten kapja el a tekinte
tét, s érzi, amint a bugyija benedvese- 
dik. Meg akar szólalni, könyörögni akar 
az életéért, ám egyetlen hang sem jön ki 
a torkán. Aztán megállnak egy lerobbant 
tömbház mellett. A környék sötét és ki
halt. Valahol a távolban panaszosan fel
vonít egy kutya.

— Gyere — segít kiszállni neki a férfi.
A lány erőtlenül tűri, hogy a férfi ka

ron ragadja, és magával vigye. Bent, a lép
csőházban mintha hidegebb volna, mint 
kint. A lány tisztán hallja fogai vacogá- 
sát. Egy harmadik emeleti lakásba men
nek. Alig látni. A férfi otthonosan mozog, 
mint aki jól ismeri a terepet, a lány tapo
gatózva követi. A második szobában vala
ki fekszik az ágyon. Jöttükre megmozdul, 
majd nyöszörögve fölgyújtja az olvasólám
pát. Egy öregember. Sovány testén kopott

» » » » » »
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pizsama lóg, három-négy számmal is na
gyobb nála. Zavaros tekintettel mered a 
lányra, majd visszahanyatlik a párnára. 
Az éjjeliszekrényen felborult vizespohár, 
üres gyógyszeres doboz.

-  Siess -  szólal meg a férfi.
A lány reszkető kézzel kotorászik a 

válltáskájában, majd kivesz belőle egy óv
szert.

-  Erre most nincs szükség -  szól rá foj
tott hangon a férfi. Kirántja kezéből a 
táskát, s tartalmát a padlóra szórja, majd 
letérdel és keresgélni kezd a szanaszét gu
rult tárgyak közt.

-  Már azt hittem, nincs nálad -  emel
kedik föl végül, s az apró tégelyt a lány fe
lé nyújtja.

A lány értetlenül mered rá.
-  Mire vársz?! — sürgeti suttogva a fér

fi. -  Mázold már szét az ablakon!
-  Te tényleg flúgos vagy — nézi meg

ütközve a lány, majd az ablakhoz lép, és 
reszkető ujjakkal kenni kezdi rá a csil
lámport. Lent vigasztalanul fekete a föld, 
s az útszéli fák kopár ágai fölé feszülő fel
hők kormos lepedői eltakarják az eget. 
Csak a Dóm tér fölött dereng sárgán az 
ég alja a karácsonyi vásár visszfényében, 
ahonnan a Geri álomporáért eljött, hogy 
ebben a lerobbant külvárosi lakásban vé
gezze. Háta mögött az öregember nyöször
gése halk sírdogálásba vált. Aztán csend 
lesz. Lopva hátranéz: az öregember össze
kuporodva fekszik az ágyon, tekintete a 
fénylő ablaküvegre mered. Most még na
gyobbnak tűnik a pizsama rajta. A másik 
férfi nincs sehol. Hová tűnhetett el, néz 
körül hitetlenkedve. Fölkapja a táskáját 
a földről, s kirohan a lakásból. Szíve va
dul kalapál, miközben a kihalt utcán sza
lad. Aztán már nem bírja tovább, levegő 
után kapkodva megáll, s elsötétül előtte a 
világ...

... Na, végre -  szólalt meg valaki fölöt
te. -  Már azt hittük, nem fogsz többé ma
gadhoz térni. Két napig feküdtél kómá
ban.

A lány káprázó szemmel nézte a föléje 
hajló fiatal, szemüveges férfiarcot, majd 
tekintete révedezve továbbvándorolt a feje 
fölött fénylő műanyagtasakra, melyből az 
áttetsző folyadék a vékony csövön keresz
tül a vénájába folyt.

-  Keményen be voltál lőve — folytatta a 
fehér köpenyes. -  Egy férfi hozott be a ko
csiján a sürgősségre. Azt mondta, a Dóm 
tér szélén feküdtél a földön. Neki köszön
heted az életed. Ha nem vett volna észre 
idejében, már rég halott volnál. Különben 
azt sem tudjuk, hogy ki vagy. Nem volt 
nálad a személyi igazolványod. Csak egy 
üres csillámporos tégely van a táskádban.

A lány mondani akart valamit, aztán 
csak erőtlenül lehunyta a szemét.

Később, amikor levették a perfúzióról, 
szédelegve az ablakhoz ment. Hunyorogva 
bámult ki a zúzmarás üvegen a friss hó
tól fénylő utcára, a fehér csipkébe öltözött 
fákra. S bágyadtan elmosolyodott, amikor 
megpillantotta a szemközti domboldalon 
szánkózó gyermekeket, a havon vidáman 
kergetőző kisebb és nagyobb árnyakat.

SIGMOND ISTVÁN
M olekulák 18.

M egszámlált falevelek
S maga hogy van, kérdezte a pety

hüdt arcú, közben úgy nézett maga elé, 
mint akit egyáltalán nem érdekel a fa
lábú válasza. A tegnap tizenkettő volt, 
ma már a negyvenet is meghaladja, 
folytatta. Micsoda? A falevelek, ame
lyek leestek erről a fáról. Maga számol
ja a faleveleket? Számolom. Miért? Tarol 
a halál, azért. A szitakötők életét él
jük, vagy nem is élünk, lehet, hogy ma
ga az én álmomban van jelen, én meg a 
magáéban. Rendben van, nem új kele
tű a gondolat, de azért még igaz lehet. 
Könyörögjön, hogy ne ébredjünk fel so
ha. Tudja, mi lenne, ha felébrednénk? 
Mi lenne? Nem mondom meg, bőven elég, 
hogy maga az én álmomban falábat vi
sel. Én élek, mondta a falábú, nemrég 
megfőztem életem első húslevesét, azó
ta mindennap főzök magamnak egy tá
nyér húslevest. Miért? Mert gyermekko
romtól szeretem a húslevest, és csak a 
húslevest. A petyhüdt arcú némi rémü
lettel nézett fel az égre. Uram, elmeba
jos szitakötőket is teremtettél? Mondja 
csak, fordult a falábúhoz; maga tényleg 
eszement? Meneküljek? És miért csak a 
húslevest? Miért? Elmondom, válaszolt a 
falábú. Elmondjam? Nézze, elmondhat
ja, időnk van bőven, merthogy az idő
vel az a helyzet, vélte a petyhüdt arcú, 
hogy egy szitakötőnyi idő és a minden- 
séggel mérhető egymilliárdnyi időegység 
között lemérhetetlenül csekély a különb
ség, lehet, hogy nincs is különbség. És 
az örökké tartó álmok időtartama vala
mivel hosszabb a végtelennél, ha teszem 
azt, mi örök életű álmot álmodunk most. 
Gondolom, ez világos. A falábú egy ki
csit töprengett. Nem tudom, hogy ezek
kel a gondolatcsatangolásokkal tulajdon
képpen mi a célja, maga ideülteti közénk 
Istent, érzem a kisugárzását, az örökké
valóságát, azt is érzem, hogy Isten gyón
ni szeretne valakinek, merthogy nem 
sikerült a teremtés, én meg el akarom 
mesélni magának a húslevesem történe
tét, és el is mesélem, mert nekem ez na
gyon fontos. Ha a hangya ösztöneiben tü
relmesen várja ébredését a lélek, akkor 
az én húslevesem történetét is értékelni 
fogja az Úr. Uram, ez az ösztön-ügy egy 
kicsit sántított, de sebaj, a filozófiában is 
szükség van segédmunkásokra, úgyhogy 
csupa fül vagyok, ámbár megjegyezni kí
vánom, hogy az istentagadókat álmom
ban sem szeretem, de magával kénytelen 
vagyok kivételt tenni, meghallgatom, be
széljen. Jól van, akkor figyeljen.

Nem láttam hullócsillagokat a 
szemében, színjátszó igazgyöngyök ka- 
valkádja ragyogott bennük, s kezének 
moccanásai nem voltak színpadról elle
sett mozdulatok, mintha röpdöső lelkek 
érintették volna meg a fejem, a meny- 
nyekben lehet ilyen a simogatás, aztán 
lassan átnyúlt az asztal fölött, belemerí
tette evőkanalát a húslevesembe, s ta r

talmát belecsepegtette remegő ajkaim 
közé, akárha ujjnyi nagyságú álombale
rinák röpdöstek volna körülöttem, hang
talanul, nemes tartással, de meztelensé
gükben mégis érzékien, tizenhatévesek 
voltunk mindketten, a szomszédék lá
nya volt, éveken keresztül utána lesel
kedtem, hogy miért hívtak meg ebédre, 
erre már nem emlékszem, de jött a há
ború, menekültünk, szétszéledtünk, el
veszítettük egymást véglegesen. Eltelt 
hatvan év, s ezelőtt néhány héttel vala
ki nekem rohant a piacon, átölelt, és azt 
mondta, hogy „édes, te édes, tudtam, 
hogy élsz, hányszor, de hányszor álmod
tam veled, gyere, főzök neked egy húsle
vest!” Egy banya volt. Rikító öltözékben, 
derékig csüngő, döblec nagyságú em
lőkkel, a felfedezés lelkesedése ott volt 
ugyan a hangjában, ám a kiveszőiéiben 
lévő élet napnyugtát sóhajtozott laposan 
pislogó szemében, ráncai halmazában 
egy arcra feszített, eltorzult maszkot 
láttam viszont, a hájas hurkák földren
gést imitáltak siralmasan ficánkoló, de- 
formálttá hízott testén, majd máskor, 
mondtam, persze, még összefutunk, hát, 
igazán örülök, csókolom. Otthon, az elő
szobái tükörben próbáltam viszontlátni 
egykori önmagam. Nevetségesen kicifrá
zott vadászkalap volt a fejemen, orrközé
pig lecsüngő, táskás szemek, a kivesző
iéiben lévő élet napnyugtát sóhajtozott 
laposan pislogó szememben, ráncaim 
halmazában egy arcra feszített, eltor
zult maszkot láttam viszont, sajnálkozva 
néztem deformálttá hízott testemet, és 
visszasántikáltam a piacra, visszasánti- 
káltam, hogy megkeressem a rikító öltö- 
zékű banyát, akinek valamikor színját
szó igazgyöngyök kavalkádja ragyogott 
a szemében, most meg húslevest akart 
főzni nekem, de sehol sem találtam, azó
ta sem lelem. Egy kofától megkérdeztem, 
hogyan kell húslevest főzni, azóta min
dennap azt eszem. A petyhüdt arcú nem 
kommentálta az esetet, dolga volt, újra 
meg újra meg kellett számolnia a faleve
leket, nekem sem könnyű, vagyis hogy 
nagyon nehéz, ha szél támad, számol
ni sem lehet, tudja, hogy ez mit jelent? 
Nem, nem mondom meg, maga istenta
gadó, magának nem szabad megtudnia, 
hogy mi a lényeg. Mielőtt elváltak volna, 
csak annyit mondott, „nehogy felébred
jen, ember, nagyon kérem.”

Másnap a falábú egyedül ült a sétaté
ri pádon, a petyhüdt arcú sehol. Lehet, 
felébredt közben, gondolta, s kiderült, 
hogy saját magát álmodta meg, nem en- 
gemet. Vagy lehet, hogy az örök életű ál
mok mégsem örök életűek? És nemsoká
ra én is felébredek? Na jó, akkor gyorsan 
megszámolom helyette a földre hullt fa
leveleket, annyi időm talán még maradt. 
Egy, kettő, három.....

2011.
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SZALMA RÉKA
Félszáraz, 
tőlem

Most, hogy visszajöttél,
Most nem vártalak.
Kezemben a kis kés,
Lelkedben a nagy.

Hozzám simulsz büszkén,
Mint bőrhöz a sav.
Asszonyod, ha volt még,
Elvitte a fagy.
Megint visszajöttél,
Mert kéne egy feles,
Benne majd a múlt tél 
Veled megkövez.
Kitöltőm, ha kértél,
(arzén, higany, ecet).
De bárhova is mennél,
Én nem jövök veled.

Jegyzet, B.-nek
A vállam hajlata, 
mikor eltörik a 
kulcscsontom, 
ha megmarad, 
s egy hajszálam, mi 
a szádban szakadt el...

Vajon maradt-e rád 
belőlem egy lakáj?
Bontogatom a mandzsetta 
gombokat rólad 
te meg a nyakékeket 
a lelkemről...

Ha visszajössz a cserép alatt a kulcs.

Sárgyerek
Elkötöttem volna,
De kezedben szike,
Én meg térd’ borulva,
Kérlek add ide.

Sose engeded meg,
Mindig elveszed,
S alhasamban éget,
A mocsok, ronda eb.

Együtt gyúrtuk őt meg 
-  a véres sárgyerek.
Minket ő köt össze,
Csak holtan született.

Sínek között
Úgy elmentél ismét,
Mint a gyorsvonat.
Ablakodban nincs fény,
Benned hullaszag.

Kislány ment utánad,
Hideg síneken,
Állomásod nincsen,
Csak a félelem.
Megtalált a lányka,
De nem volt jegye.
Vaslelkedre szóda,
S hozzá drótkefe.

Szótár
Jobb kezemben van a múltam, 
Délibáb ju t bal kezemnek.
Jobb kezemet kitaláltam,
Bal kezemben megtörtének.

Telefonnak sötét fele,
A tenger csak mossa, mossa.
Holt füleknek holt ürege 
A kagylóknak túloldala.

