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SZÁLINGER BALÁZS

M arlon B ran do
Marlon Brando Caesarjával talán 
A z a baj, hogy nem voltam népszerű: 
Marion (ez a: neve?!) koránt se volt 
Istennő fia, a népszerűséget 
Intragenerációs kegynek hitte:
Csak a fia  jegyzi, hogy ki fia.
Marlon Brando pattantyús kis komik,
Egy senkik által világra vetett 
Ügyes fiú  volt, és a második baj 
A z volt az ő  Caesarjával talán,
Hogy nem láttam. Nyilván nem érdekelt. 
Nyilván tudom, milyen. Nyilván olyan.
A z  ujjongó tömeget nem vehetni 
Komolyan; a csatában szálfa öklelésű 
Hadvezér olyan unalmas, te Marion;
A z  ötvenes férfi, kinek megnyílik 
Egyiptom a királynőjével együtt...
Lelkem, Marion, m it hoztál ki belőlem?
Van fogalmad arról, hogy népszerűség? 
Tennéd kezed tűzbe, Americanus,
Ha azt állítanád, hogy ismered e szót? 
Nem, most nem a tartalmas sztár fogalmát 
Kerülgetem, jó  Marionom, ne h idd -  
Hanem: előfordult-e már veled,
Hogy egyben volt benned az istenek 
(Nem kis szereplők!) elszánása és 
Népek reménye (egyetlen reménye!), 
Birodalmi érdek és az apád 
Intelmei, anyád sóhajtozása,
Fogadottad szomjas tekintete,
S  ahhoz, hogy ezeknek m ind megfelelj, 
Társult-e történelmi pillanat,
Derű, pénz, bizonyos bemérhetetlen 
Harcmodor, szerencse meg az ellenség 
Lejtmenete -  és végül hívtak-e 
Valami olyan néven, ami számít,
Vagy Iulius Caesarnak legalább?

• H odossy G yula költővel b eszélget 
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HELIKON

Beszélgetés Hodossy Gyula felvidéki 
k ö ltő v e l és ir o d a lo m s z e r v e z ő v e l

Az irodalom varázsköntöse
-  Szövi a lélek vásznát című verses

kötetét, amely ötven év ötven versét tar
talmazza, Kolozsváron is bemutatta. 
Legújabb könyvéről elmondható, hogy 
egyfajta összegzése eddigi alkotói pá 
lyájánaki?

-  Talán igen, ta lán  nem. Abból a 
szempontból mindenképpen az, hogy 
a válogatásnál az eddigi term és egé
sze lett figyelembe véve, de mivel az a 
válogató -  az általam  nagyra becsült 
Zalán Tibor -  ízlésvilágát, értékrend
jé t tükrözi, am i ebben az esetben 
másképp nem is lehetne, az összeál
lítás nem adhatja vissza alkotói pá
lyám teljességét.

-  Különleges nyelvi világot mutat be 
a kötet, az is felvetődött, a költemények 
műfaja kapcsán, hogy ön esszéverse
ket ír, amelyekben a lírai nyelv m ini
málisra redukálódik. Egyetért ezzel? 
Ha igen, akkor miért ezt a „műfajt” vá
lasztotta mondanivalójának kifejtésé
hez?

-  A verseim, szövegeim többsége 
kapcsán term észetesen egyetértek ez
zel az értékeléssel, de korábbi kötete
imben szép számban lehet ta lá ln i más 
költői m űfajban m egírt költeményeket 
is. Egyébiránt a kritikusaim  az esszé
verseim értékelésénél azok erős líra- 
iságát szokták kiemelni. Ami a nyel
vi világot illeti: egyrészt ta lán  ez áll 
hozzám a legközelebb, m ásrészt ta lán  
ezzel a nyelvezettel tudom a legérzék
letesebben elmesélni azokat az érzése
ket, hangulatokat, lelki rezdüléseket, 
amelyek foglalkoztatnak, amelyek ki
kívánkoznak beló'lem, a m egtapasz
ta lt vagy csupán a szellemiekben á t
élt katarzisokat.

-  A z irónia, a fanyar humor a könyv 
egyik fő  jellemvonása, ugyanakkor én 
azt is érzem, hogy a versek személyes 
tapasztalatra alapoznak. M it gondol, 
egy költő önmagát írja meg? Ón saját 
élményanyagból ihletődik?

-  M indenki önm agát írja  meg. 
Csak azt lehet hitelesen megírni,

am it át is éltünk, cselekedetben, té r
ben, időben, gondolatban, az álmok 
végtelen birodalm ában. Szóval, csak 
a valóságot szabad m egírni, m ind
azt, am i megfogható, és m indazt, 
am i nem, m indazt, am it lá tunk  és 
m indazt, am it elképzelünk. így az 
én élményanyagom csupán a körülöt
tem  és bennem  lévő világból táp lá l
kozhat, am i tele van szenvedéllyel, 
közönnyel, árm ánnyal, hőstettek
kel, iróniával, vágyódással és gyűlö
lettel, tele van sok-sok szépséggel és 
ocsmánysággal. Ennek a szeretet- 
re érdemes — miközben álnok és h a 
mis -  v ilágnak  egy-egy parányi kis 
rezdülését akarom  pap írra  vetni, ha 
írok. Elsősorban -  az írás p illana tá 
ban kizárólag -  saját m agam  megelé
gedésére, hasznára. írok  a tú lélésért, 
a megkönnyebbülésért.

-  A  versekben a szerelem is egyfaj
ta ideológiaként jelenik meg, a nő  fö 
lülemelkedik a történeten, inkább egy 
fogalom, m intsem saját szerelmi él
mény „tárgya”. Karácsonyi Zsolt sza
vaival élve ön „távolságtartó szerelmi 
lírát művel”...

-  Számomra a szerelem tiszta, 
mennyeien őszinte életigenlést je 
lent. A szerelemben van valam i föl
döntúli, valóságfeletti, isteni. Egy 
olyan állapot, amely minden racio
na litást, tap asz ta la t vagy tudás ad ta 
ésszerűséget mellőz, amely m egm a
gyarázha ta tlan  és érthetetlen , és sa
já t énünkkel folyton ellentétes visel
kedésre ösztönöz. Talán épp ezért, én 
nem csupán a konkrét nő irán ti sze
relm et akarom  leírni, megjeleníteni, 
hanem  m agát a szerelmet, amely szi
várványszínű, önző és feledhetetlen, 
lebegtető és vérben úszó, gyilokra 
képes, amely olyan, m int a pillangó, 
szép és múlandó. Csak ha képesek 
vagyunk megérezni, megélni a sze
relm et, csak akkor érthe tjük  meg a 
világm indenség ok-okozati viszonya
it, és a világegyetem  egy parányi 
atom jának csodálatos küzdelm ét az 
életért, a m egm aradásért, az örökké
valóságért.

-  „A szerző neve város, a m ű  címe 
irodalom” -  ebből a mondatából kiin
dulva m it tart a jövő  versének, hogyan 
látja, mi a szerepe a 21. században az 
irodalomnak?

-  Ugyanaz a szerepe az iroda
lom nak most, m int volt az írásbeli
ség kialakulásakor, sőt a gondolati
ság megszületésekor. M iért változna, 
mióta az ember ism eri a gondolat 
m egtartó  erejét, ism eri az irodalm at? 
Szüksége van rá , a jövő m iatt, a h ite 
les h íradás m iatt, a mélység m iatt. A 
világ összetett és bonyolult, ak i nem 
olvas irodalm at, meg nem értheti. 
Fejleszteni kell a  nyelvet, ha  valam i 
újat ak aru n k  kigondolni, megfogal
mazni, a nyelvfejlesztésnek pedig el
engedhetetlen eszköze az irodalom, a 
szépirodalom. Ennek okán végképp 
nem mindegy, hogy olvasunk-e vagy 
nem, és az sem, hogy m it olvasunk. 
Az (ál)rom antikus, szerelmes regé
nyek, a bulvárszem ét lelket rombol 
és személyiséget gyilkol, viszont az 
igazi irodalm i élmény gazdagít, gon
dolati mélységekbe repít. Az iroda
lom nélkül nincs értelem , nincs fej
lődés, nincs tudományos felfedezés, 
a szépirodalom nélkül nem lenne ke
nyér a boltban, m ert nem lenne sem 
kenyér, sem bolt. Nem lenne repülő, 
m alária  ellen gyógyszer, mobiltelefon 
és in ternet, sőt Isten  léte is ism eret
len lenne előttünk, de mivel az ember 
szűk- és rövidlátó, hajlam os m ind
ezekről megfeledkezni. Talán most 
egy ilyen időszakot élünk, de hiszem, 
hogy ez csak átm enet. Lesznek még 
az irodalom ra nézve hálásabb idők. 
A kisgyerm ek is rúgkapál, am ikor öl
töztetjük k in ti téli séta előtt, mégis 
felöltöztetjük, de eljön az idő, am ikor 
saját m aga veszi m agára a meleg ru 
hát. így kell az irodalm at is az em
berekre ölteni, hogy ily módon m in
denkinek meglegyen az esélye a rra , 
hogy egyszer önszántából is m agára 
ölthesse az irodalom szőtte varázs
köntöst.

-  Kalandos az ön irodalmi útja, na
gyon korán kezdett el verselni, már

Hodossy Gyula
1960-ban született Dunaszerdahelyen. Költő, újságíró, könyvkiadó, irodalomszer

vező. Több szlovákiai magyar szervezet, intézmény alapítója és vezetője. Nevéhez 
fűződik többek között az Iródia (1983), a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
(1990), a Lilium Aurum Könyvkiadó (1992), a Katedra Alapítvány (1996) és a 
Vámbéry Polgári Társulás (2000) létrehozása. 2003-tól a Szlovákiai Magyar írók 
Társaságának elnöke.
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gyerekkorában költőnek tartotta m a
gát. Mégis hogyan fogalmazódott meg 
már hatévesen önben, hogy költő?

-  A gyermekkor szépségéhez hoz
zátartozik az álmodozás és az álmok 
valóságként való megélése. A gyer
mek hol űrhajós, hajóskapitány, her
cegkisasszony, hol szegény juhász
legény (aki okossággal, ügyességgel 
és kis furfanggal legyőzi még a hét
fejű sárkányt is) -  vagy legalábbis 
az ak ar lenni. Hol pedig éppen köl
tő'. Ahogyan egyik gyermeknek sem, 
amikor kijelenti magáról, hogy ő a k i
rály, nem kell valódi királyság, nekem 
sem kellett hatévesen egy káprázato
sán kifinomult íráskészség és kivéte
lesen m esteri já rtasság  az irodalom 
kiism erhetetlen és feltérképezhetet- 
len labirin tusában ahhoz, hogy kije
lentsem magamról, én költő' vagyok. 
A rra a kérdésre viszont nincs racio
nális válaszom, hogy m iért épp a köl
tő  s tátuszát (státuszszimbólumát) fog
laltam  le m agam nak, és nem például 
a mozdonyvezetőét. Az ilyen gyer
mekkori megfogalmazásoknak egyé
b irán t a felnőttkori valósághoz á lta
lában semmi közük, ez az általános, 
ez a természetes. Én viszont kaptam  
egy jó adag isteni rásegítést, hogy az
zal foglalkozhatom, am iről gyermek
ként álmodtam.

-  Ön meg volt győződve, hogy köl
tő, ám amikor első írásai a Csallóköz 
folyóirathoz kerültek, nem a legkedve
zőbb kritikát kapta. Hogyan alakult a 
pályája tovább? Volt-e mestere? Kiket 
olvasott később szívesen?

-  Valódi irodalm i indíttatásom  a 
Tejbár nevű dunaszerdahelyi kocs
mához köthető. Sok szlovákiai m a
gyar költő és író élt, illetve dolgo
zott akkor a városban: Tóth László, 
M észáros Károly, Bereck József, Zirig 
Árpád, Vajkai Miklós, Szigeti László 
-  s a Tejbárban lehetett velük megis
merkedni. Rendszeresen oda lehetett 
v inni nekik az aznap született szöve
geket, fel lehetett olvasni, meg lehe
te tt  velük vitatn i. És nekem ez na
gyon sokat segített. De jólesett az is, 
hogy volt egyáltalán  egy olyan közeg, 
ahol az irodalom érdekes és fontos 
volt. Ma is azt mondom, hogy jó lenne, 
ha  k isvárosaink mindegyikében len
ne olyan hely, ahol az irodalom szent 
dologként m egnyilvánulhatna. M ert 
az irodalom nem csak a rra  jó, hogy 
az író önm agának m egírja a m ű
vét, esetleg publikálja egy folyóirat
ban vagy m egjelenteti egy kötetben, 
am it majd valaki föltesz egy polc
ra. Az irodalomhoz az irodalmi élet is 
szervesen hozzátartozik. És ez az én 
kam aszkoromban erőteljesen műkö
dött Dunaszerdahelyen. Tizenhatéves

koromban Mészáros Karcsi volt a 
Csallóköz főszerkesztő-helyettese. O 
terelgetett az írás, az ú jságírás fe
lé. Igazi m entorként viselkedett, ol
vasnivalóval, irodalom m al lá to tt el. 
Kész tan te rvet á llíto tt fel, irodalom
ból, történelem ből, pszichológiából és 
filozófiából. A számonkérés sem m a
rad t el, fan tasz tikusan  élveztem azt 
az időszakot. T izenhat évesen elköl
töztem  otthonról, albérletbe, hogy 
szüléim ét ne terheljem  kalandos éle
tem  fricskáival. Ú jságcikkekkel és 
vagonok k irakásával kerestem  a ke
nyerem. Mindeközben rengeteget ír 
tam  szépirodalm at, verseket, novel
lákat. Jó írásgyakorlatok voltak ezek, 
amelyeket főleg Mészáros Karcsi ba
rátom m al m induntalan  kiveséztünk. 
A tanu lás hatékony módja volt ez.

-  A z  Iródia alapítója volt, mi volt az 
Iródia célja, mi történt vele, miért til
totta be az akkori rendszer?

-  H ivatalos indoklás nem volt. 
Abban az időben ilyenekkel nem fog
lalkoztak. H a valam i nem te tsze tt a 
ha talom nak, vagy a hatalom ra  néz
ve veszélyesnek ítélték  meg, akkor 
b e tilto tták  és kész. Az Iródiát a fi
a ta l költők és írók országos mozgal
m aként em legettük, ráad ásu l nem a 
hatalom  vagy an n ak  valam elyik k i
szolgáló szerve hozta életre, hanem  
egy alulról építkező szerveződésből 
jö tt létre, h á t persze, hogy nem  te t
szett a kom m unista rendszer p á r t
katonáinak .

A mozgalom m eghirdetésétől kezd
ve különböző eszközökkel folyton-foly- 
vást el a k a rták  lehetetleníteni. Minél 
inkább harcoltak ellene, annál több 
híve akadt, így aztán  három  évnyi te 
vékenység u tán  betiltották.

-  Ön a Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának elnöke, ebben a m inő
ségében hogyan látja a felvidéki iroda
lom, alkotók helyzetét, mennyire van 
lehetőség könyvek publikálására, m i
lyen az irodalmi élet?

-  Az SZMÍT elnökeként az írók 
és az irodalom érdekképviseletét 
ta rtom  a legfontosabb feladatnak. 
Fontos, hogy Szlovákiában a m a
gyar nyelven alkotó szerzőinket is 
megillessék ugyanazok a jogok, am e
lyek megilletik a szlovák nyelven író
kat. Ez egy sokrétű, több szintű fel
adat. Aztán oda kell figyelni, hogy 
M agyarországon se szenvedjenek h á t
rány t a határon tú li m agyar szerzők, 
m ert szerintünk, ebből a megköze
lítésből, ott is van jópár megoldásra 
váró feladat. Irodalomszervezőként 
nagyon fontosnak tartom  a sokszí
nű irodalmi életet. Segítjük alkotóin
k a t publikációs lehetőségek (folyóirat,

könyv, tévé- és rádiószereplés) feltér
képezésével, megteremtésével, kü
lönböző alkotói ösztöndíjak és egyéb 
nívódíjak alapításával, illetve azok 
alapíttatásával.

-  A  fiatalabb generációra mi jellem 
ző, milyen műfajt, írásmódot részesíte
nek előnyben, felfedezhető-e valamiféle 
csoportosulás, irányzat?

-  H ála Istennek m indent szeret
nek. Minden alkotó más, és ez fia ta
loknál még hatványozottabban ér
ződik. Van nagyjából ötven, még 
önálló kötettel nem rendelkező fia
ta l szerző a T ársaságunk holdudvará
ban. Mentorok bevonásával segítjük 
őket a pályán elindulni, m egm arad
ni. Vannak rendszeresített tovább
képző összejöveteleink, az Opus ne
vű folyóiratunk mellékletében és a 
honlapunkon biztosítunk publikációs 
lehetőséget, Pegazus-díjban részesít
jük  a legjobbakat. Tavaly életre hív
tuk  a F iatal írók Körét. A fiatalok na
gyon lelkesek, de hogy m iként fognak 
élni a felkínált lehetőséggel, az még a 
jövő zenéje.