Ernyő rezzen s fölénk húzza 
A legszürkébb fellegeket,
Hátha egyik rádhullatja 
rég elmosott, ócska lelked.

mivé lettél
engem szálanként befutó tested 
mondd mivé lettél 
hogy hópuha szerelmed csipkéi ezre 
mind sarat ér

sötét mély habba merülve érted 
mondd mivé lettél 
hogy szódában úsztatva téged 
is elfeketedtél

bennem dobog de korom fedi szívedet 
mondd oda lettél 
hol forrad a sulykom heverve 
mit ezrekbe törtél

LÁNG ORSOLYA 
Éjszakai áramlat
Lakásod kopár ormain fehér 
lapokként keringő könnyű szárnyasok 
madarak, lepkék, betűt rajzoló 
sorokban rajzó rovarrajok 
lágy, szürke macska gomolyog át 
a lakás gerincén, az előszobán 
szembogarában vergődésük villan 
a hűvös cement partjain, a villany
fény áztatta konyha színpadán 
egy pillanat csak, s menten szerteillan 
magával rántva szárnyas ablakot 
a raj, lebegnek még imitt-amott 
a légbe hullott félszeg mondatok.

Mióta utolértelek
Mióta utolértelek 
magamban, érzem, értelek,

ragaszkodásom ág-bogát 
most gyolcs-szövetként látom át:

hisz fájdalomra nincsen ok -  
nem nyílt seb vagy, csak nyílt titok;

tükör-vetette rezge fény 
szobám falán, a szív felén.

Ellen fényben
A hűs hortenziák föléd hajlítják 
habsúlyos fejük.
Árnyakat oszt el a ház falán a nap, 
túlnő magán az ismert körvonal.

Lábujjaid között hadd nőjön ki a fű!

Töressék meg a megszabott keret, 
és minden, ami közte felgyűlt, megtapadt: 
a magány legyen meglékelt magány, 
az öröm legyen megosztott öröm, 
a céltalanságba kétség keveredjen -

bomlasztó kékség törje át a födémeket.
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A jó pásztor
Az alkalmi költő nem tehetett mást, 

bosszúsan a levegőbe csapott, majd az 
üres és lyukas zsebeit tapogatta a kis 
szatócsbolt előtt. Most mi a fenét fog va
csorázni és főleg miből. A kinél kérdést 
már fel sem tette magának, hiszen felesé
ge elhagyta. De hogy miért és kiért, azt 
most hagyjuk is. Alkalmi munkából ten
gődött és kapott is egy-pár forintot egy 
vagonkirakás után, de a pénzt persze ba
rátaira és italra költötte. így hát rághat
ta a cserepes szája szélét, és meg kellett 
volna békélnie a gondolattal, hogy éhesen 
lesz kénytelen elaludni. Nem nyugodott 
bele a gondolatba, és hosszasan károm
kodott, leátkozva a csillagokat is az ég
ről. Egy idős hölgy csak foszlányokat hal
lott ugyan kirohanásából, a többek között 
Istenhez címzett szavaiból, de így is be- 
leborzongott, olyan rettenetes szavakat 
használt. A végén oda lyukadt ki, ahová 
mindig: legalább egy talponállót találna, 
ahol jól leihatná magát.

Már szinte érezni vélte a torkában, a 
szájüregében, a nyálkahártyájában a 
száraz és égető érzést. Ahogy nyála ösz- 
szeállóbb, nyúlósabb lesz, ahogy a beszéd 
is a nehezére esik majd. Később talán a 
nyelés is nehéz lesz, ahogy a torka nyál
kahártyája pirossá válik. Talán az érlö
kés is megszaporodik, és minden elvá
lasztás csökken. A szemei szárazak és 
égetően pirosak lesznek, a vizelete ke
vés és sötétpiros, a bélsara kevés és kőke
mény. Az idegrendszere ingerlékenysége 
is fokozódik, és általános gyengeség lesz 
úrrá rajta. A lélegzése szaporább lesz. 
Majd jön a láz, az öntudatvesztés, és a kí
nos halál.

Ezért hát pénzt kell szereznie, ha tisz
tességtelen módon is. Persze ki mondaná 
meg, hogy mi a tisztességtelen és nem er
kölcsös emberhez való cselekedett, és ép
pen itt, a Józsefváros szívében, amit úgy 
érzett, akár csak az ő szívét, régen ki
tépték. Első gondolata az volt, hogy ne
mes egyszerűséggel kizsebel és meglop 
valakit. Meg is akadt a szeme egy fur
csa alakon, aki ott állt tőle alig tíz mé
terre, a villanyoszlopnak támaszkodva. 
A semmiből keveredhetett eléje, mert az 
előbb híre-hamva sem volt, és sehol nem 
akadt egy fa vagy bokor, ami mögé elbúj
hatott volna. Meg amúgy is: miért tette 
volna? Az alkalmi költőt az sem érdekel
te, hogy nagy zsákmányra nem igen szá
míthat, ha csak azt nézzük, hogy az alak 
kabátja még az övénél is rongyosabb volt, 
a nálánál is öregebb arcot pedig az övé
nél is többnapos borosta éktelenítette. 
Elhanyagolt volt, és messziről lehetett 
érezni, hogy napok óta nem mosakodott.

Lehet hogy egy kukázó a sok közül, 
csak az a rejtély, hogy miért ette a fe
ne arra a környékre, ahol se közel, se tá
vol egy fia szemetest sem találni. A ku
kásautók meg amúgy is, a tegnapi napon

szállították el az elmúlt héten felgyülem
lett hulladékok nagy részét. Több napos 
késéssel, hiszen a kukásautósok féltek, 
és erre minden okuk meg is volt, amióta 
egyik kollégájukat, egy sofőrt, nemes egy
szerűséggel lefejelték, miután egy erősza
kos manőverrel megállásra kényszerítet
ték. A sofőr ijedtében, reflexszerűen is a 
fékre taposott, hogy össze ne ütközzön az 
elévágó járművel, ezért megállás után ki
szállt, hogy kérdőre vonja az autóst, hogy 
mégis mit képzel. Az autó sofőrjétől per
sze nem kapott választ, de nem is volt mi
re, hiszen még fel sem tehette a kérdését, 
az máris lefejelte, majd elhajtott. Talán 
haragudhatott a kukásra, aki a legutóbbi 
lomtalanítás alkalmával túl hamar szál
lította el az autó sofőrjének olyan drága 
holmikat a felségterületéről. Talán meg
gondolatlan volt vagy túlbuzgó, vagy ta
lán mert még újonc volt, aki nem tudta 
mi a dörgés, hogy kitől és miért is kellene 
tartania, ha nem egyenesen rettegnie.

Az alkalmi költő annyira elkalando
zott, hogy csak pár másodperc késéssel 
vette észre a tagbaszakadt idegen csúfon- 
dáros mosolyát, amivel őt, csakis őt illet
te. A szeme huncutul villant, amennyi
re a borgőztől persze ki lehetett venni. 
Egy ideig farkasszemet néztek, aztán 
az alkalmi költő rántott egyet a vállán. 
Magában persze az anyjába küldte az ür
gét. Már meg is gondolta magát, és eszébe 
sem jutott kiforgatni az ipsét a feltehető
en egy fél zsömlére sem elég vagyonából, 
és tovább is ment volna, de az alkesz utá
na szólt: — Na mi van haver? Talán éhe
sek vagyunk?

Az alkalmi költő alapjában véve jám
bor ember volt, vagyis ő maga saját ma
gáról így vélekedett. Aki meg nem értett 
vele egyet, azt általában felképelte, mint 
aki nem árt szándékosan a légynek sem. 
Az öreg csavargót se akarta szó nélkül 
faképnél hagyni.

-  Hogy a francba ne lennék éhes. Idáig 
melóztam, aztán persze ittam egy keve
set, és most meg a farkaséhség kínoz. 
Valami kaját, valami harapnivalót akar
tam venni. Akármit. De honnan veszi, 
hogy az éhség gyötör?

-  Tegezz nyugodtan, én vagyok az idő
sebb. Mit akartál venni?

-  Nem is tudom. Talán egy fél kiló ke
nyeret. Meg persze felvágottat, hiszen 
otthon nincs hozzá semmi.

Na persze, nem hogy kenyere és fel
vágottja nem volt, de jobban belegondol
va nem volt neki az égvilágon semmi
je. Még egy valamire való barátnője sem. 
Volt persze egy elfuserált házassága és 
egy csélcsap felesége, aki a legjobb barát
jával csalta meg. Az már csak hab a tor
tán, hogy az egykor volt feleségét meg ő 
szerette el egy másik barátjától. Egyszer 
el is vitte egy irodalmi délutánra. Hadd 
művelődjék a kedves, és ha másért nem, 
hát legalább azért legyen büszke rá, hogy 
valamihez azért az ő foltozott nadrágú, 
műbőr cipőjű, őszülő és kócos, cigaretta 
és párlatszagú, viaszpecsétes kabátban 
járó drágája is ért, ha csak egy keveset is. 
El is tűnődött, hogy hányadik fölolvasása 
lehetett ez, talán a századik is, ha nem a 
százötvenedik, két és fél évtized óta, amit 
egyszer robotnak nevezett, máskor köte
lességnek. Valójában ez volt az élete ér
telme, kielégülése, ünnepnapja, az úgy
nevezett dicsőség.

A barát persze kiszimatolta, hogy hol is 
tengeti az idejét az ő lapos mellű, horpadt 
tomporú felesége, és rá is hozta a frászt, 
mind az irodalmi kör tagjaira, mind a 
szerény számú közönségre, és még egy 
kis verekedést is prezentált a nagyérde
műnek, hogy az irodalom mellé, az életet 
is behozza a népművészeti holmikkal dí
szített terembe.

Az alkalmi költő azóta ritkán jár ilyen 
összejövetelekre, és ha verset ír, akkor is 
csak egy átlagos nőről álmodik, aki meg
szolgálta a személyes boldogságra való jo
got. Aki már megértette, hogy mire van 
szüksége: esztelen, őrült szerelemre, zo
kogással, csokrokkal, éjféli telefonhívá
sokkal, éjszakai taxikereséssel, sorsszerű 
akadályokkal, hűtlenséggel és megbo
csátással. Akinek létszüksége az állati
as szenvedély, a fellángolásokkal teli sö
tét, szeles éjszakák. Az arcát hamvasnak 
képzelte el és csinosnak, szemöldökét dús
nak, haját feketének, egyenesnek, hosz- 
szúnak, amely mélyen a homlokára omla- 
na, hátul pedig kontyba lenne fogva.

De most inkább a szomszédaira gon
dolt, akiknek még a nevét sem tudta, és 
akiktől nem is kérhetett semmit. Felőlük 
egész éjjel rághatná a falat, mert éhesen 
amúgy sem tudna aludni. A gyomorfe-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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kélye már alapjáratban is úgy fájt, hogy 
úgy érezte, záros határidőn belül beledög- 
lik. Ha meg nem a gyomorbajába pusztul 
bele, akkor a sok kusza gondolatba, ame
lyek nem hagytak nyugtot neki.

Hogy miért ta rt ott, ahol, hogy mi lett 
volna, ha nem zavarja el otthonról az any
ja, ha nem rajta tölti ki a mérgét és a te
hetetlenségét az apja, ha nem a drágalá- 
tos húgát istenítették volna a rokonok, ha 
nem kerül annak idején az utcára, hogy 
aztán a bíróságon át egyenes út vezessen 
a dutyiba. Lehet, hogy nem váltotta vol
na meg ezt a veszett nagy világot, de az 
is biztos, és erre mérget is venne (ahogy 
vett is, nem egy alkalommal, hogy hóna
pokra kivonja magát a forgalomból), hogy 
nem a szeméttelepen, és nem egy ócska 
kalyibában kéne meghúzni magát. Lenne 
egy rendes, ha nem is jól fizető melója, 
egy rendes családja.

Mint mindenki, úgy 0  is ábrándozott 
már arról, hogy valamikor boldog lesz. És 
hogy mit képzelt el ilyenkor? Többnyire 
valami állandót, szilárdat és tartósat. 
Például egy kastélyt a tenger partján, 
kertet és csöndet körötte, egy nőt, gyer
mekeket, családot, esetleg pénzt vagy di
csőséget. Persze olvasmányaiból tudta, 
hogy mindezek csacsiságok. Az ilyen ké
pek gyermekkorunkban jelennek meg 
előttünk, mikor a kastélynak nincs terv
rajza, átírási költsége, adóalapja. A nő, 
akit magunk elé festünk, testtelen és lé
lektelen, nem is vagyunk vele semmiféle 
viszonyban. A gyermekek, akiket álmo
dunk, sohase kapják meg a kanyarót, és 
sohase hoznak haza rossz bizonyítványt. 
A dicsőségről pedig nem merjük megálla
pítani, hogy a valóságban nagyobbrészt a 
kiadókkal való tárgyalásokból áll, melyek 
annyira fölizgatnak bennünket, hogy ké
sőbb ebédelni sem tudunk.

Persze sokszor álmodozott a világvé
géről is. Évenként ötször-hatszor véget 
vet a világnak álmában, megsemmisít
ve a földbolygót, mint azokat a homok
gombócokat és sárkupacokat, melyeket 
gyermekkorában gyúrt a tóparton, hogy 
aztán egy vonalzóval kegyetlenül ketté
vágja. Úgy látszik, erre szüksége van. 
Csodálatos, boldog rombolást végzett 
ilyenkor. Egyszerre eltűnik mindenki és 
minden, s velük együtt ő is. El is hitette 
magával hogy van ebben valami vigasz
taló, hiszen a halál legkevésbé fájdalmas 
fajtájának gondolta azt, ha senki és sem
mi sem marad utána, amit irigyelhet
nénk, még az utókor is vele omlik össze, 
mely emlegethetné, többek között költő 
barátai, akik siratóverseket írhatnának 
róla, és bizonyos nyájas kárörömmel ve
regethetnék meg szegény hullájának vál
lát.

-  Nesze! Mondta az idegen, és a háta 
mögül, a nagy büdös semmiből két kilós 
veknit varázsolt elő. Ez elég lesz egy da
rabig. Talán tovább is, mint gondolnád.

De úgy vigyázz, nem lesz több alkalom, 
hogy segítsek rajtad. Kóstold meg. Jól fog 
esni.

Az alkalmi költő nem kérette ugyan 
magát, de azért bizonytalan volt a moz
dulata amivel megfogta a veknit. Letört 
egy darabkát és a szájába tömte. Nem is 
emlékezett, hogy mikor evett ilyen fino
mat. A kenyér puha volt, langyos és fosz
lós. Még a kolbász sem hiányzott hozzá. 
Meg is köszönte volna az öreg szívessé
gét, de az a legnagyobb döbbenetére el
tűnt, mint a kámfor.

A kenyér nagyon jólesett és a gyomor
fájása is elmúlt tőle. Eszegetni kezdte, 
gondolván, olyan mindegy, hogy az úton 
fogyasztja el vagy otthon. Lassan lépke
dett, volt ideje bőven, egy-két napig most 
nem kell menni melózni, mert nincs ho
va. Ha valami mégis adódna, a srácok 
majd szólnak.

Befalta azt, ami a kezében volt és 
még egy hatalmas adagot leszakított. 
Tulajdonképpen már nem is érzett éhsé
get, csak a kenyér különlegesen jó ízét él
vezte. Amikor újabb darabot tört magá
nak, akkor érte az igazi meglepetés.

A kenyér ugyanakkora volt, ahogyan 
az ember átnyújtotta, egy morzsányival 
sem lett kevesebb, pedig legalább a felé
nek hiányoznia kellett volna. Legalább

másfél kiló kolbászízű kenyeret habzsolt 
be. Kutya baja nem volt, viszont annál 
szomjasabb lett. Pénze persze tovább
ra sem volt, ezért úgy gondolta, a csodát, 
ami megtörtént vele, megosztja mással 
is. Pénzért fogja mutogatni fűnek-fának 
az ő csoda kenyerét. De nem is. Inkább 
túlad rajta, és lehetőleg minél hamarabb, 
mert előbb mint utóbb úgy is ellopnák tő
le. Túl is adott rajta, és a pénzt el is itta. 
Viszont veszettül meg is éhezett. Az öre
get hiába kereste, hogy adjon már neki 
még egy veknit, vagy legalább egy flas- 
kát, ami sohasem ürül ki.

Gondolta, hogy benéz a plébániára, 
hátha ott húzta meg magát a nagy hi
degben. De sem az öreget, se mást nem 
talált a teremben. Hátat is fordított vol
na, de eszébe jutott, hogy ha már itt jár, 
életében talán először és utoljára, hát el
tulajdonít ezt-azt. Rögtön neki is esett 
egy táblafestménynek, és egy szatyorba 
dugdosta a mögötte talált kegytárgyakat. 
Ha már lúd, legyen kövér alapon, még az 
oltáriszentséget is.

Ugyan ki a fenének fog fájni a jó pász
tort ábrázoló oltárkép, meg amúgy is: ez a 
szentély sem fog itt állni örökké, hiszen a 
világon minden múlandó. A lopás legfel
jebb majd megtanítja a közösséget, hogy 
jobban oda kell figyelniük egymásra, és 
hogy jobban össze kell tartaniuk. Ugyan 
mi a fenéért búsulnának, hiszen a földön 
mindent csak kölcsön kapunk és az Úr 
dönti el, mikor kell azt visszaadni.

A nyomozás felettébb gyorsan lezaj
lott, köszönhetően a rendőrkapitányság 
bűnüldözési alosztályának. Elemezték 
a helyszínről begyűjtött információkat, 
megfigyelték az orgazdákat és a józsef
városi piacot, ahol fel is tűntek az ello
pott műtárgyak. A helyszínelés során si
került ujjlenyomatokat is rögzíteniük, 
bár erre nem is lett volna szükség, hiszen 
az alkalmi költő a nagy rámolás során a 
szatyrából több paksaméta verset és pró
zai írást is félrehajított, hogy helyet csi
náljon a zsákmánynak. Hamar a nyomá
ra is akadtak, és kérdezniük sem kellett. 
Bevallott mindent, azt is, hogy nem volt 
társa, hogy egyedül tervelte ki a tettét, 
ha nem is előre, ahogy azt is, hogy nem 
megrendelésre dolgozott. Mivel már sze
repelt a bűnügyi nyilvántartásban, mi
vel az általa okozott kár több mint másfél 
millió forint volt, szép kis börtönbüntetés 
várt rá. A cellában hosszú csönd telepe
dett rá napról napra. Már visszavágyott 
a korábban olyan barátságtalannak ta r
tott környékre, aminél azt hitte, nincs 
is félelmetesebb. Valahol messze egy ku
tya ugatott. A cella ablakában egy vil
lanyoszlopot bámult, amely úgy meredt 
a sötétszürke égre, mint egy bitófa. Az 
ajtón betolt vagy inkább bedobott kenyér
ből tört egy jókora darabot, és nagy fa
latokban enni kezdte. A vekniből hiány
zott a letört rész. Majd végigheveredett 
az ágyon. Erősen könnyezni kezdett és 
pislogni. Elfordult, és a plafont bámulta, 
hogy a könnyei visszafelé folyjanak.
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CSEKE RÓBERT

A test láthatatlan sötétségébe 
szikrát szór a nap
Dagadó langyod akár egy japán rózsakert, mélyen gyomlál 
benne egy férfi, boronálja a föld puha húsát, s magvait 
ülteti a napszirthomályban. Benned megindul egy korai, 
visszafolytott havazás, szertefoszlik a feszes napfelkelte, 
hömpölyögve, kínokban rángva hévül a talaj izmos teste, 
a lüktető' horizont alatt felsikolt egy sakálkölyök...

Férfi-hó
Semmi sem látható valójában, 
csak a jégbó'l kovácsolt csillagok 
a világ zátonyán,
a tó'r-lassú, peremvidék-városi éjszaka.

Árnyékba boruló lépcsőházak 
és lehorgonyozott biciklik 
figyelnek,
amint a kivilágítatlan utcán 
haladok,
itt legalább egy lágyabb nyugalom 
hívja magához testem, 
és aztán elborít a mélység, 
jobban, kevésbé 
kezdem uralni vágyaim.

Ez a sötétség olyan, 
mint egy denevér bennem: 
fennebb, majd mélyebbre 
röppen -  ennyi, 
és aztán megint újra...

Az éj szelíd, és a baráti hold
vitorla a város tengerén,
mely új szirtekre visz a kovácsolt
csillagokon túl, „hol modor tálán lehetsz,
csak ne remegj,
ne térj el önmagadtól”.

Mennyire mohón kívánom most a szeszt, 
és az ismeretlen, „könnyű-keblű” nőket! 
Gyomromban óhajok hadai vonulnak, 
de az éjhajón billegő csend honol...

„Bolond, emlékezz -  mindez 
a világból fért beléd: 
csend és maradás” -  
igazi hangon szólt a köd, 
szólamai
szertefoszlottak a térhomályban.

És akkor a sötétből 
kiszakadtak a szőke népek, 
és a régi utcán lányok és 
a nyárfasor sorra tűntek el, 
magamra maradtam, 
de a mulatós kocsmaköltészet 
őrizte tovább 
a kinttől,
ami még ott bent volt.

Az ablakokban
ébred néhány macskalélek,
átlátszó börtönük
mint a simuló képzelgés, olyan -
s nagy, vontatás targonca az álmatlanság,
hordja azt, amit még lehet.

Száz éve szól, harsan ez a tuba, 
hogy minden törekvő 
rátalálhasson 
önnön-méltató hajnalára, 
átvetítse magát vagy önmagába 
bontsa, ami még megmaradt, 
ellenköd ként, 
a teljes tudatveszítésből.

Hűvös hó zuhan a fejemre, 
és szememben újból 
a kezdődő (vagy folytatódó) 
elillanás-lampionok 
vékonyka sávja virít, 
maréknyi dolog, a létezés, 
diszkrét túlórákban 
jómódú, kecses levetkezések.

A tartós szerelem 
is jó lehet,
de kell még az ütemes
ringatózás,
míg hóna alatt visz el
végre a betöltött vágy -
miért hebegni évezredeket
a rádszabodtság
mindennapi pallóján,
hol csak ugyanazt a postakocsit
kell tolni, ugyanaz
a könnyű hang felel?

Most új, illatos nőkre áhítozom, 
kétes bort akarok inni, 
szétzúzni, mit összerakott 
ez a jégkéz, 
kotorászni akarok a 
hűvös nappalokban!

Hány bús nő maradt?
Érkezem, tündéri lányok, 
és többé nem takar el férfihavam!

Az akvárium.
Aranyhalak, anorexiás balettáncosok,
fel-alá úszkálok a légszomjban,
mint szétkúrt manökenek az ismeretlenségben.

Talán képeket karcol 
pikkelyes blézerük a kavicsok mögötti 
üvegre. A hasadék mint 
gólyaszárny terpeszkedik tovább...

Békanyál-zacc, fekete képkeret, 
mint szimulált oxigén 
hullámzik a kéj a vízfüggönyökben.

Melankólia-összjáték, alga-allegória, 
a vésett színtelenben 
csöppnyi ismétlődés -  mintha 
az örökkévalóság 
indult volna rosszul.

Hangos taxik úsznak át az éjben.
Az utcán arab árusok 
sietve zárják üzleteiket.

Ábrándos kabátok, drága vízselyem -  
csupán díszhalak ők is, 
csapágyak a működő mozigépben.
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HELIKON

EGYED ÁKOS

Fejedelemválasztó országgyűlés 
Nyárádszeredában 1605-ben
Bocskai Istvánt a magyar történet- 

írás mindig eltérő módon ítélte meg: vol
tak történészek, akik az 1604-1606. évi, 
általa vezetett mozgalmat Habsburg-elle- 
nes szabadságharcként jellemezték és az 
ő helyét eszerint jelölték ki a magyar tör
ténelemben, voltak azonban olyanok is, 
akik inkább felkelésnek, egyesek „láza
dásának minősítették a Bocskai vezette 
küzdelmet. Ez a kettős mérce a szabad
ságharc 400. évfordulóján rendezett tudo
mányos ülésszakokon, illetve az eseményt 
követően a vonatkozó kiadványokban 
is megnyilvánult. A történészek több
sége azonban azt a felfogást fogadta el, 
amelyet a kérdés kiváló kutatója, Benda 
Kálmán képviselt már az 1942-ben meg
jelent könyvében, s aztán az 1997-ben új 
kiadásban is fenntartott: eszerint Bocskai 
mozgalma szabadságharc volt, bár veze
tője, egész életét tekintve, számos ellent
mondással volt terhes, de mindenképpen 
nagy formátumú államférfiként írta be 
nevét a magyar történelembe.1 Újabban 
ismét olyan véleménnyel is találkozunk, 
amely Bocskait a magyar történelem vi
tatott személyiségei közé sorolja, s az ál
tala vezetett küzdelmet legjobb esetben 
felkelésnek, de szabadságharcnak nem 
nevezhetó'nek mondja. A vitának még ko
ránt sincsen vége, s előadásom természe
tesen nem is kíván ahhoz kapcsolódni. 
De annyit mindenképpen előre szeretnék 
bocsátani, hogy eddigi, Bocsairól szóló 
írásaimban Benda Kálmán koncepcióját 
tartottam  irányadónak, amit továbbra 
sem változtatok meg -  de a vita lefolyta
tását, az újabb kutatások fényében, szük
ségesnek tartom.

Szerintem Bocskai határozta meg azt 
a politikai irányt, amely szerint mind 
a Habsburg, mind a török hatalommal 
megegyezésre kell törekedni, mert ez ál
tal lehet a két nagyhatalom között a ma
gyarság megmaradását remélni addig is, 
amíg eljön az a kedvező fordulat, ami
kor már Magyarország egységének és 
függetlenségének helyreállítására lehet 
gondolni. Addig Erdélynek, az Erdélyi 
Fejedelemségnek az lehet a szerepe, hogy 
a magyar királyság, magyar államiság 
hagyományait megőrizze. Mivel az erdé
lyi magyar rendek egy jó része s a szé- 
kelység vezetőinek többsége megértette 
Bocskai szándékát, csatlakozni kívántak 
és csatlakoztak is hozzá. Ennek egyik 
meghatározó eseménye volt az az ország- 
gyűlés, amelyet Nyárádszereda mezővá
rosában tartottak 1605. február 21-én.