-  Felvidéken az Irodalm i Szemle, a 
Kalligram, a Szőrös Kő (amely, úgy 
tudom, m ár csak online formában m ű
ködik) és az Opus folyóiratok szolgál
ják  a közlési teret. Mennyire nyitottak 
ön szerint ezek a lapok az anyaországi 
vagy Kárpát-medencei fiatalok alkotá
sainak publikálására?

-  Mindegyik felsorolt folyóiratnak 
megvan a sajátos arculata, és ez így 
van jól, de mindegyik közöl m agyaror
szági szerzőket, fiatalokat is. Sőt, sze
rintem  egyik folyóiratnál sem szem
pont, hogy a szerző épp hol él, fiatal-e 
vagy sem. A minőség nem kor- és or
szághatárfüggő.

-  A  Szlovákiai írók Társaságának 
milyen fontosabb célkitűzései, tervei 
vannak a jövőre nézve?

-  Éves m unkaterv alapján dolgo
zunk. Egyik legfontosabb feladat a fi
atalokkal való m unka, az író-olvasó 
találkozók, a különböző irodalmi fesz
tiválok, díjkiosztó ünnepségek meg
rendezése, jub ilánsaink  köszöntése. 
És persze a sokat em legetett érdekvé
delem... Nemes feladatok ezek, hálás 
vagyok a sorsnak, hogy foglakozhatok 
velük.

-  Mivel készül meglepni a közeljövő
ben olvasóit?

-  Ha a jó Isten is engedi, egy újabb 
verseskötettel!

VARGA M E L IN D A
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DÁ VID G YULA

Kolozsvári magyar könyvnapok  
a háború után, a politika árnyékában
M ár nem emlékszem, honnan -  ta 

lán Édesapám irományhagyatéká
ból -  került hozzám egy 20 oldalas fü
zetke, első oldalán ennyi áll: „1946. 
KÖNYVNAPOK. Kiadják: az erdé
lyi m agyar könyvkiadók.” És az oldal 
közepén egy stilizált páva. A második 
oldalon: „Készült az 1946. június 21- 
30 között megtartandó székelyudvarhe
lyi könyvnapokra és az országos jú liu 
si könyvhónapra, melyen részt vesznek 
a következő könyvkiadók:

Bolyai Tudományegyetem Jog- 
és Közgazdaságtudományi Kara -  
Kolozsvár

Bolyai Könyvkiadó -  Marosvásárhely
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye

sület -  Kolozsvár
Erdélyi Tudományos Intézet -  

Kolozsvár
Józsa Béla Athenaeum -  Kolozsvár
Lepage Könyvkereskedés -  Kolozsvár
Méhkas Diákszövetkezet -  Móricz 

Zsigmond Kollégium -  Kolozsvár
Minerva Irodalmi Intézet Rt. -  

Kolozsvár
Román Kommunista Párt könyvki

adója -  Kolozsvár
Most, hogy annyi évtized u tán  újra 

m agyar könyvnapok megrendezésére 
került sor Kolozsváron, ta lán  nem lesz 
érdektelen körülnézni ennek az ese
ménynek a környékén.

*

A székelyudvarhelyi könyvnapok
ra  -  az időzítést tekintve, minden bi
zonnyal -  a M agyar Népi Szövetség 
ott, épp azokban a napokban meg
rendezett Kongresszusa kapcsán ke
rü lt sor. Egy, ez utóbbival kapcsola
tos Jegyzőkönyv preambulumában 
(<Jegyzőkönyv az M N SZ nemzetiségi 
törvénytervezetének kongresszusi vitá
járól. In: Érdekképviselet vagy pártpo
litika.? Iratok a Magyar Népi Szövetség 
történetéhez. 1944-1953. Összeállította 
Nagy Mihály Zoltán és ö lti Ágoston. 
Pro P rin t Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2009. 318.) expressis verbis ez áll: „A 
kongresszus egy színházi megnyitó
val kezdődött f- hó 27-én este...” Tehát 
végeredményben ez a néhány „szé
kelyudvarhelyi könyvnap” is a „vív
mányrendezvények” sorába ta rto 
zott, akárcsak a Romániai Magyar 
írók Szövetségének megalakulása, 
pont a Kongresszus napjaiban és pont 
Székelyudvarhelyen. Ez egyértelmű
en kiviláglik ezeknek az események
nek a sajtójából: a Brassóban megjele
nő Népi Egység és a székelyudvarhelyi 
Szabadság akkori számaiból.

Nem célunk itt a M agyar Népi 
Szövetség egész művelődéspolitikáját 
előtárni -  terünk  sincs erre. Csak a 
székelyudvarhelyi könyvnapok néhány 
dokumentumát szeretnék ism ertetni 
az itt következőkben.

*

A Népi Egység 1946. június 30-i 
számában M agyar Zoltán beszélget 
Méliusz Józseffel „egy új könyvről, az 
irodalom és a politika viszonyáról, az 
értelmiség szerepéről”. Ebből a cikk
ből idézünk:

„A Magyar Népi Szövetség székely
udvarhelyi nagygyűlésével egyidejűleg 
megnyílt könyvnapok alkalmából ta
lálkoztunk Méliusz Józseffel, a kitűnő  
íróval. Felhasználtuk az alkalmat, és 
egy-két kérdést intéztünk hozzá a Népi 
Egység olvasói nevében.

— A  könyvnapi előkészületekben el
hangzott nyilatkozatokból és közle
ményekből már tudjuk, hogy Sors és 
jelkép című könyve a háború alatti Dél- 
Erdéllyel foglalkozik egy 1943-ban tör
tént utazás leírása keretében. Első kérdé
sünk: mi indította könyve megírására?

— Helyesen a rra  a kérdésre kelle
ne először válaszolnom, ki ösztön
zött e könyv megírására. A brassói 
olvasót ez annál inkább érdekelhe
ti, m ert a könyv m egírásának gondo
la tá t Szemlér Ferenc vetette fel, 1943- 
ban, épp azon a dél-erdélyi utazáson, 
amelynek végállomása a Bánság, a 
Maros-mente, Enyed és Szeben u tán  
Brassó volt, és am it könyvemben le
írok. Az eredeti kérdésre válaszolva 
azt mondhatom, hogy könyvem meg
írásában egyszerű szándék vezetett: jó 
könyvet, jó irodalm at írni.

-  De könyve, a mi tudtunk szerint, 
szépirodalom is, és nem mentes a poli
tikától.

-  A kettő nincs is ellentétben egy
mással. A jó irodalomra a mai m agyar 
irodalom európai viszonylatokban is 
magas szintje kötelez minden ma
gyar írót, a többi a m agatartás és az 
író benső ta rta lm ainak  kérdése. Túl 
vagyunk mind az irodalmi, mind a vi
lágnézeti gyermekbetegségen, amely 
a magas irodalmi formákat és a hala
dó politikai ta rta lm akat elválasztotta 
egymástól.

— Akkor mi a könyvének viszonya a 
tömegekhez?

-  Tisztázzunk valamit! Könyvem, 
bár az értelmiségi olvasóhoz szól, sti- 
láris alkatánál fogva egyetemes ta r 
ta lm akat fejez ki és remélem, sikerül 
kimondanom Dél-Erdélyről beszél

ve azt, ami a háború szörnyű nemze
tiségi elnyomatásában éppen a legszé
lesebb rétegek létét jellemezte, akkor 
is, ha  ennek a végzetes időnek az áb
rázolása intellektuális síkon tö rté
nik. Nagy István joggal szüntelenül a 
széles néprétegek felvilágosítását és 
bekapcsolását követeli a kultúrába. 
Hangsúlyozom, ebben tökéletesen iga
za van és egyetértünk. De ugyanak
kor nem hanyagolhatjuk el éppen ér
telmiségi rétegünk felvilágosítását, 
gondolkodásának átmódosítását, hi
szen a különböző társadalm i rétegek 
nem elszigetelve, hanem  együtt élnek, 
egym ásra hatnak, és épp a jelenle
gi időben és a nemzetiségi helyzetben 
elsőrendűen fontos az értelmiség sze
repének a tisztázása és bekapcsolása 
abba a döntő társadalm i küzdelembe, 
amely a munkásságot, a parasztságot 
és az értelmiséget közös arcvonalra ál
lítja: a nemzeti egyenjogúság megvaló
sítására és biztosítására.

-  Ezekkel az igényekkel m it vár, m i
lyen hatást vált majd ki a Sors és jel
kép?

-  E rre a kérdésre nehezen találom 
meg a választ. Kétségtelen, hogy mi
vel ez a könyv többé-kevésbbé számve
tés is a múlttal, akadnak majd mind 
magyar, mind román részről, aki
ket a könyv felbőszít. Ez természetes: 
az igazság m egírására törekedtem. 
A kézirat egyik olvasója azt a kérdést 
te tte  fel a felszabadulás után, hogy va
lóban a háború a latt írtam -e a Sors és 
jelképet, m ert jóslatai meglepőek. Ez 
a kérdés azt igazolta, hogy a mai va
lóságok körvonalai a  háború kellős 
közepén is sejthetők voltak mindazok 
számára, akik az igazságra töreked
tek. M árpedig 1943 tavaszán az igaz
ság ku tatására  indultam  el délerdélyi 
utamon, az akkori Hitler-ellenes ro
m ániai földalatti szervezkedés meg
bízásából, hogy kitapasztaljam , mi a 
m agyarság hangulata. íme, az utazás
ból nem csak több oldalas szervezeti 
jelentés lett, hanem  egy háromszáz ol
dalas könyv is. Az olvasó dolga, mihez 
kezd vele.

-  Köszönjük válaszait. De még né
hány kérdés: Jelenik-e meg közelebbről 
más munkája is?

-M olter Károlyon keresztül kaptam  
meg a napokban Illés Endre üzenetét 
a Révai Könyvkiadótól, hogy elfogadta 
Város a ködben című regényemet, amit 
még a bécsi döntés előtt fejeztem be, 
de az 1917-1918-as eseményeket ábrá
zoló záró fejezetei m iatt nem jelenhe
te tt meg a háború alatt. Egyébként en
nek a könyvnek is Szemlér Ferenc volt 
a „bábája”. Ősszel, remélem, verseim 
gyűjteménye is megjelenik.

-  Min dolgozik jelenleg?
-  Háborús naplómat másolom. Az el

ső nap: a Szovjetszövetség elleni hábo
rúba lépésünk dátuma, az utolsó nap:
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augusztus 23. Egyéb munkáimmal 
még nem tartok ott, hogy megemlít
hetném okét. Mindenesetre szeretnék 
túl lenni a választásokon és a békeszer
ződések megkötésén. Akkor remélem, 
megnyugszik a felbolygatott Erdély és 
az írók tájunkon is visszatérhetnek tel
jes mesterségükhöz, az íráshoz.

*

A Székelyudvarhelyen megjelenő 
Szabadság június 30-i számában, né
hány soros ismertetőkkel bem utat
ta  a Józsa Béla Athenaeum kiadvá
nyait, és közölte Váróné Tömöri Viola 
„Bemutatom nektek...” című beharango
zó cikkét. A Református Tanítónőképző 
tanárnője a könyvnapi füzetben nép
szerűsített hazai kiadványok mellett 
másokat is említ, amelyek a mai olvasó 
szám ára szélesebbé tágítják az 1946- 
os könyvkínálatot: „Régi és új íróink: 
Arany Jánostól Illyés Gyuláig szép új 
könyvnapi kiadásban, olcsó áron vár
ják  a közönséget. Az ezresek világában 
százasokért vásárolhattok szép köny
veket. Akiket a műkedvelő színját
szás érdekel, éppen megyénk fiának, 
Benczédi Sándornak művészi köny
vecskéjében kapják meg a legtökélete
sebb anyagot erre a célra. Akik a ma
gyarországi földreformnak az emberi 
lelkekben keltett visszhangját szeret
nék megismerni, Illyés Gyulától kap
nak őszinte, művészi beszámolót. Akik 
a sok gond u tán  még betűt sem szeret
nének látni, tehetséges erdélyi famet
szőinknek, Gy. Szabó Bélának és M. 
M akkai Piroskának képsorozataiban 
gyönyörködhetnek.”

mékkel összhangba hozzuk m agyar 
értelmiségi rétegünket.

Az ünnepi esten saját verseiből felol
vasott Szemlér Ferenc, Tompa László, 
Kiss Jenő, Horváth István, Szabédi 
László, Szobotka Endre és Vasvári 
István. Elbeszélésekkel Asztalos István, 
Gagyi László, Jékely Zoltán emelte az 
ünnepi est sikerét és tette közvetlen 
hangulatúvá az írók és közönség között 
a kapcsolatot.”

*

Közvetlenül ez a latt újabb rö
vid tudósítás: A  Romániai Magyar 
írószövetség városunkban rendezte meg 
alakuló ülését.

„Az országos nagygyűlés vasárnap
ján  az erdélyi m agyar írók írókong- 
reszszust ta rto ttak  a székelyudvar
helyi Református Kollégium egyik 
termében. Az írókongresszuson meg
hallgatták  a múlt esztendő m unká
járól szóló jelentést, majd rá tértek  az 
írók problémáinak és az alapszabá
lyoknak a megbeszélésére.

Nagy István író, az írószövetség 
ideiglenes elnöke ism ertette a kijelölt 
célokat és kérte egy új vezetőség meg
választását. Nagy István indítványára 
László Gyula elnöklete a la tt egy jelölő- 
bizottságot küldtek ki. A jelölőbizottság 
az írószövetség elnökévé Gaál Gábor 
egyetemi tan árt, alelnökökké Tompa 
Lászlót, Nagy Istvánt és Salamon 
Lászlót jelölte. Az írókongresszus 
résztvevői a jelölést egyhangúlag elfo
gadták és ugyanígy m egválasztották a 
vezetőség más tagjait, a választm ányt 
és bizottságokat is.”

*

A következő számban rövid tudósí
tásban (.Előadó-estet tartottak a romá
niai magyar írók Székelyudvarhelyen. 
Szabadság, 1946. július 7.) számol be 
a lap a június 29-én megrendezett iro
dalmi estről.

„Ünnepi est volt ez, nem csak a szé
kely anyavárosnak, hanem  maguk
nak az íróknak is, hiszen ezen a na
pon a székely anyavárosban dobogott 
az egész m agyarság szíve. Nekünk él
ményt jelentett, hiszen annyira nél
külöztük és nélkülözzük íróinkkal, 
szellemi irányítóinkkal való találkozá
sainkat.

Az ünnepi est első szólója Tompa 
László, anyavárosunk kitűnő költője 
volt, aki meleg szeretettel köszöntöt
te az írókat, a kongresszusi kiküldöt
teket és a megjelent közönséget. Majd 
Nagy István lépett a színpadra és is
m ertette az erdélyi írók célkitűzéseit. 
Az a kötelességünk -  mondotta Nagy 
István - ,  hogy m egterem tsük a kap
csolatot az írók és a nép között, vala
m int átneveljük, a demokratikus esz

*

A Népi Egység 1946. június 27-i szá
ma azt adja hírül, hogy Megjelent az 
Utunk első' száma. A Szabadságban 
pedig az augusztus 11-i számban ol
vashatjuk a lap aláíratlan  vezércik
két A z Utunk és Székelyudvarhely az 
Utunkban címmel. A névtelen cikkíró 
Kós Károllyal, illetve a lap 4. számban 
megjelent Város a vakvágányon című 
cikkében foglaltakkal száll vitába. Kós 
ugyanis „...főképp építkezési szempont
ból foglalkozik Székelyudvarhellyel, 
éles hangon bírálva terv nélkül épült, 
zegzugos utcáinkat, »rendetlenül egy
más mellé dobált« köz- és magánépüle
teinket, s azok kisebb-nagyobb csúfsá
gait, fogyatékosságait. Be kell látnunk 
-  folytatja a cikk írója -  : sok főbekó- 
lintó igazság van Kós Károly cikkében, 
amelyet egy olyan világot já rt, mű
vészien fölényes látású idegen ta lán  
másképpen nem is írhatott volna meg. 
Hozzátesszük: m agunk is sok szépíte
ni, javítani valóra tudnánk  rám utatni 
itt, m agunk körül -  egészen békés és 
módos időkben még jóval többre, m int

amennyire m ostanában csak gondol
hatunk  is. E sorok írója sem vallotta 
soha, hogy egy közületet, népet, nem
zetet lustaságba, tétlenségbe duruzso
ló hízelkedés, hibákat letagadó szem
bekötés szebb, dicsőbb, hazafiasabb 
cselekedet, m int a hibák őszinte feltá
rása, javító célzatú ostorozása. /.../ Azt 
írja Kós Károly kétségtelenül érde
kes és tanulságos cikkének a vége felé: 
»csak ki kell tá rn i a bezárt ablakokat 
és ajtókat«, s a csúnya értéktelen lo
mokat m indjárt ki lehet hajítani, a vá
rost újjá lehet építeni. Ha csak ennyi 
kellene, ha  ennyi elég is lenne ehhez a 
megújuláshoz! -  hogy sürgetnők, sőt 
követelnők vezetőségeinktől ennek a 
városmegújító m unkának az azonna
li megkezdését. De így, hogy városunk 
szegénységét, lakos testvéreink nyo
masztó terheit is ismerjük, megelég
szünk egyelőre azzal, ha a kisebb hi
bák megjavítása, panaszok eloszlatása 
irányában lá tunk mindennap tevé
keny jóakaratot. Kós Károly cikkének 
tanulságait pedig eltesszük akkorra, 
amikor azokat -  alkalm asabb anyagi, 
lelki körülmények között -  felhaszná
lásra ismét elővehetjük, vagy utódaink 
elővehetik!”