Hogy Bocskai milyen erős szálak
kal kötődött Erdélyhez, közismert dolog. 
Kolozsvárt született 1557. január else
jén, aztán sokat volt a bécsi udvar köré
ben, de 1588-tól fontos, időnként megha
tározó szerepe volt az erdélyi események 
alakításában. Mint Habsburg-hű politi
kusnak, olyan intézkedésekben is része 
volt, amiért az 1660. évi lécfalvi ország- 
gyűlés kiutasította Erdélyből. Ennek el

lenére négy év múlva mégis élére állt a 
Habsburg-ellenes mozgalomnak, amely 
szabadságharc jelleget kapott. Ebből a 
nagy küzdelemből nem maradhatott ki 
Erdély és a székelység, mivel Bécs jog
fosztó intézkedései s katonáinak pusztí
tó hadjáratai hatalmas elégedetlenséget 
váltottak ki a lakosság és a vezető ren
dek körében.

Miután a hajdúk Magyarországon 
olyan sikereket értek el, hogy Bocskai be
vonulhatott Kassára, ahol a magyar ren
dek nem kis részének támogatását sike
rült megnyernie, Erdély felé fordult, ahol 
meg kellett találnia azokat a személye-

Bocskai István

két és társadalmi erőket, akikkel és ame
lyekkel szövetségre léphetett. Ennek le
hetőségét először derzsi Petki Jánosban, 
Udvarhelyszék főkapitányában és a szék, 
majd rövidesen az egész székelység kato
nai társadalmában lelte meg.2 Petkiről 
írta a neves kortárs történetíró, Mikó 
Ferenc: „ő nyitá fel a székelységnek sze
mét, ő vala, aki megmutogatá, hogy ed
dig is Isten ellen, hazájoknak romlásá
val, lelkeknek veszedelmével szolgáltak a 
németnek.”3

Petki János elfogadta Bocskai 1604. 
december 12-i felhívását a székelyek csat
lakoztatására, s ennek érdekében máris 
összehívta a székely nemzetgyűlést feb
ruár 1-re (Székely)Keresztúrra. Bethlen 
Farkas szerint arra figyelmeztette a szé
kelyeket: „hogyha most Erdélynek ha
nyatló félben való dolgát meg nem előzik 
egybevetett vállakkal, vége lesz az eddig 
is elnyomott Erdélyi nemzetnek. Annak 
okáért munkálkodjanak a Magyar sza
badság visszaszerzésében és a németnek

tovább nem engedelmeskedvén, egyenlő 
akarattal a Botskai hívségére adnák ma
gokat4”. Az udvarhelyi nemesi rendek s a 
katonáskodó székelység képviselői megér
tették a felhívást s késedelem nélkül nagy 
számban siettek a Keresztárra hirdetett 
nemzetgyűlésbe. Itt olyan megbeszélésre 
került sor, amelyről a történetírás, mond
hatni, teljesen megfeledkezett: az 1595. 
évi „véres farsang” óta egymással éle
sen szemben álló nemesi-primori rend és 
a jogfosztott katonai rend egyezséget kö
tött a köztük fennálló vitás kérdések ren
dezésének feltételeiről, egymás kölcsönös 
védelméről, s elhatározták, hogy felajánl
ják a fejedelemséget Bocskainak, ameny- 
nyiben visszaadja s tiszteletben tartja a 
korábban elvett régi székely szabadságjo
gokat. De ennél tovább is mentek: a ki
váló Mikó Ferenc szerint, Keresztúron 
„renunciálának a német hűségének”. 
Valamivel óvatosabban, de lényegében 
véve ugyanezt tették a korábban Petelén, 
Marosvásárhely mellett ülésező megyei 
nemesek, akik, feltételeik elfogadása ese
tén, szintén hajlandók voltak Bocskai fe
jedelemségét támogatni. Erre engednek 
következtetni a néhány nap múlva bekö
vetkező események.

A keresztúri nemzetgyűlés határoza
tot hozott arról is, hogy ez év február 21- 
én újra összegyűlnek Nyárádszeredában, 
hogy az ország helyzetéről, s ha lehet
séges, Bocskai fejedelemmé választásá
ról tanácskozzanak. A székelyek nem 
késtek eleget tenni a felhívásnak s a 
jelzett napon, február 21-én jelen vol
tak a kijelölt helyen. Ide várták a pete
lei gyűlés résztvevőit is, akik elfogadták 
a meghívást, s szép számban összegyűl
tek Nyárádszeredában. Ennek következ
tében a tanácskozás országgyűléssé ala
kulhatott át.

Hogy miért éppen Nyárádszeredára 
esett a választás, arról közvetlen adatok
kal nem rendelkezünk. Az azonban bizo
nyos, hogy biztonságosabb helynek ígér
kezett, mint például Marosvásárhely, 
mely jobban ki volt téve a nem messze 
tartózkodó császári katonaság esetle
ges támadásának. E mellett a kiszemelt 
helynek alkalmasnak is kellett lennie 
több száz tanácskozónak és ezek kísére
tének a befogadására.

Közismert, hogy Nyárádszereda me
zőváros volt, s 1493-ban „királyi privilé
giummal a birtokában” tűnt fel írott tör
ténelmünkben;5 a 17. században Szereda 
szék központja volt.6 Megemlítjük azt is, 
hogy 1589-ben Losonczi Bánffy Boldizsár 
tanácsúr, a vajdai ítélőszék elnöke itt 
részjószágot kapott,7 s 1602-ben Báthory 
Zsigmond megnemesített több itt lakó 
személyt, köztük Szeredai András kan
celláriai íródeákot és jegyzőt. Az adomá
nyozó levélből némi képet kapunk a pi
actérről (a napjainkban sokat vitatott 
Főtérről), ahol háza volt Nagy Bán István 
bírónak, Borbély István özvegyének, 
Nagy Jánosnak.8 Ide kívánkozik Orbán 
Balázsnak azon véleménye is, hogy régen 
Nyárádszereda jelentősebb település volt, 
mint akkor, amikor ő ott kutatott, tehát 
a múltjáért is több figyelmet érdemel, de 
különösen azért érdemel tiszteletet, mert 
itt tartották azt az országgyűlést, mely
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„Erdélynek legjobb fejedelmét (Bocskait) 
adá”.9 Természetesen lehet vitatkozni 
Orbán Balázs véleményével arról, hogy 
Bocskai volt-e Erdély legnagyobb feje
delme, de azt, hogy rövid két évi uralko
dása alatt kivezette Erdélyt a több mint 
egy évtizede tartó politikai válságából, s 
perspektívát mutatott jövőjéről, elvitatni 
aligha lehet.

Nyárádszeredába gyülekeztek tehát 
1605. február 21-én a magyar és a szé
kely rendek jelentős számban, viszont hi
ányoztak a szászok követei, ezért csak 
részleges országgyűlésről beszélhetünk. 
A megjelent magyar rendek közt jelen
tős személyiségeket találunk, ott volt 
Bornemisza Boldizsár tanácsúr, Fehér 
vármegye főispánja, Bogáti Menyhért ta
nácsúr, Erdély főgenerálisa, Mindszenti 
Benedek főnemes, az udvarhelyi vár fő
kapitánya, Angyalos János ítélőmester, 
Cégéi Vas Ferenc főúr, továbbá Erdéli 
István, Kemény Boldizsár, utóbbi ket
tő közismert vezető ember. A legkiemel
kedőbb székely Petki János székely főge
nerális volt, és ott találjuk Bedő István 
háromszéki kapitányt, Baló Menyhértet 
Marosszék főkapitányát -  és a jelenlevők 
nevét szaporíthatnánk.

A tanácskozás rövid és sikeres volt, bi
zonyosan azért, mert az alapkérdésekben 
már Keresztáron és Petelében kialakí
tották a követendő célt: Bocskai fejede
lemmé választását, ami meg is történt. 
A forrásokból az is kiderül, hogy nem fe
ledkeztek meg felsorolni a székelység fel
tételeit, valamint kifejezték az erdélyi 
rendek azon kérését, hogy Bocskai jöjjön 
Erdélybe és vegye át a fejedelemséget.

Szeretnénk pontosítani, hogy a szé
kelyek követeléseit már a február el
sején tarto tt gyűlésből eljuttatták 
Bocskaihoz, amely a következő feltéte
leket tartalm azta:

A székelyeket megtartja a régi szabad
ságukban.

A közelmúltban esetleg elkövetett tet
teikért közbocsánatban részesülnek.

Nem helyez idegen tiszteket és kapitá
nyokat közéjük, hanem megengedi, hogy 
maguk közül válasszanak vezetőket.

Nem küld idegen katonaságot közéjük, 
s megengedi, hogy azokat a nemeseket, 
akik nem nemzetségükből valók, elűzzék 
maguk közül.

Amennyiben hadfelkelés alkalmával 
15 napon belül nem ütköznek meg az el
lenséggel, régi szokásuk szerint haza me
hetnek.10

Bocskai elfogadta a székelyek kéréseit, 
s erről már február 16-án oklevelet állí
tott ki Sárospatakon, de ő is feltételként 
szabta meg, hogy a székelyek fejenként 
hűségesküt tegyenek neki, és a hazát hű
ségesen szolgálják.

Nem tudjuk, hogy megkapták-e a szé
kelyek Bocskai szabadságlevelét már a 
nyárádszeredai országgyűlés előtt, de ha 
már ismert volt, akkor is természetes
nek tartjuk, hogy a szeredai gyűlésben 
megismételték a feltételeiket. S hogy jo
gaik hosszú életűek legyenek, felkérték 
Bocskait, hogy a fejedelemség elfogadá
sa után hívjon össze újra országgyűlést, 
amely törvényt alkot szabadságaikról. 
Említettük már, hogy Nyárádszeredában

a szászok követei hiányoztak, márpe
dig teljesen törvényesnek csak akkor le
hetett elfogadni bármely országgyűlés 
végzéseit, ha mindhárom hivatalos nem
zet követei hozták azokat. Ezért, már 
Nyárádszeredából küldöttség ment a szá
szokhoz, hogy ők is fogadják el Bocskait 
Erdély fejedelmének.

Van olyan forrásunk is, amely szerint 
kételyek is felmerültek azzal kapcsolat
ban, hogy Bocskai valóban hajlandó-e a 
Habsburgok ellen végigvinni az elkezdő
dött küzdelmet. Itt legyen szabad meg
említenünk Péchi Simonnak, a művelt 
humanistának azt az észrevételét, hogy 
Bocskai közben csodálatos átalakuláson 
ment át (amit -  tegyük hozzá -  a törté
netírás szívesen nevez „pálfordulásnak”). 
Igaza volt Péchi Simonnak: Bocskai va
lóban és teljes meggyőződéssel a császá
ri hatalom ellen fordult: szabadságharc 
vezetésére vállalkozott, s ebben már ben
ne volt az is, hogy a három részre szakadt 
ország közös ügyét felkarolja, mert „az 
egész magyar nemzetségnek megmara
dásáért” bontott zászlót.

Bocskai címere Kolozsváron, 1606 körül

A szeredai országgyűlés sem kívánt 
mást tőle. Ennek üzenetével küldött
ség indult hozzá Nyárádszeredából. A 
küldöttség népes és tekintélyes volt: a 
megyék részéről Kemény Boldizsár és 
Angyalos János, a székelyek közül Baló 
Menyhérd, Nagy Menyhérd és Barlabás 
Ferenc vett részt benne. A Bocskaihoz 
küldött üzenetből nem hiányzott az or
szággyűlésnek az a vállalása, hogy mind 
a megyék, mind a székelyek azonnal ké
szek csatlakozni hozzá, mihelyt bejön 
Erdélybe. Kérésük egyik pontja az volt, 
hogy a fejedelem igyekezzék Erdélyt meg
tisztítani a császári hadaktól.11

Bocskai megértette az erdélyiek ha
tározatát, amelyet örömmel elfogadott, s 
nyomban hozzálátott annak teljesítésé
hez, először békés eszközökkel, természe
tesen a fejedelmi szék átvétele érdekében. 
Ezért az Erdélyben tartózkodó császári 
biztosokhoz küldte két befolyásos hívét, 
Bethlen Farkast és Balássy Ferencet, 
hogy Erdély átengedésére szólítsák fel 
őket. A fejedelem első intézkedései közé 
tartozott Petki János kinevezése székely 
főkapitánnyá.12 Aztán nem késett felszó
lítani a szászokat, hogy csatlakozzanak 
hozzá. De a békés megoldás egyelőre nem 
sikerült, ezért a fegyveres küzdelem el
kerülhetetlen volt, amely Bocskai győzel

mével végződött: a császári erőket kiszo
rította Erdélyből, s a szászok ellenállását 
is megtörte.

Közben 1606. április 20-án Szerencsen 
Bocskait Magyarország is fejedelemmé 
választotta, aztán Medgyesen szeptem
ber 14-én Erdély teljes országgyűlésében, 
ahol már a szászok is jelen voltak, ün
nepélyesen és törvényesen beiktatták 
Erdély fejedelmi székébe.

Bocskai a nyárádszeredai országgyű
lést érvényesnek tartotta, s utána egy
re gyakrabban nevezte magát „a ma
gyar részek urának, Erdély fejedelmének 
és a székelyek ispánjának”. 0  nem fe
lejtette el, hogy a székelységnek fő sze
repe volt fejedelemmé választásában. 
Testamentumában az egész magyar 
nemzet figyelmébe ajánlja a székelyeket. 
Bár hirtelen bekövetkezett halála miatt 
(1606. december 29-én elhunyt), a kon
cepciós politikáját nem sikerült teljesen 
végbe vinnie, mégis látnunk kell, hogy 
ő vetette meg annak az erdélyi politiká
nak az alapjait, amelyet a későbbi nagy 
fejedelmek, Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György tovább folytattak. Ennek köszön
hetően került ki a székelység abból a 
mély válságból, amelybe a 16. század má
sodik felében és a következő század első 
éveiben jutott. S a Testamentumban fog
laltakat nem nehéz meglátnunk: Bocskai 
az egész magyarság számára el nem évü
lő, sőt nagyon is időszerű tanácsot adott: 
intette mind az erdélyieket, mind ma
gyarországi híveit „az egymás közt való 
szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az 
erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha 
más fejedelemség alatt lesznek is, el ne 
szakadjanak A magyarországiakat, hogy 
az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák ő 
atyafiainak és ő véreknek.”

Nyárádszereda pedig azért, mert biz
tonságos helyet adott 1605. február 21-én 
az erdélyi fejedelemválasztó országgyű
lésnek, kitörölhetetlenül beírta nevét a 
magyar történelembe.

Elhangzott az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület Marosvásárhelyi Fiókja
2011. november 12-én tartott tudo
mányos ülésén Nyárádszeredában.
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SZO C S ISTV Á N
*

... Es az Embernek Fia ...
[...]
m i lesz, h a  ú jra  fö ld re  s z á ll  
a  M egcsú fo lt és M egfeszíte tt,

u
m i lesz , h a  m e g jő  K r is z tu s  és 
új o rszá g o t te re m t a  fö ld ö n , 
h a  e lh u lla n a k  a  b a n d itá k  
s n em  le sz  tö b b  harc, se  k a rd , se  börtön ,

h a  ég i s ze re lm é t a  fö ld i  
szü k sé g h e z  sza b ja  a m a  B á rá n y  
s ú jra  m e g v á lt -  óh, n em  a  jó k , 
d e  a  g o n o szo k  vére árán :

h a zá m , b o ld o g ta la n  E u rópa , 
h a  tú lé le d  a  h arcok  végét, 
e lb íro d -e  m é g  te a z  Isten t, 
a  S ze re te te t és a  B ékét?

Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény európa

Megírják regényben, eljátsszák színpa
don, képernyőn: mikor visszatér az, akit 
a legjobban várnak, a legtöbbet emleget
nek, nem veszik észre, nem ismerik fel 
vagy nem merik felismerni. Talán azért 
sem, m ert nem csendben várják?

(Volt -  van? -  Páskándinak egy szín
darabja, a B u m erá n g . Nem tudom, 
hogy játszották-e valaha is, valahol.
A végén ő maga sem szerette emle
getni. Egy igénytelen kis versike ad
ta  hozzá az ötletet: B u m erán g , e lre 
p ü lt , / tö b b é  v is s z a  se m  k e rü lt, /  d e  
m é g  ó rá k  h o s s z a t  v á r t  a  / k ö zö n ség  
a  b u m e rá n g ra , Ringelnatz. A közön
séget a próféta — költő, filozófus, tu 
dós — ta rtja  szóval, szítja a lelkese
dést, sokáig, sokáig; a várakozás 
tüze, őszintesége már kezd hamvá
ba hullani, sokan elszélednek, egy
szer csak a magasból lezuhan egy 
száraz faág az első sor lába elé. C sak  
n em  e z  AZ?, kérdi elrettenve a kö
zönség egyik tagja. A szónok, maga 
is rémülten, de elszántan: D ehogy!  
D eh ogy A z!  A z  m é g  e zu tá n  fo g  jö n n i! 
V árju n k  tovább!  És várnak...)

Talán az a baj, hogy nem csendben 
teszik? Nem eléggé csendben?...

A mai közönség nem a csendben ke
resi az ünnepet, pedig itt vannak a ha
gyományos kifejezések: „ünnepi csend”, a 
várakozás ünnepélyes csendje”, „a csend 
áhítata”... A közönség azt tartja  ma ün
nepnek, ha szól a rezesbanda, bömböl az 
ágyú, a gyerekek és a szüzek botokkal 
verik a pléhfedőket, pukkan a tűzijáték, 
trópusi táncosnő az ég felé rugdal vastag, 
aranyfestékes lábával, a filozófus, a tu 
dós, a költő, az elnök, tapsvihar közepet
te, beletalál labdájával a kosárba...

Karácsony estéjén régen csendben ül
tek az asztalhoz... gyertyát gyújtottak 
és belerévedtek a lángjába... u tána nem 
szedték le az asztalt, mert ilyenkor a 
megholtak lelkei eljönnek látogatóba, és 
ha nem is fogyasztják el a kalácsot, nem 
is rágják az almát, nem is roppintják a 
diót, jól esik nekik tudni, hogy gondolnak 
rájuk... együtt ünnepelnek... a  csen dben .

1 4 --------------------------------

Az ünnepek egymás helyébe lépnek. 
A karácsonyfa mifelénk alig kétszáz éve 
terjedt el, fentről lefele, úriházakból az 
egyszerűek közé - ,  „de nem véletlenül”. 
A fenyőfa, a rajta tekerőző a ra n y  k íg y ó 
v a l és a lm á v a l, a paradicsomi ősjelenetet 
idézi -  Adámot és Évát... A d á m o t, a k it  
Isten  a  m a g a  h a so n la to ssá g á ra  te re m te tt, 
tehát Adám: Istennek emberfia, és Évát, 
aki m ár a paradicsomban sem volt meg
elégedve Ádámmal. És vannak m is z tik u s  
keresztény híveknek ezoterikus hagyo
mányai: Krisztus keresztjét abból a fából 
ácsolták, amelyen Adámék története te r
mett...

Talán Berze Nagy Jánosnál olvastam e 
mondókát: S o h se m  lá t ta m  szeb b  te rm ő fá t, 
/ M in t K r is z tu s n a k  k e re s z tfá já t ... A te r
mőfa, elterjedtebb nevén te rm ő á g , régen 
a lakodalmak egyik szertartási kelléke 
volt, egy letisztogatott ágcsúcsra szalago
kat tekertek, alm ákat aggattak és apró, 
hegyes piros paprikából szemtelen ma
nó, kópé figurát állítottak össze, b irb is z t, 
a z a z  a  „bűnbeesést” az esküvő szertartá
sában éppen a bűnös oldaláról szabadí
tották fel...

Karácsony éjszakájának ünnepélyes 
csendjében titokzatos, távoli, előkelő u ta

zók siettek egy szokatlanul erős fényű 
égitest m utatta irányba, és egy barlan
gi jászolban rátaláltak  a Boldogságos 
Szűzanyára és a Gyermekre, aranyat, 
tömjént, drága keneteket hoztak, és fi
gyelmeztetést: egyes hatalm ak már na
gyon érdeklődnek, jó lesz útnak indulni 
Egyiptomba, ahonnan Mózes...

Igen, ahonnan Mózes, Mósa, a „Meg
mosott” kijött és Krisztus lángoszlop 
alakjában já r t előtte! A mai tudós szerint 
is, aki szóval ta rtja  a türelmetlen, hitet
lenkedő közönséget, egy vég te len  g ö m b 
n ek  több központja lehet, és a végtelen 
időben a Gyermek megszületése is a z  I d ő  
több pontján egymástól óriási távolságra 
és egyidőben is történhetett, és á lla n d ó 
a n  tö rtén ésb en  va n , az ember az élők vilá
gában nemcsak alulról épült felfele, nem
csak lentről tört a magasba, az ember: 
fe lü lrő l is épült; és épül Isten arcának 
hasonlatosságára, az ember az egyetlen

lény, amely a világegyetem anyagi való
ságában magára eszmél, egyes csillagá
szok úgy fogalmaztak, hogy az emberi 
nagyságrend feleúton van a mikroszko
pikus és csillagászati méretvilág között. 
(Ma úgy mondanák, az elektronok és a 
galaktikák méretei között.)

Ami a  térre  nézve igaz, az igaz a z  id ő  
esetében is... Ehhez azonban végleg 
nem értek, de eszembe jut a Heidelbergi 
Hitvallás első tétele (többször is megha
ragítottam gyerekfővel emiatt a hitokta
tóimat): Hiszem, hogy Istennek fia a v i
lá g  k e zd e té tő l a világ végezetéig... stb. 
Egyszóval a k ezd e tek tő l jelen van — és vele 
az ember is, mint a teremtés elgondolása!

Kodolányinál olvasom, hogy az embe
riség ezt mindenkor így is tudta, Jézus
vallások az evangéliumi Jézus-történet 
előtt is voltak!

Ugyancsak nála bukkantam  egy ősi 
régészeti igazságra: m ár a hajdani ál
dozó kelyhek is a világmindenséget, a 
Kozmoszt ábrázolták: a lefele szélesedő 
talapzat az Alvilág, fölötte, a kehely ki- 
domborodása az ember világa, és a felfe
lé széttárulkozó kehely szája a magasság 
befogadására nyílik!

Azonban nem szeretnék ismeretelméleti 
és magas teológiai kérdésekbe elegyedni, 
úgy vagyok vele, mint az egyszeri unitá
rius ember: mikor a rádióriporter a kará
csonyi és húsvéti ünnepek szokásairól be

szélgetett vele, azt kérdi tőle: „De hát 
ez hogy lehet? Hiszen maguk nem is 
hisznek Jézus Krisztus istenfiúságá- 
ban?” Az unitárius ember rávágta: 
„Ezt beszélje meg a papunkkal!”

Én viszont fizikatanárommal sze
retnék újra vitatkozni (de m ár régen 
eltávozott ő is az anyag legkisebb ré
szecskéinek világába), különösen két 
dologról. Az egyiket több mint har
mincöt éve olvastam egy francia tu 
dományos lapban: egy vizes edénybe 
helyezett radioaktív tárgyból szigo
rúan állandó ütemben szállnak fel 
apró buborékok, a lebomlás ritmusa 
szerint. Odavisznek egy csoport is
kolás gyereket, azzal az utasítással: 
gondoljatok arra, hogy szeretnétek, 
ha a buborékok szaporábban kelet
keznének! És íme: egyszercsak a bu
borékok sűrűbben kezdenek felszál- 

lani! A n y a g  és lélek  (?) e g y m á sra  h a tá s a ? 
Mi lenne, ha egymillió, százmillió, egy- 
milliárd ember egyszerre hajolna a víz 
fölé, és arra  gondolna, hogy?... Többször 
is emlegettem újságcikkekben e kérdést, 
visszajelzést nem kaptam.

A másodikra annál inkább, mert ma 
már közismert anekdota: N ie ls  B ohr, a 
nagy fizikus kiszegezett ajtajára egy 
szerencsepatkót. A tanítványai meg
döbbenve kérdezték: De professzor úr! 
Csak nem hisz ebben a babonaságban? 
Természetesen nem hiszek, felelte Bohr. 
De, folytatta, a  sze ren csep a tk ó n a k  m eg 
va n  a z  a z  előnye, h ogy  sze ren csé t h o z a n 
n a k  is, a k i n em  h is z  benne!

Mint annyian, én is így vagyok sok 
szentséges hagyománnyal. És ezért is 
szüntelenül ismétlem a figyelmeztetést: 
ünnepelni igazán csendben kell. Várni 
áhítatosan, csendben, míg megcsendül az 
ének!.... Dicséret, dicsőség...

Ave Maria, Nagyszombat, Szent Miklós-templom. Móser Zoltán fotója
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KIRÁLY FARKAS

Görög export
(vázlat egy  forgatókönyvhöz)

Tulajdonképpen az a jó, ha az ember 
nem csinál semmit, és közben dől a zsé. 
De nem úgy ám, hogy dolgozik ezer évet 
s aztán kap egy kis nyugdíjat, amiből ha
vonta vesz egy flakon propoliszt, és azt 
elszopogatja étel meg gyógyszer helyett. 
Hanem úgy, hogy fekszik az ember fia/ 
lánya/akármije az ágyon/nyugágyban/ 
akármin, és kényezteti magát egy koktél- 
lal/havannával/valamivel/valakivel.

Ez általában kétféle embertípusnak 
szokott összejönni: a nagyon erősnek meg 
a nagyon rafináltnak. Az egyben erős és 
rafinált emberek nem ilyenek, ők inkább 
dolgoznak, ami nem baj (vagy baj), mert 
nélkülük nem lenne fegyver- és drágakő
csempészet, nem lennének őrző-védő cé
gek, és nem lennének kémfilmek sem, 
mivel nem léteznének kémek, közvetlen 
előzményként ugyebár. Tehát maradnak 
az erősek, illetve a rafkók.

Nos, Valdemárról csak hazudni lehetne 
azt, hogy erős volt. Nem mintha a nyesz- 
lett vagy kákabélű jelzők találnának az 
ő alkatához -  csak éppen nem volt erős. 
Mondom egyszerűbben: egy zsák meszet 
simán felvitt egymagában a másodikra, 
de a cementes zsákot már nem bírta fel
dobni a vállára. Sok ilyen figura van, tud
juk jól. Ellenben rafinált volt Valdemár, 
legalábbis volt annyira az, hogy ezt most 
elmeséljük róla.