*

Az 1946-os m agyar könyvnapok
ra  kiadott -  fentebb m ár idézett -  rek
lámfüzetben egyébként mindössze 12 
olyan könyvet találunk, amelyek ki
mondottan ez alkalom ra jelentek meg. 
Ebből 1 a Bolyai Tudományegyetem, 
2 a Bolyai Könyvkiadó, 6 a Józsa 
Béla Athenaeum, 2 a Méhkas 
Diákszövetkezet és 1 a Román 
Kommunista P árt kiadása. Bőven 
ajánlanak a rendezők a közönség fi
gyelmébe olyan könyveket, amelyek 
évekkel korábban (részben még 1944- 
et megelőzően) megjelentek, köztük a 
Lepage Könyvkereskedés, a Minerva, 
az EMKE, az Erdélyi Tudományos 
Intézet összesen 127 kiadványát.

A reklámfüzetben az árak  is szere
pelnek -  a könyvek bolti és a kedvez
ményes könyvnapi árai, amelyek a 
második világháború u tán  meglódult 
inflációra, a milliós világra emlékezve, 
valóban visszafogottaknak tűnnek.

Az 1942-es erdélyi m agyar könyv
napok sajtójával összehasonlítva, az 
1946-os visszhang szegényesnek tű 
nik. Igaz, m aga az akkori erdélyi ma
gyar sajtó is szegényesebb, s azt a né
hány oldalt, amelyre a megjelenők 
terjedelme leszűkül, túlnyomó részt a 
politikai propaganda foglalja el -  külö
nösen a székelyudvarhelyi könyvnapok 
idején, amikor a figyelmet a Magyar 
Népi Szövetség Kongresszusára igye
keztek irányítani.

Az 1946-os könyvnapok emlékét en
nek ellenére ta lán  érdemes volt a  fele
dés homályából felidézni.
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F R IE D  IS T V Á N

Ruha teszi az arcot?
N e tá n  a rc  te n n é  a  r u h á t?  
(Dávid Botond k iá llítá sa  elé)

„Mallarmé, a legmódszeresebb el
méjű tizenkilencedik századi esztéta 
azt mondja: a világon minden avégből 
létezik, hogy könyv váljék belőle. Ma 
minden avégből létezik, hogy fény
kép váljék belőle.”

{Susan Sontag: A fényképezésről)

Ki ez a fiatalember, akiről szinte min
dent tudni hiszünk, hogy amikor e tu 
dásról számot kellene adnunk, azonnal 
visszakozunk: semmit sem tudunk ró
la? Ki ez a fiatalember, aki alakot nem, 
de ruhát, sapkát vált, talán valamely el
várásnak megfelelően, azaz a társada
lomban (ezt sem tudjuk, még csak nem 
is sejtjük) betöltött, betölteni kívánt, ne
ki tulajdonított, neki tulajdonítható sze
repe szerint? És e szerep (ha szerep) mit 
rejt, vagy mit tesz láthatóvá, látványos
sá, felfoghatóvá? Modell lenne ez a fia
talember, és egy fantasyhoz próbálna 
alakot? Egy filmhez meghirdetett válo
gatás résztvevője?

Aki tudja (a biztosat? a megsejthetőt?), 
hallgat, egymás mellé illeszti az elkapott 
(?) beállítás nyomán készült (?), hosszas 
megfigyelés után közzétett (?) fényképe
ket -  a szemlélő jobb híján találgat, rej
télyt szimatol ott, ahol talán nincs rej
tély, alakváltozást, ahol esetleg csak 
próbafelvételeket követő fényképsoroza
tot lát. Egyszóval, előbb tanácstalanság 
fog el, aztán kétely, majd következik egy 
történet (re)konstruálása, végzetül -  új
ra csak jobb híján -  megkezdődhet a böl
cselkedés. Mivel már a Három nővérben 
is emígy fakad ki az egyik szereplő (nem 
a színész, mert ő eltűnik a szerep mö
gött): Ha nem adnak teát, filozofáljunk. 
S minthogy még a képeken sincs nyoma 
annak, aminek alapján teához jusson a 
fényképeket szemlélő, és a fényképekről -  
tudományossággal szólva -  egy összefüg
gő narratívát szerkeszthessen, kezdődjék 
hát a bölcselkedés, mely vajmi kevés ta
nulsággal jár, inkább meghirdeti: kinek- 
kinek jogában áll azt fűzni (gondolatban, 
szóban-írásban) a képekhez, ami benne- 
általa gondolatként, találgatásként, rejt
vényfejtésként megfogalmazódik. Hiszen 
önmagában még az egyértelműség lát
szatával feltűnő fénykép sem zárt, fő
leg nem önmagába zárt alkotás, hanem 
előbb a technikának, majd a technikát 
mozgató kéznek s a kezet mozgató terv
nek -  elgondolásnak összjátéka, amely
nek játékba hozása azonban szemlélőjére 
vár. S kinek-kinek a maga pillantásával 
válaszol a fénykép, ki-ki a képben önma
gát (is) tekinti, azt és úgy, ahogy világá
ba, élettervébe beleillik/beleilleszthető.

Az első kérdést olyképpen körvonalaz
nám: egy ember hány ember, egyvalaki
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ben hány ember lakik? Csak az, akinek 
szeretné láttatni magát, vagy csak az, 
akinek mások látják? És ezen túl: kü
lönféle élethelyzeteiben hányféleképpen 
nyilatkozik meg, akár ruhájával, fejfe
dőjével, fezzel vagy fez-telenül (vigyázat, 
magas hangrendű szó!), fegyverrel vagy 
fegyvertelenül, autóban, utcán, erdő
ben, előadóteremben ugyanaz néz ránk? 
Mennyire változtat a ruha az emberen? És 
az ember a ruhán? Szakácsként vagy va
dászként, öltönyben/nyakkendőben vagy 
félmeztelenül egy-azonos személyiségre 
bukkanunk? Az Edgárnak nevezett fia
tal ember „arcai” (de csupán arcai?) kö
zül melyik az ön-azonos? Melyik a valódi, 
melyik az, amire vágyódik? vagy inkább 
egy történet fogalmazódik meg előttünk 
valakiről, akiben ott leljük valamennyi 
lehetőséget? Mindegyik lehetne, szeret
ne lenni, lehetett volna, eljátszik a lehe
tőséggel, hogy valamennyi egyszerre, s 
mert ez csupán egy fényképsorozatban 
valósulhat meg, talán egyik sem. A dísz
magyarban: ez a múlt. Egy kocsiban ül
ve, fegyvert szorongatva: ez a jelen akció
filmjéből kivágott részlet is lehetne. De 
feltételezhetjük, hogy üldözött, ugyan
olyan joggal, hogy üldöző. A napszemüve
ges, autós kép vállalkozót sejtet, az utcai 
járókelő szivarral, a forgatagra csodál
kozva, a nagyvárosi flaneur, a tétován 
kóborló, aki otthontalanságát meghittnek 
tetsző pillantásaival leplezi. Mindez egy 
ember, aki sok ember, mindez az egyet
len lehetőséget megsokszorozó alak. Csak 
annyira szerep, amennyire ezt a társada
lom elvárja, neki tulajdonítja, ám ő egy
re újabb alakba, szerepbe éli bele magát. 
Ekképpen lesz — ha úgy tetszik — lélek
tani tanulmánnyá, tudósítássá egy va
lakiről, akinek én-je, talán felettes énje, 
elrejtvén az ösztön-ént, diadalmasan jel
zi, mennyi minden, kiegészítem, lehetne, 
ha akarná, ha nem csupán a fényképész 
kívánságának engedve vállalná a beállí
tást, a pózokat, a helyzeteket, bújna ru
hákba (jelmezbe?), öltene új alakot.

A második kérdés a fényképészt fag
gatná. Edgár arcai? Arctanulmányok? 
Pillanatnyi rezdülések, ruhákhoz sza
bott arc-módosulások, változó tekinte
tek megfigyelése, tanulmányozása, rög
zítése? Ezúttal nem az impresszionista 
festő hite-elképzelése a mozgatóerő, no
ha a mexieói Nobel-díjvárományos író, 
Carlos Fuentes szerint: „a fényképezőgép 
korunk ecsetje”. Claude Monet a Saint- 
Lazare pályaudvart festette meg külön
böző napszakokban. Ugyanazt a pálya
udvart? A fény-árnyékok változásai és 
magának, a festőnek a napszakok során 
változó hangulatai feltételeztetik, hogy 
állandóságában a változót. Nemcsak nem

lépünk kétszer ugyanabba a folyóba, mi 
sem maradunk ugyanazok, hiszen a két 
belelépés között percek, órák, napok tel
tek el. A fényképész is változik a felvéte
lek egymásutánjában, az időbeli eltéré
sekben vele is történik valami. Jóllehet 
a sorozatot végigtekintve, miközben az 
alakra, a környezetre, a kellékre, a ru
hára, a micisapkára vagy a fezre, a bőr
kabátra vagy fegyverre koncentrálunk,

egyetlen fényképen az összbenyomást 
okozó egészre, lehetetlen nem gondol
ni arra, aki mindezt elkövette. Akinek 
eszébe jutott, megtervezte, végrehajtotta, 
rendet teremtett, és kiállításként prezen
tálta. S ez utóbbi bizonnyal azért hangsú
lyos, mert egy kiállítás sosem kizárólag 
fényképek egymásutánja, azok számsze
rű összessége. Hanem valami, ami túllép 
ezen az összességen. Híradás — ezúttal — 
egy emberről; egy szerepről?, egy lehető
ségről!, egy sokféleségében is egyről, ami 
nem egészen ugyanaz, mint az egy sok
félesége. „A fénykép hatalma abban rej
lik -  üzeni a már idézett Susan Sontag -  , 
hogy lehetővé teszi olyan pillanatok tü
zetes vizsgálatát, melyeket az idő sodra 
egyénként rögtön elmosna”. A fényképész 
lehetővé teszi, hogy találkozzunk -  újra 
Sontag asszony -  a „lappangó varázslat
tal. Remélem, nem túlzás, ha a költőtől 
kérek kölcsön kifejezést, hogy jellemez
zem; ő ugyan a költőről szól, én meg a 
fényképészköltőre alkalmazom: Az adott 
világ varázsainak mérnöke. A technikai 
sokszorosíthatóság korában nem egyszer, 
ilyen kiállítás segítségével végzi el azt, 
amit szóval, verssel, nyelvi műalkotással 
a költő: „megszerkeszti magában, mint ti 
majd odakint, a harmóniát.”

Elhangzott a székelyudvarhe
lyi Portrékévézóban Dávid Botond 
Edgár világa  című fotókiállításának 
megnyitóján, 2011. június 13-án.
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Két úr között...
„Bohóc a költő” 
(Ismeretlen költő)

Két úr között csak topog a lélek, 
szolga ő és vár lehetőség-léket, 
hogy a más mérget rejtő pohár, 
mi díszes úgy, bár kietlen sivár, 
úgy dúdolhatja szűk rejtett dalban, 
hogy urához ne láncolja dallam, 
csak írhassa versét hatra, vakra 
félszemmel sandán szénabrakra, 
kupára, mi majd attól telik, 
vagy attól tömény, vagy attól lesz híg, 
hogy kivel közös a kapa s a kád, 
s hogy ki teremté az apja fiát 
ráncos földlepedőnk e szögletén 
melyet letagadhatsz, de akkor is tény, 
csak magára húzva rentábilis, 
ha nem temet el, őrületbe visz.
Hogy ne írjak verset, keveset se? 
gyökeret a szár föl úgy kövesse, 
és ne maradjon szentnek lábhelye, 
honnan a kúszó világra néz le, 
feledve bajt s bamba megcsúszást, 
mi percet ér, de órát sose lát, 
mert eltűnt előle minden kész nyom, 
hát így szeressétek egymást agyon 
felebarátin, jóakarón... 
minek volt ára s a rekedt kántor 
elplanétált, így temetni bátor, 
vele zümmög a többnyelvű házsor. 
Sejtve mi hasonló mindezekhez 
a hűség próbája balegyenes, 
ha nem írnék égve holdkoron 
betűt szemezve, e kor eloson, 
ki- s befordítva mit még érdemes, 
hadd pászoljon az illemékszerhez, 
hogy legyen mindennek szép a vége, 
rajtam a remény jégveritéke.

Hetven után
Hogy mi lázit hetven után? 
mire kapu s ajtó ásít, 
öreg ördög csercsés nyakán, 
legszebb év volt, amit elvitt. 
Tánclépésben jobbra, balra, 
egyenes út ebben nincsen, 
mint gazdátlan világbarma 
tapodva járunk a hitben, 
megértenünk lehetetlen, 
tagadni is nevetséges, 
üres fejjel vagy előnyben, 
e potomság ára kétes.
Hát ez lázit hetven után, 
boglyát fölhegyezed százszor, 
alját tépik s vámot kíván 
fütyülő szél s hetyke pásztor.
S mit már annyiszor számolgatsz 
homlokodon rovásjelek, 
azt várod, hogy megkopik az, 
de rád döntnek ezer évet.

SIGMOND ISTVÁN
Molekulák 6.

A legnagyobb csodák
A könyvtár nem szentély, nem temp

lom, nem iskola, sokkal több. Még sen
ki sem tudta meghatározni, hogy ér
tékében milyen fenségességgel azonos. 
Sajnálatos, hogy a földlakók eddige- 
lé nem tudtak ebben az ügyben közös 
nevezőre jutni, a fogalom-szegénység 
ugyanis leépítheti a szellemet, na
gyobb rombolást okozhat a jövőbe ka
paszkodó emberi lényekben, mint a ki
ürült gyomor, a rák vagy az istentelen 
életmód. Noha az emberek már min
dent kiderítettek, mindent kikísérle
teztek, a sokféleségben is egyetértet
tek, a jelenhez, a múlthoz és a jövőhöz 
kapcsolódó kérdéseket, hajdani és maj
dani történéseket, logikai összefüggé
seket, kilátásokat, és a lét -  nemcsak 
az emberi -  tulajdonképpeni értelmét 
is megfejtették vagy megfejteni vélték, 
de a könyvtár meghatározásában te
hát megbukott az emberi elme.

A könyvtárosnak nem az volt a dolga, 
hogy a könyvtár mibenlétén elmélked
jék, kiadta vagy elhelyezte a polcokon a 
kölcsönadott, majd visszahozott könyve
ket, szabadidejében meg olvasással töl
tötte az időt. Egy nap úgy érezte, hogy a 
kezébe került könyvet a teljes csend és 
elszigeteltség körülményei között tudná 
csak elolvasni, magára zárta hát a vas
tag üvegfallal körülvett helyiséget, és 
nekifogott az olvasásnak. Másnap nem 
nyitott ajtót az érkezőknek. Olvasott. 
Harmadnap is ott találták, negyednap 
is, hetek múltával is. Nemsokára soka
sággá bővült az üvegfalon kívül álló bá
mészkodók száma, nézték a könyvét ol
vasó könyvtárost. Figyelmesen, lassan 
olvasott. Arcán hol a lelkesedés öröme 
lángolt, hol a kétségbeesés arctorzító 
kilátástalansága, néha mintha felfede
zett volna valamit a sorok olvasása köz
ben, ilyenkor a hit, a remény és a vég
telen öröm uralkodott a vonásain, hogy 
nemsokára teljesen rágörbülve az asz
tallapra, úgy nézzen maga elé, mint 
egy eszement, kétségbeesett öngyilkos
jelölt. Persze voltak derűs pillanatai is, 
az emberek odakint ezt igencsak mél
tányolták, valaki tapsolt, lepisszegték, 
mert nemsokára ennek az ellenkezőjét

lehetett látni a könyvtáros arcán, a le
mondás, a beletörődés fekete felhőit, 
úgyhogy csak suttogva lehetett beszél
ni, nehogy az üvegfal mögé suhanjanak 
a zörejek, s megzavarják a könyvtárost 
az olvasásban. Akik csak szórakozásból 
töltötték idekint az időt, fogadásokat 
kötöttek, hogy az a féleszű odabent mi
kor fogja befejezni az olvasást. A véle
mények erősen eltértek egymástól, vol
tak olyanok is, akik úgy vélték, hogy 
soha. Ezeket nem pesszimistáknak ne
vezték, merthogy Isten felkent szol
gái voltak, tulajdonképpen sehogy sem 
merték nevezni őket, a hitnek nincs lo
gikája, semmi köze a premisszákhoz és 
az ezekből levonható következtetések
hez, a hit az hit, és ennyi.