Abban a percben, amikortól érdemes 
ezt a történetet papírra vetni (körülbe
lül abban), Valdemár feküdt az ágyon, és 
azon spekulált, hogy nincs rendben ez a 
világ, mert az nem igazság, hogy nem le
het úgy kortyolgatni a (duplaerős) nesz
kávét (aznap este már a negyediket), 
hogy közben a feje teljesen rásimuljon a 
matracra, a plafonnézés folyamatosságát, 
megszakítatlanságát biztosítandó. Mert 
ugye ha teljesen nyújtott állapotban töl
ti (ha még előtte nem önti magára az egé
szet) a kaffét a szájába, nyelés közben az 
esetek kilencvenöt százalékában törté
nik valami, amitől a nesszelvény robba
násszerűen távozik az orrán keresztül a 
szájüregéből (magával sodorva, majd egy 
nonfiguratív kortárs festő igényességével 
az ágyon végigszórva az útjába kerülő, 
mindig különböző állagú és mennyiségű 
váladékot), tehát ez a megoldás plafonné
zés közben egyáltalán nem javallott. Más 
lehetőség volna, hogy párnát helyezzen 
a feje alá — akkor viszont a plafonnézés 
nem lehetne tökéletes, mivel a szemének 
(a szemeinek, persze) a pupillán keresz
tülhaladó tengelye nem tudna derékszö
get bezárni a plafon síkjával, s így, bár a 
kávékortyolgatás problematikája egy (je
lentős) lépéssel közelebb kerülne a megol
dáshoz, közben a plafonnézés egy ugyan
akkora lépéssel távolodna el a maga 
esszenciájától.

A pihenő Valdemár aztán kihörpintet- 
te a kávéját, felült az ágyon, és visszapör
gette magában az elmúlt napok fontosabb

eseményeit, mármint azokat, amelyek 
oda vezettek, hogy szentestén az ötödik 
emeleti garzonja felét több köbméternyi 
fehér doboz lepi el. Kereste, hogy vajon kit 
kellene hibáztatni az egészért, de valaho
gyan mindig olyan távoli és névtelen em
berek jöttek ki hibásnak, hogy Valdemár 
nem tudott mit kezdeni velük. Kezdte te
hát elölről. Itt van elsőnek a cimborája, 
aki az egész üzletbe belekavarta. A barát, 
aki az üveggyárban (csak egy részében) 
szerette volna elvégezni a fűtés felújítá
sát, s hogy a munkát megkaparinthassa, 
tőle kért másik, nagyobb összegű ellen- 
ajánlatot, eljuttatandó az üveggyárban 
a megfelelő irodában üldögélő megfele
lő mérnöknek és pénzügyisnek. Szép kis 
(nagy) részesedést ígért cserébe -  nem 
korrupció ez, hanem biznisz, mondta 
Valdemárnak. Nem tudta, hogy Valdemár 
erre már régebben rájött, és hogy a ká- 
eftéje tulajdonképpen soha nem végez el 
egyetlen munkát sem, tulajdonosa csak 
a folyamatosan fölé-, ritkán aláígérések- 
ből befolyó nem-korrupció-hanem-biz- 
niszból származó összegekből nézi a pla
font és issza a neszkávét. Aztán telt-múlt 
az időcske, tavaszocskából őszecske vége 
lett, a mű készen állt, épp a pénzt kellett 
kimuzsikálni az üveggyárból. A megfele
lő szobában a megfelelő mérnök a megfe
lelő pénzügyissei viszont négyfelé húzta 
a száját, valahányszor (naponta) érdek-

Andonisz Papadopoulos grafikája

lődtek (Valdemár is a barátjával tartott, 
kiadva magát... na mindegy is). Aztán, 
nagy nehezen, már a tizenkettedik hó
napban, érdekes ajánlatot kaptak: fizet
nek nekik karácsonyfadíszben. „Exportra 
készültek. Gyönyörű darabok, fiúk, meg
látjátok. Exportra készültek. Kézzel fes
tett mindegyik. Exportra készültek. 
Ilyeneket itt egy boltban sem találtok, tu
lajdonképpen nem is adhatnánk nektek 
sem, mert köt a szerződésünk, mondtam- 
e már, hogy exportra készültek” -  sorolta 
a pénzügyis meg a mérnök egy hangon. 
Aztán egyszer eljutottak oda, hogy „gö
rög exportra”. Valdemár lelki szemei előtt 
úgy tört kismillió szilánkra a karácsonyi 
és szilveszteri költekezés gondosan elter

vezett csodája, mint amikor egy jó nagy, 
üvegből készített karácsonyfadíszt föld
höz vág valamelyik hülyegyerek. Aztán 
hasonlóan aprózódott százezer darabra 
a törlesztőrészlet kifizetése is, s azt még 
néhány kisebb robbanás követte. A gö
rög exportból pénzük nem lesz — mondta 
barátjának, s végül elfogadtak két mik- 
robusznyi karácsonyi díszt fizetség gya
nánt, gondolván, talán még nem késő, el 
lehet adni a speckó görög exportra ké
szült, egyébként tényleg remekbe szabott 
darabokat. Honnan is tudhatták volna, 
hogy a város minden boltjában ott csillog- 
nak-villognak azoknak a testvérei...

Felhurcolta (nem működött a lift) 
Valdemár az őt megillető fél mikrobusz- 
nyi dobozt az ötödikre, a garzonba. Utolsó 
próbálkozásként teleragasztotta a lépcső
házat (az összes lépcsőházat, meg a szom
szédos nyolc blokk lépcsőházait is) kis 
fecnikkel, hogy „Karácsonyfadísz féláron 
eladó! Gyönyörű! GÖRÖG EXPORT!” raj
ta telefonszám(ok), e-mailcím. A fészbú- 
kos profilt már csak a tehetetlenségi erő 
csináltatta meg vele. S bár szállingóztak 
a vásárlók (az ember nem karácsony előtt 
néhány nappal vásárol díszeket, nemde), 
a dobozok mintha egyre számosabban 
lettek volna, mind nagyobb területet fog
lalva el a legénylakásból.

Kereste, hogy vajon kit kellene hibáz
tatni az egészért, de valahogyan min
dig olyan távoli és névtelen emberek -  és 
egyebek -  jöttek ki hibásnak, mint a gö
rög miniszterelnök, az izlandi bankárok, 
az amerikai másodlagos ingatlanpiac 
meg hasonlóan megfoghatatlan, felpofoz- 
hatatlan, seggbe rúghatatlan, jobb belá
tásra bírhatatlan micsodák.

Éjfélkor Valdemár kevert magának 
még egy méregerős neszkávét. Hirtelen 
felhajtotta. Érezte, hogy a vérnyomása 
menten szétfeszíti az ereit, ezért kilépett 
az erkélyre, hogy a hideg egy kissé rend
be hozza. Elnézte az alvó városrészt, az 
utcai lámpák fénykörében a gravitáció ál
tal megbabonázottan lefelé tartó kövér 
hópelyheket, az erkély korlátján képző
dő kis jégcsapokat, hallgatta azt a tompa, 
máshoz nem hasonlító csendet, amelyet 
csak akkor lehet tapasztalni, amikor leg
alább arasznyi hó takar mindent, elnyel
ve a legkisebb neszkísérletet is. Valdemár 
kivitt az erkélyre egy doboz díszt, kibon
totta, majd a tartalm át a ház előtt tenyé
sző, majdnem az ötödik emeletig felnyú
ló fenyők közé dobta. Ezt egy újabb doboz 
tartalma követte, majd még, és még...

Másnap ebéd előtt a közös képvise
lő csoszogott fel (nem működött a lift) 
az ötödikre. Valdemár garzonjának aj
taja előtt kifújta magát. Közben végig
gondolta, hogyan fogja megköszönni a 
Kilencház lakóközösségének, kiváltkép
pen a gyermekeknek a nevében a fenyő
fák gyönyörű dekorálását, nemkülönben 
felhívni a szíves figyelmét arra, hogy ide
je lenne befizetni az elmaradt háromhavi 
közös költséget -  ezt a kettőt, döbbent rá, 
hú, de kellemetlen egy mondatban. Aztán 
megnyomta a csengőt. Kisvártatva ismét. 
Aztán harmadszorra is, hosszan, majd 
még, és még...
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PAPP ATTILA ZSOLT

Kortársunk, a sárkány
Sárkányok márpedig vannak. Mircea 

Cärtärescu legalábbis azt állítja, hogy 
találkozott velük, nem is egyszer, és 
ezeknek a találkozásoknak ma is viseli 
nem túl kellemes nyomait -  és ki vagyok 
én, hogy kétségbevonjam a mai román 
irodalom talán legismertebb alkotó
jának hitelességét? Elhiszem, persze, 
hogy így, bemondásra kételkedve fogad 
a tisztelt olvasó egy efféle, megalapozat
lannak tűnő híresztelést a sárkányok 
létezését illetően (a boszorkányokkal is 
így van az ember, amíg össze nem hoz
za valamelyikükkel a jósorsa, ám akkor 
már általában késő), de hát azért van a 
könyv, hogy elolvassuk és bizonyságot 
nyerjünk belőle. Úgy értem, tényleges 
bizonyságot.

Kérem szépen, innentől az sem ment
ség többé, hogy nem tudunk -  vagy csak 
egyszerűen nem szívesen olvasunk -  ro
mánul. Az eredetileg kilenc éve megje
lent Sárkányok enciklopédiája mostan
tól magyar nyelven is olvasható, hála a 
Csíkszeredái Bookart kiadónak, vala
mint Gergely Zsuzsa és Szőcs Géza mű
fordítói tevékenységének. A kiadó nevét 
pedig nem azért tüntettem fel, mintha 
nem derülne ki a szövegvégi jegyzetből, 
hanem mert ennek a műnek az eredeti
hez hű publikálása egyáltalán nem lebe
csülendő tipográfiai feladat. Egy olyan 
könyv ugyanis, amely ekkora meggyőző 
erővel igyekszik dokumentálni az uni
verzális népmesekincs eme megkerülhe
tetlen hősének létezését és sajátos vilá
gát, nem nélkülözheti a sárkány de facto 
képi megjelenítését; ami egyébként min
den valamirevaló mesekönyv esetében 
is így van. Tudor Banus-mak a mese- és 
fantasy-ikonográfiára egyaránt ironi
kusan utaló képei nem egyszerűen pom
pás illusztrációk: újabb jelentésrétegek
kel gazdagítják az olvasott szöveget, 
néhol pedig egyenesen szerves részei az 
elbeszélésnek, mivel egyes szövegrészek 
képbe „íródva” olvashatók csak. Ez te
hát, ha úgy tetszik, egy multimediális 
alkotás, amelyből ugyan helyenként ki 
lehetne hagyni a grafikai komponenst, 
de az némiképp csökkentené a műegész 
élvezeti értékét.

Aki ismeri az eredeti, román nyelvű 
művet is, nehezen kerülheti meg, hogy 
időnként, a magyar változat olvasá
sa közben elő ne kapja az Enciclopedia 
zmeilort: hadd lám, hogyan működik 
ez a rendkívül szellemes, nyelvi poé
nokkal, kifacsart archaizmusokkal és 
tömegkulturális utaláshamazzal el
látott szövegfüzér a mi nyelvünkön; s 
hogy a fordítóknak is főtt emiatt a fe
je, jelzi a könyv fülszövege, amely a 
sárkánylányok teherbe ejtésének ling
visztikái nehézségeit is ecseteli. (Ha a 
főszövegben nem is mindig egyértel
mű, a betétként megjelenő versekben, 
dalokban félreismerhetetlenül lép szín
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re -  költőként -  Szőcs Géza.) Nemcsak 
a sziporkázó nyelvi humor és az epizo
dikus szerkezet miatt ju tta tta  eszembe 
az Enciklopédia, rögtön az elején, a mo
dern fantasztikus irodalom két alapmű
vét: Italo Calvino Kozmikomédiáját és 
Stanislaw Lem Kibériádáját, természe
tesen az egyenesági előképként felfog
ható népmesék és helyenként a Grimm- 
meseuniverzum mellett. Mindkét 
(vagyis mindhárom) mű rendelkezik 
ugyanis azzal a tulajdonsággal, hogy a 
sci-fi technicizált nyelvezetét és világké
pét a legősibb -  sőt, időtlenített -  míto- 
szi fundamentumra helyezze; hogy ezt a 
rekeszizmokat is próbára tevő stílusban 
műveli, már ráadás. Itt például -  hogy 
magáról a sárkányfajról is ejtsünk szót
-  a szerző külön hangsúlyt fektet arra, 
hogy bevezessen bennünket a bejárandó 
(szöveg)világba: a könyv első részében 
megismerkedhetünk a sárkányok fajtá
ival, anatómiájával, földrajzával, törté
nelmével, gazdaságával, civilizációjával, 
nyelvével vagy irodalmával. Apropó, iro
dalom: épp ez az a terep, amely -  talán 
nem annyira meglepő módon -  legin
kább alkalmat ad szerzőnknek a kímé
letlen iróniára, illetve öniróniára. Ki az 
az irodalmi életet, általában a humán
értelmiségi közeget valamelyest ismerő 
olvasó, aki -  miután elfojtotta fel-feltörő 
kuncogását -  ne hümmögne sokatmon- 
dóan a következő passzusok olvastán: 
„A sárkánykutya-fajzatok disznókutyá
kat tenyésztenek (...) Minthogy a disz
nókutyák maguktól tenyésztődnek és 
kukázásból élnek, a sárkánykutya-faj
zatok barlangjaikban elnyúlva naphosz- 
szat pletykálkodhatnak az irodalomról. 
A disznókutyák a barlang szájánál hall
gatóznak, egymás között diskurálva, íz
lelgetve a szóban forgó témát. Mikor 
türelmét veszítve valamelyik bemegy 
hozzájuk, hogy most már ő is elmond
ja a véleményét, a sárkányok ráronta
nak és felfalják. Ezt nevezik a »dilettáns 
megleckéztetésének«.” (Csak az érde
kesség kedvéért, a sárkányoknak a kö
vetkező fajtái ismeretesek: sárkányok 
sárkánya, zugolyderes sárkány, agya- 
ras sárkány, sárkánykutya-fajzat, sár
kányok öreganyja, mioritikus sárkány, 
sárkányok sárkangya, sárkán, csizmás, 
zombál, avagy ázsiai sárkány, valamint 
Mindentnemtudó. Ezt nevezem sárkány
fenomenológiának.)

Egyébként is, a sárkányok világában 
a költők (kuah, románul puah) játsszák 
a leghálátlanabb szerepet, a társadalom 
páriái ők, akik ellen már fogamzásuk
-  azaz a sárkánylányok, királykisasz- 
szonyok és világszépék megvarázsolása
-  pillanatában varázsigékkel védekez
nek a leendő apák. Minden hasonlóság 
a kortárs társadalmi valósággal nyilván 
az alkotó, bocsánat, sárkánykutató csa
varos fantáziájának műve. Költőnek len-

Mircea Cärtärescu

SÁRKÁNYOK

ni persze -  ó, áldott közhelyek! -  nehéz, 
ám felemelő hivatás, még ebben a pár
huzamos univerzumban is: a kötet egyik 
legbájosabb, minden humorával együtt 
is melankolikus darabja A kis költőlány, 
Vasziliszka története, amely a kötetkom
pozíció második felét kitevő zurbák, 
vagyis sárkányos ősi-hősi énekek között 
kapott helyet. Amelyek, a maguk során, 
egyfajta önmagukba viszzaforduló, bor- 
gesien labirintikus szerkezetté állnak 
össze.

Nem hallgathatjuk el azonban azt 
sem, hogy -  és ez az érzés az olvasás 
előrehaladtával egyre nyomasztóbbá 
válik -  ezeknek a fura és többnyire, a 
közhiedelemmel ellentétben, egyfejű 
fajzatoknak (vö.: Süsü, a híres egyfejű, 
bár kétlem, hogy Cärtärescu ismerné 
Csukás István munkásságát) a szokás
rendje, felfogása, életformája, gondolko
dásmódja és személyközi viszonyrend- 
szere kínosan ismerős lehet valahonnan 
az egyszeri humanoid olvasó számára; 
így teremtődik meg a szatíraként olva
sás lehetősége is. Visszakanyarodva e 
szerény ismertetés kezdő állításához: 
sárkányok vannak, ez nem vitás, ta 
lán túlságosan is közel hozzánk -  ta 
lán ennél közelebb már nem is lehetné
nek. És ez még akkor is igaz, ha tudjuk, 
hogy ez az elsüllyedt, mítoszi terület, 
amely továbbra is kutatókra vár, mé
lyen a Felszíni Világ alatt húzódik, a 
föld gyomrában átszeli a kontinense
ket és tengereket, itt ni, a lábunk alatt, 
most is elporladt sárkánykoponyákon 
lépdelünk éppen. Nem alvilág ez, téve
dés ne essék, hanem mélyvilág. Mircea 
Cärtärescu tudja ezt, hiszen „kuah volt, 
és kuahnak kellett maradnia az idők 
végezetéig”, akárcsak Vasziliszka. És 
bölcsebb annál, mintsem leírja, bár ezt 
is megtehetné: a sárkány én vagyok.

Mircea Cärtärescu: Sárkányok en
ciklopédiája. Rajzolta: Tudor Banu§. 
Fordították: Gergely Zsuzsa és 
Szőcs Géza. Bookart, Csíkszereda, 
2011.
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7 KEDD Alpár, Hajnalka
3 SZERDA Gedeon, Gida
) CSÜTÖRTÖK Jónás
) PÉNTEK Amadé, Zalán
L SZOMBAT Árpád, Benó'

JÚNIUS
1 PÉNTEK Tünde
2 SZOMBAT Anita, Etele
3 VASÁRNAP Klotild

4 HÉTFŐ Bulcsú, Ildikó
5 KEDD Angéla, Kund
6 SZERDA Norbert, Szabolcs
7 CSÜTÖRTÖK Arianna, Róbert
8 PÉNTEK Medárd
9 SZOMBAT Félix
10 VASÁRNAP Margit

11 HÉTFŐ Barna, Barnabás
12 KEDD Józsa, Sebó', Vilió'
13 SZERDA Anetta, Antal
14 CSÜTÖRTÖK Herta, Vazul
15 PÉNTEK Jolán, Vid, Zója
16 SZOMBAT Arany, Jusztina
17 VASÁRNAP Laura

18 HÉTFŐ Arnold, Márkus
19 KEDD Gyárfás
20 SZERDA Keve, Rafael
21 CSÜTÖRTÖK Alajos
22 PÉNTEK Kriszta, Paulina
23 SZOMBAT Zolna, Zoltán
24 VASÁRNAP Iván

25 HÉTFŐ Vilmos
26 KEDD János, Pál
27 SZERDA László
28 CSÜTÖRTÖK Iringó, Leó, Levente
29 PÉNTEK Péter, Pál
30 SZOMBAT Bese, Tihamér

MÁJUS
1 KEDD Fülöp, Jakab
2 SZERDA Zsigmond
3 CSÜTÖRTÖK Irma, Tímea
4 PÉNTEK Csaba, Mónika
5 SZOMBAT Irén, Kocsárd
6 VASÁRNAP Eliz, Ivett, Tamara

7 HÉTFŐ Dalma, Gizella
8 KEDD Gejza
9 SZERDA Gergely, Geró'
10 CSÜTÖRTÖK Antónia, Jób
11 PÉNTEK Imola
12 SZOMBAT Pongrác
13 VASÁRNAP Szervác

14 HÉTFŐ Bonifác
15 KEDD Izsák, Zsófia
16 SZERDA Botond, Mózes
17 CSÜTÖRTÖK Andor
18 PÉNTEK Erik, Erika
19 SZOMBAT Buda, Milán, Sára
20 VASÁRNAP Bernát, Hanna

21 HÉTFŐ Konstantin
22 KEDD Júlia
23 SZERDA Dezső'
24 CSÜTÖRTÖK Eliza, Eszter
25 PÉNTEK Orbán
26 SZOMBAT Evelin, Gyöngyvér
27 VASÁRNAP Pünkösd 1. n.

28 HÉTFŐ Pünkösd 2. n.
29 KEDD Pünkösd 3. n.
30 SZERDA Janka, Johanna
31 CSÜTÖRTÖK Marietta

ÁPRILIS
1 VASÁRNAP V irágvasám ap

2 HÉTFŐ Áron
3 KEDD Keresztély
4 SZERDA Ambrus, Csaba
5 CSÜTÖRTÖK Honorát,
6 PÉNTEK N agypéntek
7 SZOMBAT Ármin, Orsolya
8 VASÁRNAP H úsvét 1. n.

9 HÉTFŐ H úsvét 2. n.
10 KEDD H úsvét 3. n.
11 SZERDA Gemma
12 CSÜTÖRTÖK Gyula
13 PÉNTEK Ida
14 SZOMBAT Tibor, Tiborc
15 VASÁRNAP Emese

16 HÉTFŐ Bánk, Győző
17 KEDD Rudolf
18 SZERDA Andrea, Ilma
19 CSÜTÖRTÖK Emma
20 PÉNTEK Tivadar
21 SZOMBAT Zsombor
22 VASÁRNAP Csilla, Noé, Noémi

23 HÉTFŐ Béla
24 KEDD György, Györgyi
25 SZERDA Csongor, Márk
26 CSÜTÖRTÖK Ervin
27 PÉNTEK Tas, Zita
28 SZOMBAT Valéria
29 VASÁRNAP Tihamér

30 HÉTFŐ Mariannn

NOVEMBER
1 CSÜTÖRTÖK Itala, Marianna
2 PÉNTEK Ilka, Ingrid
3 SZOMBAT Győző
4 VASÁRNAP Karolina, Károly

5 HÉTFŐ Imre
6 KEDD Énók, Lénárd
7 SZERDA Rezső
8 CSÜTÖRTÖK Zsombor
9 PÉNTEK Nátánael, Tivadar
10 SZOMBAT Délinké, Réka
11 VASÁRNAP Márton

12 HÉTFŐ Aba, Emília
13 KEDD Bulcsú, Szilvia
14 SZERDA Aliz, Klementina
15 CSÜTÖRTÖK Albert, Lipót
16 PÉNTEK Ödön
17 SZOMBAT Hortenzia, Salomé
18 VASÁRNAP Jenő

19 HÉTFŐ Erzsébet
20 KEDD Edmond, Jolán
21 SZERDA Olivér
22 CSÜTÖRTÖK Cecília, Csilla
23 PÉNTEK Kelemen
24 SZOMBAT Emma, Flóra
25 VASÁRNAP Kata, Katalin

26 HÉTFŐ Virág
27 KEDD Elemér, Leonárd
28 SZERDA Stefánia
29 CSÜTÖRTÖK Kamilla, Taksony
30 PÉNTEK András

DECEMBER
1 SZOMBAT Elza, Natália
2 VASÁRNAP Aranka

3 HÉTFŐ Ferenc
4 KEDD Borbála, Boróka
5 SZERDA Vilma, Ünige
6 CSÜTÖRTÖK Miklós
7 PÉNTEK Ambrus, Ányos
8 SZOMBAT Mária, Márta
9 VASÁRNAP Gyöngyi, Leona

10 HÉTFŐ Judit
11 KEDD Lehel
12 SZERDA Gabriella
13 CSÜTÖRTÖK Luca, Lúcia
14 PÉNTEK Huba, Zdenkó
15 SZOMBAT Detre, Valér
16 VASÁRNAP Aletta, Etelka

17 HÉTFŐ Lázár
18 KEDD Auguszta, Töhötöm
19 SZERDA Nemere, Viola
20 CSÜTÖRTÖK Domonkos, Otília
21 PÉNTEK Tamás
22 SZOMBAT Anikó, Zénó
23 VASÁRNAP Viktória

24 HÉTFŐ Ádám, Éva
25 KEDD Karácsony 1. n.
26 SZERDA Karácsony 2. n.
27 CSÜTÖRTÖK Karácsony 3. n.
28 PÉNTEK Apor, Ráhel
29 SZOMBAT Tamás
30 VASARNAP Dávid, Zoárd

31 HÉTFŐ Szilveszter O ttlik  G éza 1912 -  1990
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Liszt Ferenc jelentősége abban áll, amiben 
nagy emberek jelentősége egyedül állhat: a hit
ben. Abban a fanatikus hitben, amely a nagy em
bereket az átlagembertől megkülönbözteti. Az át
lagembernek elvei vannak, a nagy ember viszont 
valamilyen hit megszállottjává válik. Bizonyos ér
telemben a cselekvés jellemzőbb lesz az átlagem
berre, mint a hívőre, mert a cselekvés értelmes 
összefüggést képes felmutatni az őt megalapozó 
elvekkel. Ezzel szemben azoknak a tettei, akik
nek az életét homályos, ámde magasztos ösztönök 
mozgatják, minden olyan ember számára érthe
tetlenek maradnak, akik a következményt legfel
jebb a legkézenfekvőbb indítékokra vezetik vissza. 
Könnyebb ilyen indítékokat találni a jól megragad
ható elvekben, mint visszamenni az ösztönökig. Ha 
az átlagember cselekedeteit összehasonlítjuk elvei
vel, csaknem teljes egyezést találunk, ha viszont 
e cselekedeteket az ösztöneivel vetjük össze, a leg
nagyobb inkongruenciát tapasztaljuk. A mű, a nagy 
művész tökéletes műve azonban mindenekelőtt az 
ösztönök szülötte, s a művész műve annál nagyobb, 
minél mélyebbre ás ezen ösztönökben, s minél köz
vetlenebbül képes magát kifejezni. A hit, mégpedig 
az értelemtől függetlenedő hit épp ugyanilyen, sőt, 
még közvetlenebb kapcsolatban áll az ösztönélettel. 
Ha tehát az elvek és az azokból fakadó cselekvések 
távolodnak az ősforrástól a legmesszebbre, és a hit 
áll hozzá a legközelebb, úgy a műalkotás valahol a 
kettő között, félúton helyezkedik el. Ez magyarázza 
egyfelől a kifejezés szükséglete (Ausdruckbedürfnis) 
és az ábrázolás képessége (Darstellungsvermögen) 
között fennálló, „feloldhatatlan különbséget”, amely 
minden művész számára ismeretes, másfelől a for
ma szükségességét (Formbedürfnis), hiszen ez az, 
amely valamiféle egységesség révén kifelé eltünte
ti azt, ami belül hézagos és hiányos. S ugyancsak 
ez magyarázza, hogy a művész személyiségét mi
ért valamennyi művének összessége, s miért nem 
valamely különálló műve jellemzi inkább; e summá- 
zatból világlik ki ugyanis ösztönéletének hite.

Ez a hit, ez a fanatikus hit Lisztre éppoly jellem
ző, mint más nagy emberekre. Liszt kapcsolatban 
állt saját ösztönéletével, személyiségének ősforrásá
val, s így birtokolta a hit képességét. Hitt magában, 
s hitt valakiben, aki nagyobb nála, hitt a hala
dásban, a kultúrában, a szépségben, az erkölcsben 
és az emberiségben. És hitt Istenben! Valamennyi 
most felsorolt hit egy olyan ember erős ösztönéből 
ered, aki mindazon jóságnak a magasságaira, ame
lyet önmagában érez, másokat is el kíván juttatni. 
Egy ilyesfajta ember többé nem is művész — több an
nál: próféta.