Hetek teltek el, amíg kihívták a 
rendőrséget. Kopogás, ökölcsapás, 
üvegfalrugdosás, ordítás, fenyegetés, 
könyörgés, semmi. A könyvtáros to
vább olvasott. Órákig tanácskoztak a 
tanácskozók, amíg szótöbbséggel dön
tés született: fel kell robbantani az 
üvegfalat. És a tűzszerészek robban
tottak. A fal lezuhant. A könyvtárost 
hordágyon vitték a városi kórházba. A 
könyv az asztalon maradt. Sokan áll
tak az asztal körül, nézték a köny
vet. A fedelére semmi sem volt ráírva. 
Valaki bele kellett hogy lapozzon, hogy 
kiderüljön a titok. A legkíváncsibb ol
vasó vállalkozott rá, egy gyereklány. 
Az első oldalon az ABC betűi voltak 
felsorakoztatva egymás után, a máso
dik oldalon úgyszintén. És a harmadi
kon, és a negyediken, és az ötödiken, 
és így tovább, az oldalak mindegyikén. 
Akkor döbbent rá ez a tömeggé bővült 
sokaság, hogy az emberek mindent ki
kísérleteztek, megoldottak, megfej
tették a múlthoz, a jelenhez és a jövő
höz kapcsolódó kérdések mindegyikét, 
a lét tulajdonképpeni értelmét is bele
értve, de a könyvtár meghatározásán 
kívül megfejthetetlen maradt és min
den bizonnyal az is marad mindörök
ké a legnagyobb csoda: az ABC betűi 
A-tól ZS-ig.

2011.

Andonisz Papadopoulosz rajza
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Az alkoholisták verse
Jaj, szegény, jaj, szegény alkoholisták, 
hogy nem szól senki hozzájuk egy jó szót!
De fóíeg, főleg reggel, amikor dülöngélve mennek 
a falak mellett
és néha térdre esnek és olyanok, mint egy ügyetlen 
diák betűi.

Csak az Úristen, az O nagy jóságában,
csak O kerít az útjukba egy kocsmát,
mert Neki könnyű, mint a gyereknek,
aki gyufásdobozt tologat az ujjával. És
épp hogy elérik az utca végét, a sarok mögül,
ahol addig nem volt semmi, hopp, mint egy nyúl,
elébük ugrik a kocsma és megtorpan. j
Akkor gyermeki fény gyűl szemükben f
és rettenetesen izzadnak a nagy boldogságtól.

És délig a város csupa bíbor.
Délig háromszor jön el az ősz, 
háromszor jön el a tavasz,
háromszor mennek, jönnek a madarak a meleg országokból. 
Ok pedig beszélnek és beszélnek, az életről. Az életről, 
úgy általában, még a fiatal alkoholisták is 
kedves felelősséggel értekeznek.
Es még ha dadognak és el-elakadnak is,
nem azért van, mert szörnyen magvas dolgokat fejtegetnek,
hanem, a fiatalságból merítve ihletet,
sikerül nekik valóban megható dolgokat mondani.

De az Úristen, az O nagy jóságában, nem áll meg itt! 
Hamar lyukat fúr ujjával a Mennyország falába 
és felkéri az alkoholistákat: figyeljenek.
(0, ki látott már ennyi boldogságot egyetlen ember vállán!) 
És ha remegésük miatt nem is látnak többet 
egy foltnyi fűnél, 
mégis, rendkívüli dolog ez.
Amíg az egyik feláll és mindent elront. És azt mondja:
„Hamarosan, hamarosan eljön az este,
akkor majd pihenünk és nagy béke száll reánk!”
Akkor egymás után felállnak az asztaloktól, 
zsebkendővel törölgetik nedves ajkaikat, 
és nagyon, nagyon szégyellik magukat.

Pohár
Tündéri éjszaka van.
A Hold sárgán és kereken remeg a pohárban. 
Bedugom az ujjam a pohárba.
Aztán könyökig belenyúlok a pohárba.
Aztán völlig belenyúlok a pohárba.
A vodka hideg, mint a jég.
A pohár alján van egy nagy kőlap.
Meg száraz falevelek és fekete gyökerek.

Meg egy kihasadt gumicsizma.
A pohár alján van még egy rozsdás kályha.
Bedugom a fejem a pohárba.
A vodka hideg, mint a jég.
Kinyitom a szemem a pohárban.
A pohárban jól látok szemüveg nélkül is.
Mondom: „Minden álom és harmónia.”
A kőlap fehér, piros erezettel.
Megpillantom a fenavadat.
Hallom, amint halkan dorombol, mint egy macska.
Látom kék lábait.
Látom rettenetes farkát, amint előbújik a kőlap alól.
A kőlap mellett tisztavizű forrás csörgedez.
Halkan susog a kavicsok fölött.
A forrás körül örökké zöld a fű.
A fű közt törékeny virágok nőnek.
A forrásban gyerekek úsznak, aprók, mint a babák.
Csodálatosan gyors mozdulatokkal úsznak.
Vidám színű ruhácskákban, ingecskékben, nadrágocskákban úsznak. 
Ok a pohárangyalok.
A pohárangyalok nem harapnak és nem bántanak senkit. 
Hánynom kell a szánalomtól, hánynom kell a bánattól.
Hánynom kell, arra gondolok, hogy esetleg lenyelhetek

egy pohárangyalt.
Sírnom kell, hiszen az angyal hirtelen nagyon egyedül lenne. 
Sírnom kell, hiszen egész éjszaka csukladozva sírna bennem. 
Sírnom kell, hiszen óvodás dalokat énekelhetne bennem. 
Énekelhetne, vékony hangon, „Itt a tavasz, itt van már!”.
Ujjaimat belevájom a fenevad hátába, ereszkedem a pohár feneke felé. 
Van ott egy kőlap, piros erezettel.
Végignyúlok a piros erezetű kőlapon.
Távol, a pohárban, egy kutya ugat.
Ősz van.
Napfogyatkozás.
A Hold sárgán és kereken remeg a pohárban.
Egy gyertyával füstölt üvegdarabon át látom,

amint egy fekete légy elszáll a villanykörte előtt. 
Ujjaimat belevájom a fenevad hátába, kihúzom a fejét a kő alól. 
Rettenetes háta kígyózik, mint vonat a hegyek között.
Körmeimmel kihúzom a fenevad mozdonyát a kőlap alól.
A pohárangyalok szépen megfogják egymás kezét és körben táncolnak.
A pohárangyalok tancolnak és énekelnek körülöttünk.
„Minden álom és harmónia.”
A fenevad egyik szeme az anyámé, a másik szeme az apámé.
A pohárban jól látok szemüveg nélkül is.
Olvasom az anyám szemében: „Te gyerek, mikor jön már meg az eszed?” 
Olvasom az apám szemében: „Te gyerek, mikor jön már meg az eszed?” 
A pohár vasgyűrűként szorul a homlokom köré.
Fáj.
A fejem nekicsapódik a falnak: egy, kettő, egy, kettő.
A pohárangyal fájdalmában csukladozva sír.
A pohárangyal vékony hangon énekel bennem: „Itt a tavasz,

itt van már!”
„Minden álom és harmónia”.

SZÁNTAI JÁNOS fordításai
g - f & s A  »«a? KilometriK
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Inkúbár Donóresz 
hitvány meséje
Estéről estére úgy szedtük le a szín

padról, ahogy felment: csontrészegen. 
Végigcsinálta a műsort, mi sem látszott 
rajta, de ahogy a gyér tapsok zöreje el
halt és összecsapódott a lila rongyfüggöny, 
ő össze is csuklott. Esteban a karja alatt 
fogta, én a lábánál, azonmód behurcoltuk 
a motelbe. Reggelig aludt; mikor felébredt, 
mintha mi sem történt volna. -  Pálinkát 
-  reccsent ki hangja az ajtón, és Esteban 
vitte is a nedűt. Nagyot szusszant ivás 
előtt, mintha nem esne jól neki az alko
hol, mintha valami rosszat akarna legyö
möszölni a torkán, aztán nyelt egyet és 
meghúzta az üveget. Ahogy leért a korty 
a gyomrába, csuklott. Megtörülte a száját, 
Estebanra nézett: — Fogkefe? Kaja?

Hatvanöt éves, cingár, rongyos, óriá
si vörös foltokkal az arcán, minden egyes 
nap részeg volt, és mi azon tanakodtunk, 
hogy meddig bírja még, mikor viszi el a 
cirózis. Esteban gyakran legyintett, hogy 
már évtizedek óta ezt csinálja az öreg, s 
nem kell aggódni percig sem. Ám én lát
tam Inkúbár arcán azt az alattomos sár
ga színt, mely olykor felvillant, hogy el is 
tűnjön. Tudtam: a halál már belekapasz
kodott, talán pár hónap, esetleg év, hogy 
a másvilágra költözzön. Isten bocsás
sa meg nekem, még kíváncsi is voltam, 
hogy milyen véget támaszt enmagának 
az öreg. Meg voltam győződve, hogy ez a 
bűvész, nagy bűvész, aki egykor ügyvéd 
volt, nem múlik ki a világból egyszerűen, 
nem, valami csindaratta kell kövesse őt a 
másvilágra is. Kell tapsoljanak az embe
rek, ha nem is másnak, a puffadt has, a 
reszkető kezek és a halála, igen, a halá
la utolsó mutatványának. Az lesz az iga
zi, suttogtam magamnak, hogy Esteban 
meg ne hallja.

Már nem turnéztunk. Itt ragadtunk eb
ben a városban. Nem volt ebben semmifé
le megegyezés, valamiféle megbeszélés. Itt 
jó pénz van, mondta az öreg, egyelőre nem 
megyünk sehová. Igaza volt, minden este 
kerestünk annyit, mintha utaztunk volna 
városról városra, tanyáról tanyára. Sokat 
nem kellett befészkelődni sem: néhány 
ládában benne volt az összes holmink. 
Inkúbár csak támasztotta az ajtót, amíg 
beköltöztünk a két egymásba nyíló szobá
ba a motelben, majd nagyot köpött az aj
tó elé, hogy pattant vissza a köpet. — így is 
jó! — kiáltotta valami félig-meddig megtört 
büszkeséggel, lemondással. -  Menjünk a 
hivatalba. Színpad kell, marhák.

Ott nagy tisztelettel fogadták, s ültet
ték le. Teával, kávéval, szivarral kínálták, 
de ő mindent elutasított. Meglepődtem, 
mennyire átváltozott az öreg a hivatalos

helyeken. Egyfajta lenézés volt a tekin
tetében, hetyke lett, de ugyanakkor alá
zatos is. Úgymond: nem csíphetted meg, 
mert mindig kicsúszott a kezeid közül. 
Bizonyára ez hatott a hivatalbéliekre is. 
Na meg a hatalmas jogi tudása. S a kis, 
poros mexikói városkában mindig elkél 
a jogi tudorok jelenléte, döntésképessé
ge. Perceken belül rendelkezésére bocsá
tották a színpadot, annak minden kellé
kével, nevetséges bérleti díjért, ameddig 
csak szüksége van rá. — Természetesen, 
Don Donóres, természetesen -  hajlongtak 
egyre előtte. Az öreg meg -  istenemre! -, 
mint egy kiskirály... Csak akkor lett ha- 
lovány, amikor kiléptünk az ajtón, s ka
paszkodott a vállamba. Gyűlölöm őket, 
sziszegte fogai közül. Pár száz méterrel 
feljebb árnyékos veranda volt, le kellett 
ültessük, akkora felindultság vett erőt 
rajta. Teljesen elfehéredett, aggódva néz
tem. Néhány másodperc múltán magához 
tért. Vizet kért, végigsimított gyöngyöző 
homlokán. Tekintete tétova volt, erőtlen.

Estére mi sem látszott rajta. Minden 
mutatványt végigcsinált, megszólásig tö
kéletesen, csaknem unalmasan tökélete
sen. Eltüntette a nézők zsebkendőit, órá
it, sőt, néhány hölgyet is, akik vihogva, 
izzadságtól lucskosan felmentek a szín
padra, tüzet varázsolt a nézőtér egyes 
szegleteiben, s végül saját maga emelke
dett a levegőbe, látszólag minden segít
ség nélkül, hogy végleg elhagyja a ter
met. Dübörgő taps, nagy siker.

De heti egy előadást tartottunk (ne
künk ez napi több órás előkészületet je
lentett), ezért egyre kevesebb jegy fo
gyott. Végül előadásonként úgy hatvan 
ember képezte a nézőket.

így éldegéltünk napról napra, egyre 
jobban belesüppedve az unalom kényel
mes tengerébe, s ki nem mondottan, de 
az öreg halálát várva. Aztán az egyik es
te Esteban kolosszális hibát követett el: 
nem nyitotta ki a csapóajtót, melyen ke
resztül az eltűnésre váró hölgyek a szín
pad alá fektetett puha matracra esnek. 
A mutatvány csúfosan felsült: óriási rö
högés a nézőtéren. Majd puffogás, kifü
tyülés. Az öreg lejött a színpadról, s nem 
törődve a nézőkkel, szárazon odavetette 
Estebannak: -  Ki vagy rúgva, te hatökör. 
Az csak a vállát vonta meg. Majd segített 
visszaadni ajegyek árát, kiüríteni a szín
padot. Amikor visszamentünk a motelbe, 
csomagolni kezdett, közben utasításokat 
adott, mire vigyázzak, mit hová kell te
gyek az előadás alatt. Feleslegesen mond
ta, ismertem munkáját, de nem vágtam

szavába. Hadd beszéljen, búcsúzzon így, 
ilyen módon kimondott szavakkal.

Be sem ment az öreghez, hanem a reg
geli busszal utazott is. Már mozgásban 
volt a jármű, amikor kihajolt az ablakon, 
s visszakiáltotta:

-  Vigyázz az a ... — nyelte el a dübörgés 
a hangját.

-  A mire? -  ordítottam.
-  Az apámra! Vigyázz az apámra!
Akkora porfelhő maradt a jármű után,

hogy jónéhány perc kellett, míg ismét lát
szottak az épületek. Hümmögve álltam 
az út közepén; nem, az istennek sem gon
doltam volna, hogy Inkúbár Esteban ap
ja. Bár ha jobban belegondolok... Voltak 
ott gyöngéd pillanatok az öreg részéről, 
de én bizony másra gondoltam... Isten bo
csássa meg nekem... de én bizony más
ra gondoltam... Manapság nem ritka
ság az... Igaz, most szégyelltem is... 
Aúúúú... Aztán visszatötyögtem a mo
telba. Az öreg a díványon feküdt, hortyo- 
gott. Nézegettem, gondolkodtam felette. 
Szúrhattam a tekintetemmel, mert fel
ébredt. — Pálinkát — reccsent a hangja. 
Aztán: fogkefe? Kaja? Na mi lesz?!

Na mi lesz?! Ennyit változtak a reg
gelek.

Az esték meg annyit, hogy többé so
ha nem léptünk fel. Elég volt -  intette, 
mikor rákérdeztem. -  Nem csinálom to
vább, elég volt húsz év. -  De akkor miből 
fogunk megélni... -  akadékoskodtam. Az 
öreg hunyorgatott: -  Azzal ne törődj. Még 
aznap elment a hivatalba, s csak délután 
jött haza. Egy marék bankjegyet húzott 
elő a zsebéből. -  Nesze -  mormogta, mi
közben a kezembe nyomta. Mikor a vége 
fele járunk, szólj. Megértetted? Bement a 
szobájába. Újabban Shakespeare műveit 
olvasta esténként. Nappal meg nagy sé
tákat tett. S valahogy kevesebbet törő
dött a butykossal. Ha eddig napi másfél 
liter pálinka ment el, akkor most fél liter 
körülivel beérte, később már annyi sem 
kellett. Örültem, titokban. Dehogy mer
tem volna mutatni előtte az örömemöt!

Mikor nem sétált, embereket fogadott 
a motelben. Visszatért az ügyvédkedés
hez az öreg, igaz, láttam rajta, hogy csak 
kényszerűségből. Hogy meg tudjunk élni. 
S bár nem ivott annyit, és Shakespeare 
valamennyire felüdítette, én bizony fél
tem, hogy ez csak a halál előtti fellob- 
banás. Es féltem, hogy nem, nem a szín
padon hal meg. Hanem csendben a 
szobájában, az izzadságtól mindig ned
ves, szúrós szagú ágyon, és én még csak 
nem is látom a halálát, nemhogy mások 
lássák, és szörnyülködjenek... Ilyenkor 
összerezzentem... Istenem, ezek a gondo
latok. Bár bevallom, tulajdonképpen ez 
vonzott az öreg Inkúbárban. Ez az elfoj
tott nagyság, ha úgy tetszik. Ragadtam 
hozzá, vonzott magához. Ő ezt nem is 
tudta, vagy nem is törődött vele. S ha 
nem törődött vele, akkor bizony neki volt 
igaza: én voltam a keselyű, aki a halálát 
várta. Talán túl sok Nietzschét olvastam, 
s a különféle őrült nagyságok így vertek 
fejbe, ezért ragadtam meg egy általam 
nagynak vélt ember mellett, egyre lesve

> > » >  folytatása 10. oldalon
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őt, nem a tanulás, hanem a már majdnem 
aberrált kíváncsiság végett. Ha a piacra 
mentem, siettem vissza, ha örömlánnyal 
háltam, siettem elvégezni a dolgomat, 
ha pár órára eltűnt, siettem utána, óva
tosan, hogy észre ne vegyen. És hittem, 
hogy nem vett észre. Nem látja, hogy az 
utolsó percek igézete ta rt mellette.

Annak örültem, hogy kevesebbet iszik, 
de annak nem, hogy így talán messzeb- 
re kerül a haláltól. S valóban: azt a sár
gaságot egyre kevesebbet láttam rajta. 
Hogy miért örültem? Mert nem igazán 
voltam kíváncsi arra, ahogy egy bomlott 
elme sírba száll, nem... Dehogy! Nekem 
titánok ragyogása kellett, titánok zuha
nása. Azért... azért féltem és szerettem 
az öregemet... Igen...

Még Peruban akadtam rájuk, mint
egy véletlenül. Egy kisebb város, 
Lecinos vasáru üzletében dolgoztam már 
évek óta, szabad idó'mben Nietzschét, 
Schopenhauert olvastam, verseket tanul
tam, és Verne által járattam szabadon a 
képzeletemet, majd Baudelaire verseivel 
vétkeztem, hogy Apollinaire Tizenegyezer 
vesszó'csapás könyvecskéjére és de Sade 
márki Filozófia a budoárban művére 
maszturbáljak. Kocsmákban, könyvtár
ban és bordélyházban töltöttem a szabad 
időmet. És nem ábrándoztam semmiről, 
csak... voltam, bevallom, a szó kissé el
fajult értelmében. Nem törődtem az éle
temmel: lesz, ahogy lesz.

Esteban egy késő délután lépett be az 
üzletbe. Nyílászárókat keresett, megle
hetősen sietett. Többfélét is mutattam 
neki. -  Fel is tudod szerelni? -  kérdez
te türelmetlenül. Bólintottam. Pár pénz
darabot dobott a pultra, elmagyaráz
ta, hogy hol keressem. És már rohant is. 
Kényelmesen bezártam az üzletet, a be
vételt jól eldugtam a kabátom belsejében, 
majd a színházba mentem. Esteban már 
felszerelte az álszínpadot (egy színpad a 
színpad felett, pár deszkából összeállít
va, külső szemlélő számára láthatatlan; 
alatta rejteznek a különféle rugós szere
lékek, amikre szükség van a különféle 
mutatványokhoz), megmutatta, hogy ho
vá szereljem a nyílászárókat. -  Gyorsan, 
csak gyorsan -  nógatott, s én néhány perc 
alatt készen is voltam. -  Ejha -  jegyezte 
meg. Szó mi szó, tényleg értettem külön
féle szerelésekhez, gyerekkorom óta örö
memet leltem a dolgok szétszedésében 
és összerakásában. -  Maradjon az elő
adásra -  csapott a vállamra. -  Szívesen 
-  mosolyogtam. Jólesett, hogy elismer. 
Tényleg jól.

Hát beültem a nézőtérre. Hunyorogtam, 
s egyre kellemetlenebbül éreztem ma
gamat, ahogy az emberek begyűltek a 
sárgás fényben; a zárt helységben a le
vegő egyre tömöttebb lett, emberi kipá
rolgás, szivarfüst és hangos röhécselés, 
szesz szaga tette percről percre nehe
zebbé. Világosan láttam, hogy amikor az 
öreg Inkúbár kilépett a színpadra, na
gyot nyelt. Akkor azt hittem, hogy a ki
párolgás, a levegő készteti a nyelésre. De 
később rájöttem, látván a sok előadást, 
hogy a tulajdon undorát nyeli vissza, s

változik olcsó bűvésszé, akinek nagysze
rű mutatványai vannak... változik olcsó 
bűvésszé, száll alá, hogy önmagáért szó
rakoztasson, s mást ne akarjon.

Elbűvölt. Nagyon, nagyon elbűvölt. 
Néhány mutatványa a csodálkozáso
mat is kiváltotta, de ő, Inkúbár Donóresz 
volt az, aki, ami elbűvölt. Minden ostoba 
trükkjén átsugárzott az ő nagysága, s én 
boldogan hittem, boldogan láttam, hogy 
egy Zarathusztra áll előttem. Végre egy 
Zarathusztra.

Előadás után Esteban magához hívott 
és bemutatott neki. Az öreg le-lecsukódó 
szemmel állt, majdnem összeesett, olyan 
részeg volt. De azért erőt vett magán, és 
rám meresztette a szemét: -  Felveheted, 
ha akarod -  intette aszisztensének, s az
zal össze is csuklott. Másnap egyáltalán 
nem emlékezett rám.

Hát persze, hogy velük mentem. Kora 
hajnalban indultunk. Még a vasüzlet be
vételét sem adtam le.

*

Soha egyetlen szóval sem hiányolta a 
fiát. És soha nem beszélt a családjáról 
sem. Úgy éltünk abban a sivatagi porfé
szekben, mintha semmi közünk nem lett 
volna a külvilághoz. Nemtörődömség, 
még inkább gőg, le nem ereszkedés a dol
gokhoz. És egyre vállalta az ügyeket, és 
egyre több pénzt keresett. Míg kezdetben 
kizárólag a megélhetésért dolgozott, most 
már a pénz ízéért. Vagy nem? Bevallom, 
nem tudom eldönteni. Az is lehet, hogy 
ezt az ostoba hatalmat élvezte ismét, 
akárcsak egykoron. A pénz roppant üres 
és nagyon kétes hatalmát. Mindenesetre

velem nem fukarkodott. Bőséggel adott 
pénzt, és én meglehetősen sok könyvet 
vásároltam, többségükben pornográfiát. 
Nem törődtem azzal, hogy rejtegessem 
előle. Hiányérzet volt bennem, a pornog
ráfia segítségével töltöttem be. Végül el
jutottam oda, hogy undorodtam a női test 
érintésétől, kizárólag a fantázia világá
ban éltem, mindenféle szerzettel folytat
tam szexuális aktusokat, minél furábba
kat, annál jobban élveztem.

És évek múltak el, és ő egyre jobban 
öregedett. Ah, mennyire felnéztem rá! 
Az elmúlt évek megfiatalították, szigorú
vá tették, megnemesítették... Már egyál
talán nem fogyasztott italt, vigyázott ét

rendjére, kivált akkor, mikor kiderült 
súlyos cukorbetegsége. Nem dohányzott, 
hosszú sétákat tett, az ügyek tárgyalá
sából is visszavett. És sok verset tanult. 
Hogy elméjét pallérozza, mondogatta. 
Később már fiával is megpróbálta fel
venni a kapcsolatot, de az nem válaszolt 
egyetlen üzenetére, levelére, telefonhívá
sára sem.

Mondhatom, hogy én lettem a fia? Az 
édes gyermekei Ó, bárcsak mondhatnám! 
Bárcsak mondhatnám. Törődött is velem, 
meg nem is. Igaz, nem hagyott egyedül, s 
világosan látta bennem az ürességet, azt 
a szürke végtelent, mely már nem a rom
lás, hanem a legteljesebb közömbösség. 
Hálás voltam törődéséért, de ez mit sem 
segített. Szükségem volt ugyan a nagy
ságára, de legszívesebben csak a halála 
nagyságát akartam.

Később apró jelei tűntek elő romlásá
nak. Vendéglőbe volt hivatalos, s engem is 
magával vitt, mutatása a velem való törő
désnek. Kollégái ültek az asztalnál, hosz- 
szasan beszélgettek, s mikor hozni akar
ták a levest, egyikük intett a pincérnek: 
ne, még ne, mintegy félóra múltán. Mire 
Inkúbár Donóresz felállt, kollégájához lé
pett, és szó nélkül arcon ütötte. Majd ki
ment a vendéglőből. Mindenki megder
medt; én is. Holott tudtam: elmúlt már 
egy óra, s ennie kell, cukorbetegsége vé
gett. Ám erre a reakcióra nem számítot
tam. És utána sem mertem menni.

Majd elindult a lassú, suttogó, tanács
talan beszélgetés (miközben óvakodó pil
lantásokat vetettek rám, ahogy ott kuco
rogtam a nagy asztal sarkán), és a levest 
is kihozták. Ekkor bejött a vendéglőbe, asz
talhoz ült, hosszasan szürcsölve elfogyasz
totta levesét. Mikor befejezte, újfent kol
légájához lépett, és válogatott sértéseket 
vagdosott a fejéhez. Kénytelen voltam kive
zetni őt. Hazamentünk, szobájába ment, és 
egész nap nem mutatkozott. Másnap beval
lotta, hogy fogalma sincs, miért viselkedett 
ily módon. Feje iszonyatosan fájt, teste bal 
oldalán fura hidegséget érzett.

Azt hiszem, én felismertem, hogy mi
ért, de hallgattam. Nem mondtam volna 
el a világ minden szüzéért sem.

Érdekes módon a kollégák úgy vi
selkedtek, mintha mi sem történt vol
na. Soha egyetlen szót, megjegyzést 
nem hallottam az eset kapcsán, magától 
Inkúbártól sem.

Egy másik jel volt, legalábbis én annak 
értelmeztem, hogy egyre dühödtebben ta
nulta, memorizálta a verseket. Azt hiszem, 
tisztában volt azzal, hogy cukorbetegsé
ge miatt lassan leépül az érrendszere, így 
az agya oxigénellátása is akadozni fog, en
nek következményeként pedig: egyszerű
en elsorvad. Ennek nem örültem.

Gyakran azon kaptam, hogy egy ne
vet mormol maga elé: Ella, Ellacskám. 
Hónapokkal később hozzátette: ha te 
nem vagy, én sem lennék itt. És ezt elég
gé sokszor dünnyögte maga elé, ahogy ki- 
somfordált a szobájából, vette a könnyű 
kalapját, s ment sétálni. Ekkorra befejez
te minden tárgyalását, kizárólag jogi ta
nácsadást folytatott; jól jövedelmező mes
terség volt ez. Később megtudtam, hogy 
kollégái tanácsolták el a tárgyalásoktól.
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És ez volt a harmadik jel. Azt hiszem, tu
domásul vette en-elmúlását, de nem ava
tott be senkit sem az érzelmeibe. Ott 
totyogott a várost körülvevő satnya er- 
dőcskében, le-lepihent a homokos dombok 
tövében; én meg akkora, de akkora szere
tettel nézegettem egyre jobban megzava
rodó Zarathusztrámat... Akárcsak ő, én 
is készültem.

Haláltusája nem tartott sokáig. Egyik 
délelőtt agyvérzés érte utol, következmé
nyeként lebénult a bal oldala. Néhány hét
re rá ismét agyvérzés érte, s ekkor már vit
te is magával. Táviratoztam Estebannak, 
semmi válasz. Előkészítettem a temetést. 
Temetést? — hamvasztottuk az öreget. S 
amikor megtörtént a szertartás, és haza- 
mehetten a motelba, dühösen törtem ösz- 
sze a hamvait tartó égetett agyagedényt. 
Hát tényleg ennyi volt? így döglött meg 
az én Zarathusztrám.

Nem mentem sehová, maradtam a vá
rosban. Elég pénzt hagyott rám, hogy 
évekig gondtalanul éljek belőle. S vala
mi kétes hírnévre is szert tettem: a vá
roska lakói meg voltak győződve, hogy a 
fia, mi több, magam is ügyvéd vagyok. 
Mivel eleget tanultam tőle, vállaltam a 
szerepet. Senki nem érdeklődött a papír
jaim után, pedig dehogy volt jogi végzet
ségem! Nem is akartam. Undorodtam a 
jogtól: ahol jogra van szükség, ott a jog
talanság. S ez miatt a jog mindig negatív 
kicsengésű, gondoltam. De remekül meg 
lehetett élni belőle.

Zarathusztrám halála után három év
vel lakást vásároltam, nem messze a bí
róságtól. Ahogy bementéi a bírósággal 
szembeni utcán, és jobbra fordultál, mind
járt ott volt az én lakásom. Háromszobás 
panel, a földszinten. Az egyikben fogad
tam az ügyfeleket. Bőrkanapé, rendezet
len könyvesszekrény, nagy asztal, s mivel 
előttem húzódott egy másik épület, kevés 
napfény; egy másik szobában rendeztem 
be a hálófülkét, televízió, kényelmes, nem 
nagy ágy, s mivel ide több fény jutott be, 
redőnyt szereltettem az ablakra, melyet 
általában behúzva tartottam. A harma
dik szobában kisebb irodát rendeztem be, 
ide titkárnőt szándékoztam alkalmazni, 
amire sohasem került sor, mert idegen
kedtem egy harmadik személy jelenlété
től a lakásban.

Rendszeresen rendeltem prostikat, mi
kor csak a kedvem tartotta. Perverz já
tékainkkal valamelyest felejteni tudtam 
az öreg halála felett érzett gyászt, s azt a 
belső, hitvány ürességet. Kedvenc fogla
latosságaim közé tartozott, hogy de Sade 
könyveiből olvastunk, s megpróbáltuk az 
olvasottakat a lehető legjobban teljesíte
ni. Olykor több prostituált is részt vett 
ezeken a szexuális együttléteken, fér
fiak úgy, mint nők. Ám ahogy múlt az 
idő, egyre üresebbnek éreztem magamat, 
egyre homályosabbnak, szürkébbnek. És 
hiányzott az én Zaraathusztrám, egyre 
jobban, istenem, egyre jobban.

S ahogy ritkultak az orgiák, úgy emel
kedett O egyre magasabbra bennem. 
Jegyzetei között felfedeztem néhány mo
mentumot az életéből. Megtudtam, hogy 
ehhez hasonló kisvárosban született.

Bányászvárosban. Szülei egyszerű em
berek voltak: apja bányászmester, any
ja tanítónő. Hárman voltak testvérek, 
ő a legnagyobb. Jól tanult az iskolában, 
még jobban énekelt, szavalt, játszott kü
lönféle hangszereken, de ennél is job
ban tudta szórakoztatni az embereket. 
Tizenkilencedik születésnapján kezdte 
meg munkáját a bányában. Azon időszak 
alatt, míg ott dolgozott, egyre azon ipar
kodott, hogy a felszínre törjön, s ott meg 
is maradjon. Közben meghalt az apja, 
kénytelen volt a helyébe lépni, családját 
fenntartani. Közben tanult, szorgalma

san. Egyetemre készült, annak ellené
re, hogy fogalma sem volt, miből fede
zi a költségeket. Aztán megvillant előtte 
a megoldás: udvarolni kezdett egy lány
nak, akinek szülei meglehetősen tehető
sek voltak. Ám a lány csúnya, végtele
nül. A célra koncentrál, s feleségül veszi 
a lányt. Huszonnégy éves, mikor elkezdi 
a jogi egyetemet. Három év alatt elvége
zi, felesége hűségesen eltartja őt és csa
ládját, annak ellenére, hogy köztudot
tan csalja, szeretőket tart, kurvákhoz 
jár. Miután elvégezte az egyetemet, köz
hivatalnokként kerül vissza a városká
ba. Hamar megy felfele a szamárlétrán, 
sokat unatkozik, sokat olvas, önmaga 
szórakoztatására bűvészmutatványokat 
tanul. Gyereke születik, kislány. Nem so
kat foglalkozik vele. Valahogy nem jár 
itt — érzem én ki a szűkszavú sorok mö
gül, ezért unatkozik, ezért kedvetelen, 
ó, az én Zarathusztrám élni akar! Sokat 
iszik, rengeteget, és egyre messzebb ke
rül... Végül szó nélkül otthagy mindent, 
más városba költözik, ügyvédi irodát hoz 
létre, s meglehetős hírnévre tesz szert. 
Megismerkedik Ellával, élete szerelmé
vel, ahogy nevezi. Ella könyvelő, egy tá
voli farmot könyvelget, gyakran ott 
tartózkodik. És rengeteget iszik. O meg
próbálja leszoktatni az italról... Nehezen 
megy. Sokat veszekednek, néha még ve
rekednek is. Ella olykor az eszméletvesz
tésig iszik, hogy még a tehenészlegények 
is végigmennek rajta, mikor részegen 
beesik az istállóba. De ő nem hagyja el. 
Megpróbálja mérsékelni a saját adagját: 
valaki álljon a lábán ebben a kapcsolat
ban. Elválik feleségétől, feleségül veszi 
Ellát. Néhány év múltával fiuk születik, 
Esteban.

Reméli, hogy a gyerek jelenléte stabili
zálja valamennyire ezt az ingatag elme
állapotot. Ám Élla még több alkoholt fo
gyaszt. Hiába viszi elvonóra, kezelteti 
pszichológusokkal, az eredmény teljesen 
elmarad. Végül, mikor Esteban tizenöt 
éves lesz, anyját cirózissal diagnosztizál
ják. S mivel nem hagyja abba az ivást, a 
vég roppant hamar bekövetkezik, alig két 
év múltán. Ella gyakorlatilag kihányja a 
belsőségeit.