Mily keveset jelent az ilyesfajta hit mellett a mű
alkotás azok számára, akik anélkül is érzik az édes
séget, hogy a mézet megnyalnák, akik a szépséget 
akkor is látják, ha az nem látható, akik a végtelent 
is átlátják anélkül, hogy lemérnék végtelenségét. S 
mily kevéssé rázza meg őket a zseniális ember té
vedése, mert tudják: tévedni csak az tud, aki ke
res valamit. S tudják, hogy a többi ember akkor 
vét hibát, ha épp nem terelik őt a helyes irányba; 
a tévedés viszont a zsenik kiváltsága. [...]

ARNOLD SCHÖNBERG: Liszt Ferenc mű
ve és lénye (Franz Liszts Werk und Wesen). 
Fordította: Ignácz Ádám. Tiszatáj, 2011. ok
tóber, 10. szám.
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ZENE ÉS HIT
A  v ir t u á l i s  v i lá g  k a r á c s o n y a

Boldog, izgatott örömmel vá
rom a karácsonyt, a képzeletem 
megalkotta saját karácsonyomat. 
Virtuális karácsony ez, emlékek
ből, csodavárásokból és betelje
sületlen vágyakból összerakott 
Varázslat. Csak számomra lé
tezik. Amikor karácsonyi zenét 
írok, akkor ebből a Varázslatból 
szeretnék valamit átadni má
soknak: örömet, hitet, szerete
tek Liszt Angelus című zongora
művét hallgatom. Vadonatúj zene 
számomra, ősbemutató — aho
gyan mondani szokás. Mély zon
gorahangokon indul a muzsika: 
emberi lármával. Azután magas
ba szárnyal, szépséges angya
li zene szól: emberi és az égi vi
lág párbeszéde. Képzelt dialógus, 
a lélek terének magasság-mély
ség villódzása, és mégis valósá
gosabb a valóságosnál. Mindegy, 
hogy hiszünk vagy nem hiszünk 
az angyali lények létezésében. 
Fölösleges volna feltenni a kér
dést, hogy az élete alkonyán mé
lyen hívő Liszt mennyire érezte 
valóságnak zenéje alaptémáját, 
az Angelust, a fontos az, hogy MI, 
HALLGATOK mennyire hiszünk 
benne? Gyermekkori hiteink el
vesztésével nem gyarapodunk, 
inkább mélységesen elszegénye
dünk lelkileg. Az angyalt váró 
boldogság érzése eltűnik, de nem 
kerül helyébe semmi, ami fölér
ne vele. Felnőttként büszkék le
hetünk tudásunkra, ésszerű gon
dolkodásunkra, de titokban ott 
él bennünk a mindenben őszin
tén hívő, boldog gyermekkor cso
davárása. Ezt használja ki a min
dig figyelő, tettre kész, számítóan 
ügyeskedő ünnepi kereskedel
mi zsibvásár. Elkápráztat ben
nünket talmi értékek csillogta
tásával, az öröm habzsolásának 
ezernyi lehetőségével, a megvásá- 
rolásra kínált ajándékok megsze
rettetésével. Szeretetet akarunk 
magunkkal vinni szeretteinknek. 
Valóban hiszünk ebben a szeretet- 
vásárlásban, szeretet-közvetítés- 
ben, -átadásban, a szeretet hírvi
vőinek érezzük magunkat. Ebben 
a tarka, zsibongó karácsonyi vi
lágban újra gyermekké válunk. 
Újra meg újra kiéljük magunkból 
összes megélt vagy beteljesület
len karácsonyi vágyainkat, meg
előlegezzük az elkövetkező ka
rácsonyok elvárásait. Boldogak 
vagyunk, mert ismét gyermekké 
lettünk.

A régi korok emberei is gyer
mekké válva élték meg a kará
csonyt. Ez a gyermeki hit sugár
zik a nagyszabású karácsonyi

zeneművekből éppúgy, mint 
az egyszerű kis dalocskákból. 
Belelapozok régi énekeskönyveim 
karácsonyi dallamainak fejezeté
be. Csupa hit, szeretet, felhőtlen 
gyermeki lelki tisztaság sugár
zik belőlük. A Kolozsvári énekes
könyv (1744) egyik dallamára 
nyílik ki könyvem (Kájoni János: 
Cantionale Catholikum -  össze
állította Domokos Pál Péter), 
„JESUS születék idvességünk- 
re, / A’mint régente vala igírve. 
/ Attila Istennek nagy szerelme, 
/ Emberi Nemhez tetszék ebben 
kegissége.”

A versszak zárószava, „kegis
sége” nyilván kegyességet jelent. 
Nem fér hozzá kétség, ami a szó 
írását jelenti, mert kétszer sze
repel ugyanúgy. Egyszer a dal
lam záróhangjaihoz kötődve, má
sodszor a szövegben újraközölt 
versszak végén. A régi szóhasz
nálatra és írásmódra a negyedik 
versszak is tartalmaz néhány ér
dekességet: „Veöl miérettünk a’ 
Szűztől testet. / Kiben szenvedői 
és tői eleget. / Elvévéd a mi bű
neinket, / Nyerél mi-nékünk szép 
életet, dicsösséget.” Minden Ö, Ü 
rövid magánhangzóként jelenik 
meg a szöveg írásos alakjában, 
de beszédben bizonyos hosszú és 
rövid változataikat használták, 
különösen ha énekelték is a ver
set. De szép volna, ha lett volna 
1744-ben Kolozsváron egy kis, te
nyérben is elférő kazettofon, hogy 
most, 267 év után meghallgat
hassuk felvételről az akkori ka
rácsonyest templomi éneklését. 
(Vajon két és fél évszázad múlva 
mi is ilyen régiesnek fogunk hat
ni az akkor élők számára?!)

Ez a régies réginek tűnő ka
rácsony vajon VALÓDI volt vagy 
már ez is a látható, láttató kará
csonyok közé tartozott? Nyilván 
akkoriban is volt karácsonyi vá
sár cifraságok, mutatványosok 
tarka nyüzsgésével, és persze az 
akkori emberek lelkében élő sok
féle karácsony, a képzelet szár
nyán messze száguldó, ezerfé
le hitével, örömével, meséjével. 
Ahogyan a következő ének utolsó 
előtti versszaka mondja: „Én lel
kemnek rejtekében, / Zárkozzál- 
bé szekrényében, / Hogy el ne 
felejthesselek, / Sőt öröcké dicsír- 
jelek.” Szól az ének a kis Jézusról, 
a Megváltóról, a Szeretethozóról. 
A LELKÜNK A LEGSZEBB 
VIRTUÁLIS VILÁG. NAGYON 
BOLDOG KARÁCSONYT 
MINDENKINEK!

TERÉNYI EDE
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J a n u á r i  é v fo r d u ló k
1 -  40 éve halt meg Dinu Bondi román író 

190 éve született Kerényi Frigyes költő
2 -  80 éve született Dankanits Adám erdélyi történész 

260 éve született Philip Freneau amerikai költő 
110 éve született Nazim Hikmet török költő

3 -  130 éve halt meg William Harrison Ainsworth angol író 
90 éve született Nemes Nagy Ágnes költőnő

4 -  30 éve halt meg Berczeli A. Károly költő
135 éve született Sextil Puscariu román nyelvész 
400 éve halt meg Hendrik Laurens Spieghel holland költő

5 -  110 éve született Stella Dorothea Gibbons angol írónő 
35 éve halt meg Horváth István erdélyi költő
130 éve született Patai József héber költő

6 -  70 éve halt meg Alekszandr Romanovics Beljajev orosz író 
210 éve született Ion Heliade-Rádulescu román költő 
130 éve született Ivan Olbracht cseh író
190 éve született Heinrich Schliemann német történész

7 — 360 éve született Pavel Vitezovic-Ritter horvát költő
8 — 310 éve halt meg Galileo Galilei olasz filozófus

120 éve született Paul Vaillant-Couturier francia író
9 -  90 éve halt meg Zygmunt Sarnecki lengyel író 

270 éve született Joseph Stansbury amerikai költő
1 0 -  100 éve halt meg Georg Heym német költő

170 éve született Edouard Sayous francia történész
11 — 135 éve halt meg Ján Matuska szlovák költő

40 éve halt meg Eugeniu Sperantia román filozófus
12 -  170 éve született Francois Coppée francia költő
13 -  50 éve halt meg Blédy Géza erdélyi nyelvész

260 éve született Eleonora de Fonseca Pimetal olasz írónő 
130 éve született Szpirosz Melasz görög író

14 -  100 éve született Rudolf Hagelstange német költő
15 -  170 éve született Paul Lafargue francia író

390 éve született Moliére francia drámaíró
16 -  870 éve halt meg Fudzsivara no Mtotosi japán költő
17 -  190 éve született Erik Böbh dán író

310 éve halt meg Stanislaw Herakliusz Lubomirski 
lengyel filozófus
35 éve halt meg Tache Papahagi román tudós

18 -  130 éve született Alan Alexander Milne angol író
19 -  150 éve született Móri Ogai japán író
20 -  85 éve halt meg Miguel Echegaray spanyol drámaíró

450 éve született Ottavio Rinuccini olasz költő
21 -  140 éve halt meg Franz Grillparzer osztrák író

80 éve halt meg Lytton Strachey angol író
22 — 440 éve született John Donne angol költő

420 éve született Pierre Gassendi francia filozófus 
135 éve született §tefan Petica román költő

23 -  130 éve halt meg Kertbeny Károly műfordító
30 éve halt meg Majtényi Erik erdélyi költő 
200 éve halt meg Giovanni Pindemonte olasz költő

24 — 280 éve született Pierre-Auguste Beaumarchais francia író
35 éve halt meg Ion Istrate román író 
160 éve halt meg Jan Kollár cseh költő

25 -  135 éve született Büchler Pál erdélyi orientalista
210 éve született Debreczeni Márton költő

26 -  60 éve halt meg Ludwijk Deyssel holland költő
27 -  350 éve született Richard Bentley angol filológus

180 éve született Lewis Carroll angol író 
120 éve született Walter Gyula költő

28 -  430 éve született Jean Barclay francia író
29 -  120 éve halt meg Alexander Rizosz Rangabé görög író
30 -  160 éve született Ion Luca Caragiale román író
31 -  140 éve született Zane Grey amerikai író

K é p z e lő e r ő
A képzelőerő mindennek az alapja.

Ez az,...
Albert Einstein (1879-1955) fenti gon

dolatának folytatását a rejtvényben olvas
hatja.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 14. Róma 

folyója. 15. Gyűrűszerű tárgy. 16. Tűzifa 
mértéke. 17. Magyar megyéből va
ló. 18. Katonai tömb. 19. Antonov jele. 
20. Fénykép. 22. Orosz vadászgép volt. 
24. Papnak bűneit megváltó. 26. A kén, 
a nitrogén és a hidrogén vegyjele. 28. 
Arab ország. 30. ... Ono; Lennon özve
gye. 31. Negál. 33. Ritka női név. 34. 
... Diavolo (Auber). 35. Tolerancia. 37. 
Operációs rendszer. 38. Csak félig! 39. 
Sorozatosan valótlanságokat állít. 41. 
Némán néz! 42. Bő. 43. Uncle ...; USA- 
jelkép. 44. Nyílás (népies). 46. Lop, csen. 
49. Roskadva oldalra dől. 51. -va, -... 52. 
Elárad. 53. Udine határai! 54. Etele be
ceneve. 56. Forrasztófém. 57. Sors! 58. A 
króm és a foszfor vegyjele. 59. Föld, an
golul. 61. Valahol hosszasan tartózkodó.

64. Tetőfedő szalma. 65. Fákkal borított 
(terület). 67. A kimonó öve. 68. Gél. 69. 
Az egyik pincér. 70. Hiteles mérték.

FÜGGŐLEGES
1. Kassák Lajos műve. 2. ... Gibson; 

színész, rendező. 3. Papírmérték. 4. 
Tortát mázzal kenő. 5. Az egyik mú
zsa. 6. Chilei pénznem. 7. Patás ál
lat. 8. Törekszik. 9. Dél-afrikai tarto
mány. 10. Robbanóanyag. 11. Bent ráír! 
12. Könnyűzenei stílus. 13. V. Katajev 
műve. 20. Tengeri ragadozó emlősál
lat. 21. A folytatás második, befe
jező része. 23. Borsodi település. 25. 
Angol város. 26. Primitív lábbelit vi
sel. 27. Rakás, kupac. 29. Mikszáth neje. 
31. Lángolás, égés. 32. Idegen fosztókép
ző. 35. Részekre osztó. 36. 1/10 centis. 
39. Mézelő fafajta. 40. Angol férfinév. 
42. Állóvíz. 45. Knock out, röviden. 47. 
A völgybe igyekszik. 48. Zénó becene
ve. 49. Aranyérmes. 50. Gördülő. 55. 
Kapaszkodó növényi szár. 58. Fortély. 60. 
Borul. 62. Dobolni kezd! 63. Kettőzve: 
apró cukorka. 64. Kettőzve: ritka női 
név. 66. Ételízesítő. 68. Zenithatárok!
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A Helikon 23. számá
ban közölt Gaudí gondolata 
című rejtvény megfejtése; 
Az eredetiség a kezdetekhez 
való visszatérés. 9 48 4 1 0 0 00 0 6 5 53
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