A temetés után minden vagyontárgyát 
értékesítteti. Abbahagyja az ügyvédi pá
lyafutást. Nézi a fiát: azt olyannyira meg
viselte szülei életmódja, hogy egyfajta zom
bi lett belőle. Sérült a gyermek, gondolja, 
de majd én helyrehozom, megjavítom.

Ó, Zarathusztrám! Milyen szomorú az 
életed, kedves, nagy Zarathusztráml

Évekig csak utazgatnak a világban. 
Meglátogatják Észak-Koreát, Kim Ir- 
Szen rendszere mély tiszteletet vált ki be
lőle, úgyhogy innen, a Szovjetunión ke
resztül Romániába utaznak. Lelkesítik a 
kommunista eszmék, egyszerűek, nagy
szerűek, összetartozóak. Ügy találja, hogy 
Románia rendszere már túl liberális 
Eszak-Koreához képest, Magyarországról 
és a kommunista blokk más országai
ról nem is beszélve. Megpróbál leteleped
ni Koreában, persze nem engedélyezik. 
Hazatérnek, otthont keresnek. Nehezen 
megy, mindenhol egyfajta közönyös kép
mutatásba ütköznek. -  így? -  fortyan fel 
Inkúbár Donóresz. -  így? Akkor más uta
kat fogok járni. A képmutatás igaz útját. 
Kötéltáncos leszek magam is!

És elmegy bűvésznek. Járják az or
szágokat, meglehetősen sikeresek. Egyre 
többet iszik, de a színpadon mi sem lát
szik ebből...

Hosszú hónapok múltak el, míg sike
rült összeraknom Inkúbár Donóresz éle
tét a hátrahagyott feljegyzésekből, az út
levelek pecsétjeiből, a különféle nyelvű és 
beállítottságú folyóiratokból. Kiderült, 
hogy sokat publikált az öreg, vitairato
kat szerkesztett, különféle jogi kérdések
ben foglalt állást, támogatta az intellek- 
tum jogi státusát, támogatta a művelt 
elmék elismerését a szokásos anyagi (va
gyontárgyak, földterületek -  feudalizmus 
-  stb) ellen. Ne az maradjon életben, aki
nek minél többje van, hanem az, akinek 
minél több esze van -  írta fel haragos be
tűkkel egyik jegyzetfüzete utolsó lapjai- 
ra.

O, Zarathusztrám!
Mikor elmentek a kurváim, és magam

ra maradtam a sok üres borosüveg, el
nyomott csikkek, spermás szőnyegek, in
jekcióstűk, bilincsek és latex, könyvek 
és fasiszta pornófilmek kiégett társasá
gában, gyakran sírva jutott eszembe az 
én öreg emberem, az én bölcsem, az én 
apám, az én jogom és mindenhatóm. Mivé 
lennék nélküled, és mi vagyok nélküled.

*

Tudom, hogy hülyeség, de nem bírok 
megnyugodni. Sokan mondják: miért ide-

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról 
geskedsz, már úgysem lesz jobb, rosszabb, 
az aggodalommal meg senki semmit sem 
oldott meg. Engedd el magad, nyugodj le... 
Légy csöndes, és tovább fogsz élni. Légy 
brutálisan szürke, hogy tovább bírj élni. 
De... így van ez? Tanulmányok sora bizo
nyítja, hogy aki szenved, éhezik, sokat él. 
És én... igen, bevallom, sokat akarok élni.

Nem tartom a kapcsolatot a más páci
ensekkel. Nem érzem szükségét, de úgy 
hiszem, nem is engednék. Ebben a rohadt 
dühöngőben mindenki annyira személy
re szabott életet kap, élethez jut, hogy az 
már-már a bámulat határát súrolja. A va
lóság kó'kemény és fájdalmas káprázata. 
Engedelmesen meghajtom előtte a fejemet.

Hónapok óta először a tegnap megen
gedték, hogy tévézzek. Néztem a színes 
képek összefolyó kakafoniáját, az őrült vi- 
songásokat, hisztérikus nevetgéléseket, és 
a végtelen ajánlásokat. A televízióval re
mekül lehet onanizálni. Aztán az össze
visszaságból kibukkant Esteban Donóres 
arca. Betöltötte a teljes képernyőt. 
Végtelenül csendes arc, elhízott, enyhén 
nedves, puffadt. Iszik, sokat iszik, látom 
rajta. Néztem, és eleinte nehezen tudtam 
összerakni a dolgot (gyógyszerek...). De 
igen, ő a családjóléti miniszter. Hosszú pá
lya lehet a háta mögött. Remek jogi kép
zésben részesült, rengeteg tapasztalattal 
rendelkezik, hiszen sokat utazott. Sok em
berrel találkozott, és ne feledjük el, hogy 
ki az Apja. Bármi, amit 0  tesz, remek 
lesz. Medvék tapsolnak minden mozdula
tára, libák gágognak, ha kabátját kitárja 
a szél, tyúkok kárálnak, ha kissé tovább 
beszél a kelleténél, nepperek reszketnek 
tőle, államelnökök kérik a tanácsát. Ó, 
Zarathusztra, Fiad a helyére került.

Heteken keresztül örültem, hónapokon 
át akartam levelet írni neki. De nehezen 
megy a fogalmazás, a drogok hol szétlö
vik, holt túlságosan feszesre húzzák az 
agyamat. És az izgatottságomat is le kel
lett győznöm ahhoz, hogy levelemet meg
írjam. S amikor sikerült a három oldalt 
összeköhögnöm, nem engedték, hogy pos
tára tegyem. Megy a dossziémba; közölte 
hideg csillogásával az orvosom. És hiába 
sírtam, zokogtam, nem küldték el Neki. 
Újabb nyugtátokat kaptam, hogy hetekig 
nem voltam magamnál.

Mikor végre úrrá lett szervezetem a 
szereken, megpróbáltam elmagyarázni, 
hogy miért olyan fontos ez nekem. Hogy 
az Apával és Fiával jártam  évekig az or
szágot, s mikor a Fiú eltávozott, én let
tem az, aki vigyázta az Atyát. S most a 
Fiú felbukkant. Kötelességem átadni ne
ki a Megmaradottakat, amit rám bíztak. 
Illetve én állítottam össze, írtam meg, 
mert kötelességem tovább vinni...

De csak azt értem el, hogy ismét ki
ütöttek. Megkötöztek, megvertek, nyá
lam folyt, összerondítottam magam.

S így ment ez hónapokon keresztül. 
Felébredtem, könyörögtem, ők meg ki
ütöttek. Tényleg nagyon hosszú időnek 
kellett elmúlnia, míg rájöttem az össze
esküvésre. Arra, hogy ez egyszerűen nem 
vezet sehová. Változtatnom kell hozzá
állásomon, hiszen ők nem akarják az Ő

szavait, nem engedik az Ó tanításait. Ha 
találkozni akarok a Fiúval, magamnak 
kell tennem valamit. Ezek sohasem fog
nak engedni semmit. Megkötöznek, en
nem adnak, elaltatnak és kivégeznek. 
Lassan-lassan megölnek.

Úgyhogy azt kezdtem játszani: egyet
értek velük. Igen, nagyon beteg vagyok. 
Igen, hasadt az elmém, én öltem meg azo
kat a prostikat. Igen, évekig ügyvédnek 
adtam ki magamat. Igen, én korrumpál
tam a bírókat, s később zsaroltam őket, 
hogy ügyfeleim számára kedvező ítéletet 
kényszerítsek ki. És igen, én öltem meg 
a törvényszék elnökét, ástam el a prostik 
teteme mellé, kint a sivatagban. Igen, én 
pályáztam a helyére. Öltem meg ellenlá
basomat, riválisomat. Tudom, hogy hely
telenül cselekedtem. Ha tudnátok...

Ha tudnátok.
Szerencsétlenségemre és szerencsém

re a homok remekül konzerválta a teteme
ket. Ha nem jutok ide, sohasem jövök rá, 
hogy mit kell tennem. Hogy terjesztenem 
kell Őt, az Ó látomásait. Maradtam volna

a züllötség örömében, amíg csak bírom.
Ha tudnátok, hogy csak azért nem si

került, mert nem születtem nagyságra. Az 
én tisztem az, hogy vigyázzam az Atya 
emlékét, biztosítsam a Fiú tekintélyét. 
Nem az a tisztem, hogy különféle ostoba 
állásokat töltsék be, felesküdjek hamis és 
korrupt nagyságoknak. Kivéve a Fiúnak. 
De ő sohasem kérné, hogy felesküdjek.

Nem ment könnyen, sőt, nagyon ne
hezen sikerült. Orvosaim roppant figye
lemmel foglalkoztak velem. Kamerát sze
reltek a szobámba, még az illemhelyre is 
elkísértek. Érdekesnek találtam a dol
got. Ha jobban belegondolok, rajtam múlt 
egy egész város jóhíre. Általam alapozták 
meg helyüket az országban, hiszen -  hm -  
nagy port vertem fel. Igaz, az is ott történt 
meg, hogy egy elmebeteg elhelyezkedett 
az ügyvédi kamarában, úgy, hogy még pa
pírokat sem kértek tőle. Azt hiszem, ezért 
eléggé szégyellték magukat. Majdnem ki
végeztek a letartóztatáskor. Olyannyira 
megvertek, hogy bal karom lebénult, jobb 
lábszáram eltört, életem végéig sántítani 
fogok; egyetlen fog nem maradt a szám
ban, mi több, bal kezemen a körmeim is 
elhullottak a durva veréstől. Majd napo
kig, hetekig éheztettek. Végül ide zártak. 
Bevallom, többre nem emlékszem. De erre 
most nincs is szükségem.

Tizenhárom év után kikerültem az in
tézetből. Már nem voltam elmebeteg:
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minden papírom józan elméjűnek dekla
rált. És orvosaim nagyon büszkék voltak 
magukra, lassú-lassú felgyógyulásom 
erős bizonyítéka volt annak, hogy mód
szereik működnek, ezért jogosultak.

Évekig utazgattam az országban. 
Körbehordoztak tisztességesen: íme, egy
koron milyen volt ez az ember, és most 
milyen. A szülők elémbe hozták gyereke
iket, hogy megbámuljanak, a vénasszo
nyok lábam elé borultak, az apák végtele
nül férfiasán megbocsátottak. Különféle 
műsorokban vettem részt, illett hozzám 
a reggeli kávé, az esti vitaműsor, az éj
szakai összelihegés, a déli mosoly és a 
délutáni szenzáció. Igen, mindennek a 
példája voltam, és mindenben részt is 
vettem. Az emberek imádnak megbocsá
tani... Sikerült is egy csinos összeget fél
retennem, mert pillanatig sem feledkez
tem meg a célomról: találkozni a Fiúval.

Ez be is következett, mindenféle külö
nösebb erőfeszítés nélkül. Akkora sikerem 
volt, hogy a politikusok meg sem akar
tak kerülni, mi több, mindenik magának 
akart, és bennem látták pártjaik ideáinak 
a letéteményesét. A liberálisok általam ün
nepelték a másságot, a rojalisták az intés- 
ményesített bűnbocsánatot, a keresztény- 
demokraták az isteni bűnbocsánatot, a 
szocialisták meg egyszerűen csak megün
nepeltek engem, mert kellettem nekik, és 
talán ez volt bennük a legszebb. A munkás
párt szolidaritását önmaga felemelkedésé
ért bírtam, a kommunisták meg idegen
kedtek ugyan tőlem, de tisztában voltak a 
hasznommal, ezért nagyon ragaszkodtak. 
Édesek voltak... Mindannyian...

És én ott sántikáltam a különféle 
partikon, fórumokon, és vártam a pilla
natot. Vártam, hogy megpillantom a Fiút, 
kezembe fogom kezét. Mert ő független 
volt. Mi más legyen? Független volt.

Egy iskolaavatón találkoztunk. Mint 
családjóléti miniszter vett részt a rendez
vényen, engem meg a kereszténydemok
raták hívtak meg; vagyis az akkori ha
talom óhajtotta személyemmel emelni az 
iskolaavatást. A Fiú nyitotta meg a be
szédek hosszú sorát, és én csüngtem min
den egyes szaván, ámbár bevallom, fogal
mam sem volt, hogy miről beszél. Egyre 
vártam a pillanatot, hadd beszéljek vele. 
Majd a közös asztalnál...

Nem ismert fel. Fogalma sem volt róla, 
hogy ki vagyok. Átnyújtottam neki a kéz
iratot, amit az apjáról fogalmaztam, ír
tam, a Megmaradottakat, s ő bárgyú sze
mekkel nézte.

-  ír t egy könyvet az apámról? Kedves 
öntől... De honnan ismerte?

Súlyos alkoholista volt. De mégis, Ó a 
Fiú. Ő megválaszthatja, hogy milyen le
het, és biztos vagyok benne, hogy teljesen 
uralja is ezt a fomát. Kell uralnia.

-  Szó lehet arról, hogy megjelenjen 
a könyv -  törölte meg a zsíros száját, és 
nyúlt a vodka után. Lassan, hosszú csep- 
pekben szürcsölte az italt, majd potrohá- 
ra helyezte a poharat. -  Persze csak ak
kor, ha megszerkesztjük -  hunyorogta. 
-  És én is... Na, szóval tudja a dörgést, 
kéz kezet mos. Fogyni fog, azt garantá
lom. Néhány helyen kötelezővé tesszük 
a vásárlását, és hoppá, már meg is van.
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Mármint a siker, tudja. Remek pénz lesz. 
Önnek is.

Hebegtem. Hogy nem úgy gondoltam, 
hogy pénz legyen belőle. Meg kellett ír
nom, szabadkoztam, de nem, nem azért... 
Csak kellett. De nem figyelt rám.

-  Hmm... Egészen jó lesz, pár milli
ót akasztunk beló'le. Hogy én erre nem is 
gondoltam! Maga egy aranybánya. Miért 
nem mondta, hogy könyvet ír? Tudja, 
hogy mekkora példányszámban kerül
het ez forgalomba? Csak megváltoztat
juk a neveket. Nem szabad tudni, hogy az 
apám ihlette önt. Ön mégiscsak egy gyil
kos, kérem tisztelettel. Megváltoztatjuk a 
neveket. Kell egy jó szerkesztő, és hoppá, 
megvan a dolog. Meg lesz oldva. Mondja, 
elgondolta, hogy hány százalék illetné 
meg önt? -  gurgulázta itala mellől.

-  De nagyon béna a címe. A 
Megmar adottak. Mi ez a marhaság? Nem 
baj, egy remek szerkesztő, egy remek 
szerkesztő, igen. Az kell magácskának.

Csaknem bénultan álltam ott. A kéz
iratot Esteban elé helyeztem, az bele sem 
nézett, csak egyre motyogott.

-  De Uram, az ön apja... -  mondtam. -  
Az ön apja... Zarathusztra... -  csúszott ki 
a számon.

-  Ezt is tudja? Igen, úgy csúfoltuk az 
öreget. Remekül dokumentálta a köny
vecskét. Volt ott egy bűvészinas. De biz
tosan tud róla. Vele hagytam az öreget. 
Piszkosul utáltam akkor már. Menni 
akartam. Pénzem volt elég. S ne hová ju
tottam -  kezdett röhögni, furcsán, hogy 
befele szívta a levegőt. — No, nem kell en
nél több ide, de ezt nem tőlem hallotta. 
Bűvész-ügyvéd fia a miniszter. így légy\ 
Hihetetlenül híres lettem. Függetlenül is. 
Bár... független itt a pokol.

Röhögött, hogy már nem bírtam to
vább. Nem, Ő nem ez. Én vagyok az\ Én 
ostoba, hogy nem ismertem fel hama
rabb, sokkal hamarabb!

El akartam menni, de pár lépés után 
utánam szólt:

-  Holnap feltétlenül keressen meg. Itt 
a számom — firkantotta fel a kéziratra. 
-  Holnap, hallja? Holnap. Nagy embert 
csinálunk magából. S én is magasabbra 
emelkedem, persze. Talán... Talán.

Elmentem. De pár perc múltán vissza
tértem.

A feje úgy vált szét, mint mikor kővel 
csapjuk meg a túlérett görögdinnyét. Szinte 
erőlködés nélkül hoztam világra az agyát. 
Közben patakokban folytak a könnyeim. 
Akkor is, amikor a biztonságiak többször 
is belém lőttek, akkor is, mikor a földre zu
hantam, s megéreztem a közelgő halált. Én 
ostoba, hogy erre nem jöttem rá hamarabb. 
A Fiú nem ő, hanem én voltam.

Csak meg tudjak bocsátani magam
nak. Még így, a halál küszöbén is. Csak 
meg tudjon bocsátani Zarathusztra ne
kem. Sohasem kellett volna várni a 
Megmaradottak publikálásával, hanem 
idejében lépnem kellett volna. Mostanra 
már mindenki ismerné Zarathusztrát, és 
hódolna is neki. A kellő tisztelettel!

Hogy mi igézett meg... eltűnése a rohadt 
álszínpadról.

Talán nem viszem magammal a halálba.
Hinteni kell Szavait.

SZALMA RÉKA
Félszáraz, tőled
1.
Kilépsz, a tisztás újszülött. Friss, zsenge, új füveket taposol most, agyon, és érzed, 

hogy nagy vagy, hatalmas...
Van úgy, hogy próbálsz megmaradni a mámor tudatlan, kicsinyes és érzelemteli kény

szerében, mint a hideg, télkicsípte kézfejek langyzsebekre szorulva. Van úgy, hogy ki
nyújtod a kezed a cukorfényes kürtőskalács fele. A záporban hulló, mézragyogású földi- 
mogyorók fele. A hegedűvörös, teavízben rezzenő hibiszkusszirmok fele... és mégis érezni 
szeretnéd, hogy létezik egy olyan hely is, ahol nem kell nyújtózkodni egyáltalán.

Kilépsz, a tisztás újszülött. Friss, zsenge, új fűként test vagy, újra. Rezignálva, hosz- 
szasan hozzásimulsz a hatalmas vihar vénuszdombjához.

2 .
A szürkéből fehérbe visz át az áradat, kórházi ágyak, falak, csempe, neon, kicsi ab

lakok, kicsi áttekintések a vattacukros pulthoz, az eper házakra, a mézes reggelekbe, a 
csillogó szemekbe, legyen az a kedvesé, aki nincs...

És néha megérinthető a mindig méterekre levő kilincs, hideg, fagyos, vasas, nehezen 
lenyomható, még nem volt megérintve, vagy csak régóta nem... Kiutalnak, továbbmész, 
pedig már megszoktad a remegő kezed, azt, hogy megetetnek, azt, hogy tűkön keresztül 
jön a boldogság, kimérve, azt, hogy nem nézhetsz visszafele.

Otthon vagy, itt mindenki gyöngéd, visszafordulnak hozzád, mert elfordultál magad
tól, mások felé, mosolyok felé, legyen az édesanyádé, legyen a pesti ismerősé, a szentgyör- 
gyi ismerősé, a lengyelországi ismerősé, Kós Károly, Tarantino, Tarkovszkij naplója, Rent 
Boy, Sick Boy, Mister Goidé... vagy legyen csak a kedvesé, aki nincs, vagy nem tudod még, 
hogy ki is ő.

3.
Bennünk, arcaink alatt hullámzik az a lakás, amit szinte soha nem lakunk le, ahol 

csupán egy örökké vézna fényben égő lámpa van. Egymásra villogtatjuk, ha már kezd ki
aludni a világ.

A feladás szinte kialudt fényű termében megkerül egy új küszöb, egy rezignáló ki- és 
belépés, amiben már nem botlunk meg.

Ez olyan, mint amikor földrengés közben csak a csodálatosan pislogó utcalámpákat 
nézegetjük.

4.
Ma úgy döntöttem, hogy gyorsmozgással haladnak a felhők és a havas fákon cseresz

nyék vöröslenek. Hogy a fagyis lány ingyen adja nekem a pisztáciást, keserű, kakaós os
tyában. Meg úgy, hogy a madarak nem tudnak repülni és rugdosom őket.

Ma úgy döntöttem, hogy ablak helyett ajtó, fal helyett kilincs... szerető helyett barát, s 
a barátok helyett szerető...

Ma eldöntöttem, hogy a gyalogosok dobos torták a tányéromban, túl sok pergelt cukor
ral, és leborítom őket kiskanállal... meg úgy, hogy Kafka az éjjelilámpám.

Ma valamiért megharagudtak rám az emberek.
5.
Elindultunk, ismét, a megszokott testébresztés füstvágásain, nyakig behavazva, vám

tól vámig haladva. Elindultunk egymás kézfejéhez varrt kézfejekkel.
Lassan elengedve egymást, egyre csak nőtt a távolság, szélesedtek a küszöbök. Egyre 

könnyebb volt botlani.
Felzendültek a cérnaszakadás hangjai, s némán továbbsétáltunk, megfosztott fonala

kat húzva magunk után...
6 .

Elsétálnék az utcalámpák mellett, kézenfogva azt, aki nincs, vagy máshol van. Nem 
kértem egyebet, csak egy csupor meleg Earl Grey-t, ami nem hűl ki reggelig.

Nem kell félni, mert minden rendben lesz -  hallgatnám azoktól, akik nincsenek, attól, 
aki kézenfog és akkor is, amikor a minden háromnegyede hiányzik.

Most nincsen semmi. Nem félek átmenni az úton, nem is szoktam szétnézni, csak il
lemből, nem számít, ha beletörik a visszapillantó tükör a homlokomba.

Nincsen semmi szóra érdemes -  főleg kintről nézve: onnan nézve, ahol kézenfognak.
Jó lenne kihűlni és többet nem reszketni többé. Csak leülni a járda szélére, tudva azt, 

hogy van holnapi tiszta ing, és hallgatni, hogy minden rendben lesz, valakiktől, akik el
késtek, valakiktől, akik nem érdekelnek többé.

7.
11 a.m. A hóban, a jégen lépkedve, nedves kendőket rezgetünk. Elmúlik a tánc, a vágy 

és reszketve várnak a nyulak is egy melegebb lepelre.
Kezdődik a botlás, a gyors esés, a nehéz felemelkedés -  a hajnali ködben, a fagyban, a 

hideg utazásokban.
a.m. elmúlt... párás hangokat rebegve hívogatjuk: 11 a.m., a délelőtt, az elmúlt fehér 

fény, ami csapkodva ébredne újra a past simple tense sugaraiból.
8.
Van amikor jön az eső és behúzódunk valahova, majd magunkban zuhogunk. Az eső 

valahogy a hangulatunk visszapillantó tükre.
Egymásban nézegetjük a zuhogást, mi és az időjárás -  mosolygunk egymás arcába 

- , majd tovább esünk, s összegyűlünk egy pocsolyában.

i&Hsi A ««•» K i l o m e t r i K
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
Erdély egyik története

Ók a gyökér a mélybe lenn, 
a messze nyugalomba, 
de én az ág s még mozgok itt, 
mint szélben a fa lombja.

Nem emlékek, nem elfolyó 
halotti tompa árnyak, 
félig-nyitott szemmel ma is 
föltámadásra várnak.

(Kosztolányi)

Aranka György (1737-1817, „író, iroda
lomszervező', nyelvművelő” nevét ma már 
szavalóverseny s bizonyára alapítvány és 
társaság is viseli, mégsincs benne még 
az iskolázottabb rétegek „köztudomásá
ban” sem; hogy kicsoda is volt és miért is 
tiszteljük? Sok ilyen név van. Olyanok, 
mint azok a tölgyek vagy diófák, ame
lyek alatt valaha Rákóczi Ferenc egy- 
egy alkalommal oly jóízűt aludott. Ám 
hogy mit is álmodott?

Az 1950-es évek elején Jancsó Elemér 
írogatott előszavakat hozzá, előadáso
kat tarto tt, Király Emőke doktori érte
kezése is elkészült már, s nem olyan ré
gen Egyed Emese közölt egy szerfölött 
érdekes kis írást Aranka verseiről, töb
bek közt egy „Kosztolányi-anticipáció- 
járól”, ám mindez szűk körben maradt, 
nem is tudom, reflektált-e egyáltalán 
valaki rájuk?

Ezért azt sem tudom, kell-e csodál
koznom azon, hogy a Korunk 5. száma, 
melyet történetírásunk mai helyzetének 
szenteltek, meg sem említi a tavaly meg
jelent Aranka György-kötetet1, sőt a lap
szám vezértanulmánya (Romsics Ignác 
úr által) egyáltalán Aranka Györgyről 
sem tud... Igaz, csak addig olvastam, 
ahol Horvát István megmosolyogtató di
lettantizmusát kötelességszerűen meg- 
piricskolja, az agyonnyúzott verklime
netekkel (ősi dicsőség hajhászása stb.), 
amelyből csak annyi derülhet ki, hogy 
Ignácunk harmadkézből ha ismeri a szkü- 
tizmosz kérdését és Horvát Istvánt.2

Aranka György most kiadott Erdély- 
története amolyan rekonstrukció: erede
ti teljes kézirat nem lelhető fel, a sajtó 
alá rendező Biró Annamária különböző 
változatok, töredékek, részletmásolatok 
alapján rekonstruálta, óriási filológusi 
erőbefektetéssel. Munkáját ilyen vonat
kozásban csak szakember tudná érdem
ben méltányolni, sőt még ismertetni is; 
én egyszerű jámbor olvasóként kísérletet 
sem teszek rá. Inkább néhány tartalm i 
kérdéshez szólnék hozzá.

Aranka műve első részébe felvett 
egy (gyűjtőmunkája révén 11 másolat
ban előkerült kéziratot, „az 1533-beli 
kézírást”, amely önálló alakban a Csíki 
Székely Krónika néven híresült el, fő
leg Szádeczky Lajos tüzes bírálata ré
vén. Ezzel a múltban többször is foglal
koztam, és sokan nálam jobbak is, most
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csak annyit ismétlek meg, hogy túlsá
gosan könnyedek az olyan kijelentések, 
amilyent Biró Annamária is tesz, hogy 
Szádeczky Lajos „megcáfolta”. Sokkal 
helyesebb így fogalmazni: indulatosan 
elutasította.

Utána még nagyon érdekes kézirato
kat közöl és tárgyal meg a székelység 
történelméről, majd a IV. rész VI. érteke- 
zó'désében rátér a vitára August Ludwig 
von Schlözer (1735-1809) német törté
nésznek arról a munkájáról, amely azt 
bizonygatja, hogy Erdély tulajdonkép
pen csak a szászok betelepítése által és 
ittlakása révén vált a magyar állam ré
szévé. A vitairat mint polémia kitűnő, 
és Schlözer érveit „lesepri az asztalról”, 
azonban a szászok betelepítésének kö
rülményeiben és történelmi hátterében 
Aranka György és kortársai még nem 
láthattak tisztán.

August Ludwig von Schlözer neve 
kellemes hangzási asszociációkat kelt: 
mint amikor pukkan a pezsgősüveg du
gója. Tartalmi társításai révén azonban 
annál kellemetlenebb hangulatokat ka
var fel az emberekben. A német törté
netírásban ő dolgozta ki elsőként azt a 
szemléletet, amely az egyes népeket és 
nemzeteket rangsorolja. Vannak élet
revaló, történelemalakító népek, sze
rinte, és viszont vannak mások, ame
lyek kultúrképtelenek és nincs is saját 
történelmük, és csak arra valók, hogy 
az előző csoport népeinek zsákmányul 
szolgáljanak. Nem nehéz felismerni az 
árja-szupremáció koncepcióját, annyi
ra, hogy Schlözert akár prenáci törté
nelemfilozófusnak tekintsük. (Érdekes, 
az angolok akkoriban még nem filozo
fáltak így, de ebben a szellemben cse
lekedtek, és alakították ki a Föld egy
negyedére kiterjedő birodalmukat. Ez 
támasztott halálos irigységet árja test
véreikben, a németekben.)

A szászok Erdélybe történt betelepí
tésének van egy-két máig megmagya
rázatlan kérdése. Mindenekelőtt a le
telepítés helye. A II. Géza halála előtti 
években Magyarország északi részé
be, Szepes, Sáros, Abaúj, Bereg me
gyékbe és Erdélybe, főleg Dél-Erdélybe 
nagyszámú német bevándorlót telepí
tenek le, nyelvészeti adatok alapján 
igen sok közöttük a flamand. Aranka 
György úgy véli tudni, hogy e terüle
tek Dél-Erdélyben: az egykori Felső- 
Fehér megye s a Király föld, ritkán la
kott területek. Valójában nem azok 
voltak, amint a helynevek mutatják, 
Szeben, Sebes, Szerdahely, Medgyes, 
Kis- és Nagykapus, Segesd, Segesvár, 
Berethalom, Kőhalom, Feketehalom, 
Halmágy, Brassó, Szászkézd stb., gaz
dag, művelt vidék, a Nagy-küküllő men
te máig Erdély legjobb bortermő vidé
ke.

Hová lett e területről a székelység? 
Egyes vélemények szerint a Maros és az

Olt felső szakaszának völgyeibe, rossz, 
rideg éghajlatú vidékeire „költöztek” a 
székelyek. Ám a kérdés az, ha azok a vi
dékek üresek voltak, miért nem a szászo
kat telepítették oda? És hogyan zajlott le 
az áttelepítés? Ugyanakkor a Kárpát
kanyarokon kívülre, a későbbi Sacuieni 
megye területére is történik nagyobb 
székely telepítés, helynevek tanúsága 
szerint, s e helységekben nem a csángók 
ősei laktak. A telepítések később folyta
tódnak, Moldovába is (lásd Neam^ me
gye). Majd jön a német lovagrend bete
lepítése (s nemsokára a továbbűzése), 
Moldovában a Milcov püspökség állandó 
bonyodalmas kérdése; még a tatárjárás 
után is.

Mind e kérdésekben, úgy tűnik, a lé
nyeg Róma és Bizánc konfrontációja, 
mind e mai napig. Talán a vatikáni le
véltárban rá lehetne akadni idevágó ada
tokra, ha -  kutatnánk.

Másrészt az utóbbi száznegyven-száz
harminc, de főleg az utóbbi hatvan-ötven 
év kutatásai nyomán tudnivaló, hogy az 
Anonymus által emlegetett erdélyi blac- 
cusok nem azonosak a wlachusokkai, 
akik valóban a románok ősei, de csak ép
pen az említett szász betelepítési hullám 
után jelennek meg először Erdélyben, 
míg a kemény cc-val (blaccorum) írt nép
ség egy bolgártörök törzs volt, a bulakok, 
karaulakok — kikről a Brassó melletti 
Bolgárszeg nyerte a nevét, és akik utol
só említése a nagy mongol támadás ide
jéről, a Vaskapu tájékáról való.3

Ha a vízföldrajzi adatokat nézzük, 
a kép egészen kísérteties: nemcsak a 
Felső-Tiszavidék és az Olt-kanyar páros 
Homoród folyói, hanem a Nagy-küküllő 
és az Olt között folydogál egy Hortobágy 
nevű patak, ugyanakkor a Hortobágyi 
pusztaságon van (volt?) egy Brassó-ér 
nevű patakocska!

Ilyenformán a Schlözer—Aranka-vita 
okafogyottá is válik, ennek ellenére Biró 
Annamária minden elismerést megér
demlő munkája utat nyitott további ku
tatások telérei felé. Hurrá!

J e g y z e te k

‘Aranka György: Erdély története. Sajtó 
alá rendezte Biró Annamária. Erdélyi 
Tudományos Füzetek 264, Aranka György 
gyűjteménye II. Kv. 1910.

2A szkitha „világelsőség” kérdése nem 
Horvátnál, hanem híresebb ókori szerzők
nél is felmerült; a XIX. századból lásd példá
ul az angol G. Rawlinsont. Horvát „őstörténe
ti teóriája” abból áll, hogy a középkor népei 
nem az égből pottyantak, hanem az ókor
ból ismert népek „folytatásai”, csak sokszor 
más néven. Ami a magyarokat illeti, szerin
te a magyar nyelvet nem egy, hanem hét kü
lönböző nép (etnikum) beszélte, ez a gondolat 
már Otrokocsinál is felmerült. Bírálóinak ci
nikus aljasságára jellemző, hogy visszafordít
ják rá figyelmeztetéseit. Ő írta egy kritikájá
ban, hogy olyan kijelentések, miszerint egyik 
nyelv lehet „szebb”, mint a másik, elfogadha
tatlanok, „mert az ilyen korlátlan hazafiúi ki
rohanások csak a durvaságot növelhetik kö
zöttünk.”

3Erre vonatkozólag lásd mindenekelőtt 
Rásonyi László turkológus és követői műveit.



HELIKON

POTOZKY LÁSZLÓ

A legutolsó 
ajándék
A szobában játszik, én meg a konyhában 

kötögetek. Szerencsére jól elvan magában, 
soha nem hiányolta a társaságot; ha jobban 
belegondolok, rajtam kívül senkit nem is
mer. Néha rásandítok, de épp csak egy röp
ke pillanatra, nehogy elkapja a tekintetem, 
azt nem szabad.

Kezdeti rosszulléteimról azt hittem, a 
szülés utáni gyöngeség okozza, de igazából 
nem is figyeltem ilyen apróságokra, egész 
nap egyebet sem tettem, csak gyönyörköd
tem benne. Nyoma sem volt rajta az újszü
löttekre jellemzó' formátlanságnak, az el
ső' pillanattól fogva kész kisasszony volt. 
Egyedül azt furcsálltám, hogy sosem sír, de 
az orvos azt mondta, semmi baja, csak nyu- 
godtabb vérmérsékletű, érett gyerek. Nem 
is nagyon hiányzott a sírása, valahogy min
dig megéreztem, mire van szüksége, büfiz- 
tetni kell-e, vagy épp pelenkát cserélni, elég 
volt a szemébe néznem. Ilyenkor annyira el
bűvölt nagy, mélyfekete szemeivel, melyek 
olyan tökéletesen sötétek voltak, hogy nem 
is lehetett megkülönböztetni a szemboga
rat a szivárványhártyától, hogy észre sem 
vettem a rámtörő hőhullámokat. Egyszer 
azonban a szokásosnál erősebb émelygés ért 
utol, kévésén múlott, hogy el nem ájultam, 
szerencsére még volt erőm eltámolyogni egy 
karosszékig.

Ettől kezdve hiába ellenkeztem, férjem 
hajthatatlan volt: dadát kell fogadnunk, 
hogy kímélhessem magam. Egy falusi lányt 
vettünk fel, nem volt több tizenkilenc éves
nél, de mindhárom kistestvére gondozásá
ból kivette a részét. Különösen örültem ne
ki, mert lelkiismeretes és megbízható volt, s 
úgy tűnt, a leányka az első pillanattól meg
szerette. Én pedig egyre jobban éreztem 
magam, már szinte elhittem, hogy a kime
rültség okozta a rosszulléteimet, amikor a 
lány is hőhullámokra kezdett panaszkod
ni. Mindenféle orvoshoz elhordoztuk, mert 
szerettük volna magunknál tartani, de nem 
tudták megállapítani, mi baja, így hamaro
san felmondott.

Egy darabig ismét én vigyáztam a leány
kára, de hamarosan már fel sem tudtam 
emelni, annyira legyengültem. A férjem ad
dig aggodalmaskodott, míg fel nem fogad
tam egy új dadát, ezúttal egy öregasszonyt. 
Egész életében cselédként kereste a kenye
rét, soha nem panaszkodott semmire, nem 
látszott rajta, hogy rosszul érezné magát 
nálunk, ezért is nem értettük, miért szökött 
meg tőlünk minden előzetes jel nélkül.

Látván, hogy nincs szerencsénk a dadák
kal, ismét én kezdtem foglalkozni a leány
kával, de az örökös émelygés miatt ismét fel 
kellett hagynom vele. Szerelőt hívattunk a 
gázmüvektől, hogy nincs-e valahol szivár
gás a lakásban, de nem találtak semmit; a 
gyerekszobát is átköltöztettük egy másik 
helységbe, de hasztalan. Csak azon csodál
koztam, hogyan lehetséges, hogy a kicsinek 
semmi baja, hisz már a férjem is gyöngél
kedni kezdett.

Aztán égjük napról a másikra elapadt a 
tejem. Hetente járt hozzánk egy tejesasz-

szony, mindig három-négy literrel vásárol
tunk tőle. Egyszer úgy nyitottam neki aj
tót, hogy a leányka is nálam volt. Máskor 
mindig váltottunk néhány szót, most azon
ban be sem jött, szótlanul a küszöbre tette 
az üvegeket, és már njnijtotta is kezét a pén
zért.

Viselkedését csak akkor értettem meg, 
amikor feltettem a kályhára a tejet. Alig 
kezdett el főni, máris összement. Képtelen 
voltam felfogni, miért vert át régi áruval, mi 
voltunk az egyik legjobban fizető kuncsaft
jai. Biztos voltam benne, hogy többet a há
zunk tájára sem néz, de a következő héten a 
megszokott időpontban ismét szólt a csengő.

Mielőtt köszönt volna, óvatosan szétkém
lelt, és csak azután vette elő a három üveget, 
miután látta, hogy egyedül vagyok. De hiá
ba nyújtotta felém, én nem vettem el, karba 
font kezekkel hagytam, hogy ezeket is a kü
szöbre állítsa.

-  Ez is olyan lesz, mint a múlt heti? -  kér
deztem.

Az asszony félve pillantott fel.
-  Mért, mi baja volt?
-  Semmi, azt leszámítva, hogy legalább 

három napja látta a tehén tőgyét.
-  Esküszöm, aznap reggel fejtem ki.
-  Igen? Akkor miért sietett annjúra, ami

kor ideadta?
Zavarában kosara vállszíját kezdte igaz

gatni, majd annyit mondott:
-  Ezt az adagot ingyen adom, csak ne ha

ragudjon.
-  És honnan tudjam, hogy a következő 

héten nem romlottat hoz megint?
-  Sosem hozok romlottat -  mondta.
Szembe akartam csapni vele az ajtót, de

nem engedte.
-  Nagysága, higgye el, én friss tejet hoz

tam. Itt romlott meg magánál.
-  Igen?! Biztosan az alatt, mialatt bevit

tem a konyhába! Szégyellje magát, és többet 
ide ne merje tenni a lábát!

Megfordult, de még visszaszólt a lépcső 
tetejéről:

-  Szokott a nagysága rosszul lenni?
Nem feleltem, nekiálltam felszedni a te

jesüvegeket.
-  Csak azért, mert a lányától van. A tejet 

is ő rontotta el.
Többé nem tudtam kiverni a fejemből, 

amit mondott. Egyik este elmeséltem a fér
jemnek is. Kényszeredetten nevetett, de lát
tam rajta, hogy ő is gondterhelt.

-  Kimerültek vagyunk. Majd ha nem kell 
annyit foglalkoznunk a gyerekkel, jobb lesz.

Elkezdtem figyelni magam. Azt vettem 
észre, hogy leginkább nappal kerülget a 
rosszullét, akkor is inkább a délelőtti, kora
délutáni órákban, amikor a leánykával va
gyok. De csak az után jöttem rá a bajok for
rására, miután kiengedtek a kórházból.

Az történt, hogy egyszer olyan szerencsét
lenül ért az ájulás, hogy bevertem a fejem az 
asztal sarkába. Agyrázkódással vittek be, 
két hétig benntartottak, mindenemet kivizs
gálták, de sehogy sem tudták megállapítani 
a baj forrását. Nehezen viseltem ezt a fölös
leges hercehurcát, hiszen csodával határos 
módon abbamaradtak a rosszullétek, és alig 
vártam, hogy hazamehessek a leánykához, 
meg voltam győződve, hogy soha többet nem 
lesz bajom. Férjem minden nap meglátoga

tott, de egjre sápadtabbnak tűnt, azt mond
ta, muszáj lesz elköltöznünk, valami baj van 
a házzal, ő ezt már nem bírja.

A leányka pontosan azon a napon kezdett 
el járni, amelyiken kiengedtek. A férjemtől 
tudtam meg a hírt, alig vártam már, hogy 
lássam. Hazatértemkor egyenesen a szobá
jába mentem.

Háttal állt nekem, a kiságy rácsába ka
paszkodva nézett ki az ablakon. A házunk 
előtti parkot figyelte, ahol gyerekek szoktak 
játszani. Mögéje léptem, és én is kinéztem. 
Először nem tudtam eldönteni, mi olyan szo
katlan, aztán rájöttem, a park mozgalmas
sága hiányzik. Pedig ott voltak a gyerekek, 
nem is kis számban, de nagy részük a szü
leik ölében ült, sírt, és a fejét fogta; a csúsz
dán még állt egy kisfiú, aztán lassan dől
ni kezdett a levegőben, odacsapta magát a 
csúszda fémjéhez, majd fejjel érkezett le; a 
hinta is mozgott még, de egyre kevésbé len
gett ki, a benne ülő gyermeken látszott, esz
méletlen, úgy himbálózott a feje, mint egy 
élettelen bábué; aztán láttam még egy apát 
a körhinta felé rohanni, melyről sorban po
tyogtak le az elájult gyermekek. A leányka 
tekintete vadul cikázott a parkban.

Elrántottam az ablaktól, lenyomtam az 
ágyába, és elhúztam a sötétítőt. Hiába nyö- 
szörgött, nem hagytam, hogy felemelje a fe
jét, a párnába préseltem, és csak akkor lazí
tottam a szorításon, amikor már alig kapott 
levegőt.

*

Addig kerestünk, amíg találtunk olyan 
házat, ameljmek volt olyan szobája, ami nem 
az utcára nézett. Ez lett a leánykáé, az ab
lakból nem látszott egyéb, mint a szomszéd 
ház tűzfala. Időközben annyira felcsepere
dett, hogy nem kellett egész nap vele fog
lalkoznunk, a férjem heti rendszerességgel 
hordta haza a játékokat, csak hogy legyen, 
amivel elfoglalja magát. Egész nap csukva 
tartottuk a kisszoba ajtaját, zárat is szerel
tettünk rá, hogy minél jobban távol tarthas
suk magunktól azt a fekete szempárt.

Nem értem, ilyen feszült körülmények 
között hogyan maradhattam ismét állapo
tos. Mégis, mindketten örültünk, mintha 
egy újabb esélyt kaptunk volna, hogy leg
alább részben normális családi életet él
jünk. Ismét költöztünk, a leánykát újból kü
lön szobába zártuk, a babának pedig egy, az 
övétől távol eső helyiséget választottmik.

A kisfiú születése után alig láttam őt. 
Napi két-három alkalommal jártam be hoz
zá, hogy enni vigyek neki és tisztába te
gyem. Mindannyiszor a sarokban ülve talál
tam, szótlanul játszott, sosem fordult meg, 
amikor beléptem. Alig múlt kétéves, még
sem kellett etetni, csak otthagytam egy tá
nyéron az ételt, s mire legközelebb vissza
mentem, már üres volt. A terhesség hónapjai 
alatt kerültem vele a találkozást, akkor 
a féljem rendezte. Nem mondtuk meg ne
ki, hogy testvére született, a gyermeksírást 
pedig vagy nem hallotta, vagy egyszerűen 
nem érdekelte a forrása. Napról-napra egy
re jobban megfeledkeztünk róla, néha azon 
kaptuk magunkat, hogy elfelejtettük rázár
ni az ajtót. Sosem láttam onnan kijönni, és 
a féljem sem. De néhányszor biztos kijutott. 
Vagy legalábbis aznap.

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról
A fotelban ültem, háttal a szobaajtónak, 

és a kisfiút szoptattam. Elszundítottam, és 
arra ébredtem, hogy valami folyadék csorog 
végig a ruhámon. Fiam oldalra ejtett fejjel, 
tátott szájjal feküdt az ölemben, szájából 
vékony érben folyt a tej, azt hittem, hogy ő 
is csak elaludt, ezért végigfektettem a vál
lamon és paskolni kezdtem a hátát, nehogy 
görcsöljön a gyomra.

Nem tudom, mennyi időbe telt, míg ész
revettem, hogy egy hangot sem ad ki ma
gából. Odahajoltam az arcához, de nem 
hallottam a légzését. Kétségbeesetten rán
tottam ki a fiókokat, a varródobozomban 
megtaláltam az aranyszegélyű kézitükrö
met, odatartottam az orra alá, és könyörög
tem, hogy bepárásodjon, de hiába, a tükör 
kegyetlen tisztasággal mutatta fiam meg
merevedett orrlyukait, a legcsekélyebb folt 
sem tűnt fel rajta. Aztán fogtam, lefektet
tem az ágyába, betakartam, és átmentem 
a leánykához.

Az ágyában feküdt, lehunyt szemekkel, 
de éreztem, hogy átlát a szemhéján is, és 
engem figyel. Letérdeltem mellé, végigsi
mítottam a homlokán, aztán lennebb csúsz
tattam a tenyerem. Szemei hidegek voltak, 
mint két üveggolyó. Arra gondoltam, mi 
lenne, ha most teljes eró'mbó'l beléjük nyom
nám a hüvelykujjamat. Végül felálltam, ki
mentem a szobából, ráfordítottam a kulcsot 
a zárra, majd leültem a konyhába kötöget- 
ni egy kicsit.

A kisfiú temetése után jó ideig külön 
aludtunk a férjemmel. De azután sem tud
tuk csinálni többet. Bármit tettem, nem 
tudtam vele megkívántatni magam. Egy 
darabig dühöngött, aztán egy nap nem jött 
haza. Másnap hordárt küldött a holmijáért. 
Azóta nem láttam.

Új lakásba költöztünk, egy külvárosi 
szoba-konyhába. Bútorunk jóformán sem
mi, az ablakokat bedeszkáztam, hogy bent 
tartsam a házban a leányka tekintetét. 
Nem látogat senki, mi sem járunk sehová, 
a gyerektartásból valahogy mindig kihúz
zuk a hónap végéig. Nehéz volt belénevel- 
nem, hogy ne nézzen rám soha, néha még 
most is megesik. Egyre gyengülök, úgy sej
tem, akkor néz, amikor alszom; fogalmam 
sincs, mi lesz vele, miután én már nem le
szek.

A konyhában kötögetek, o meg a szobá
ban játszik a kedvenc babájával. Ki kellett 
vájnom az üvegszemét, hogy ne nézhessen 
magára benne. Semmilyen tükröződő fe
lület nem lehet a házban. Már nem is em
lékszem, mikor láttam utoljára az arcomat. 
Egyedül az aranyszegélyű kézitükrömet 
tartottam meg, mert azt anyámtól kaptam, 
amikor férjhez mentem. Ez volt a legutol
só ajándéka. Most is itt van nálam, a kötés 
alatt.

A leányka hirtelen abbahagyja a babá
zást, jön, felmászik az ölembe, a nyakam
ba csimpaszkodik. Amióta ketten vagyunk, 
nagyon szeret. És én is őt. Végülis az egyet
len gyermekem. Érzem nyakamon a pihe- 
gését, aztán elenged, a térdemre támasz
kodik. Megérzi a kötés alatt a kemény 
tárgyat.

— Mi az? — kérdi, és már húzza is kifelé.
— Ez egy játék -  fordítom vele szembe. 

-  Neked adom. Nézd meg benne, milyen 
szép vagy.

1 6 --------------------------------

SZA K Á C S ISTV Á N  P É T E R

„Lámpával, égő szívemmel, bolyongjak...”
Az emlékszoba szakrális tér: jelen és 

múlt idősíkjai simulnak egymásba benne. 
Itt az idő patinájával bevont tárgyak egye
divé, különlegessé váltak. Egy hajdani élet 
szellemnyelven szóló tanúi ők, akik a ma
guk sajátos módján egy rég elporladt költő 
nyomait őrzik. A Tompa Lászlóét. A pad
ló tétova léptei neszét. A falak hórihorgas 
árnyékát, amint a kisvárosi délután álmo- 
sító csöndjében töprengve meg-megáll. A 
polcokon sorakozó könyvek lapozgató ujja- 
inak könnyed mozdulatait, miközben kint 
a tél a tájra telepedik. Az íróasztal kezé
nek érintését. A megsárgult kéziratok az 
alkotás kileshetetlen misztériumában sza
vakká formálódott gondolatait. Túl a fala
kon, a Csonka vár romjai körül sikátorok 
sora. Székely útvesztő, melyben az antik 
mitológia szörnyetege helyett a magány, a 
céltalanság, a tehetetlenség nem kevésbé 
rémisztő' huszadik századi minotauroszai 
leselkednek az újkori vándorra. A kisvá
rosi poétára, aki Ariadné fonala helyett a 
verssorok sodrára, égő szívének lámpájá
ra bízta magát a lét labirintusának sűrű
södő homályában.

Tompa László Udvarhely, a Székelyföld 
költője. Képeiben, toposzaiban lép- 
ten-nyomon közvetlen és tágabb kör
nyezetünkre ismerhetünk. A kisváros 
sáros utcáira és összeszorult, szürke há
zaira (Kisvárosi sáros utcák), a hófúvás
ban magasodó Budvárra (Erdélyi télben), 
a viharban kerengő ragadozó madarak
ra (Sasok a viharban), az őszi dér ara
nyos díszeiben pompázó erdőre (Nyájas 
ősz Udvarhelyen), a kavicsos partú, sod
ró folyóvízre (Lófürösztés), Székelyföld szi
kár szépségeire (Este egy székely festőnél). 
Költészetének fő vonulatában markánsan 
megfogalmazódik az erdélyiség gondola
ta, akárcsak Aprily Lajos és Reményik 
Sándor lírájában. (Hármukat az irodalmi 
hagyomány a helikoni triászként kanoni
zálta.)

A transzszilvanizmus az első világhábo
rú után idegen országhatárok közé került 
erdélyi magyarság ideológiájaként fogal
mazódott meg. Önmeghatározás, művészi 
hitvallás, miszticizmus, erkölcsi magatar
tás, túlélési stratégia ötvöződik benne. A 
megmaradás, az önépítkezés, az értékte
remtés igénye a mostoha körülmények el
lenére és ellenében. Első képviselői éppen 
a helikoni triász tagjai voltak. Lírájukban 
a tájtoposzok, a növényi és állati motívu
mok a kisebbségi lét heroikus átélésének, 
szenvedésetikájának, sorsvállalásának, 
az élni akarásnak, a másság értékének, 
az identitás problematikájának kifejezői
vé váltak (Reményik Sándor: Törpefenyő, 
Tompa László: Magányos fenyő, Aprily 
Lajos: Az irisórai szarvas).

Tompa László költészetében a transzil- 
vanizmus hangsúlyos moralitással, puri
tán nyelven, kemény veretű versezetben 
jut kifejezésre. Ez a líra sötét tónusú, ko
mor hangszerelésű. Művelője vívódó alka
tú, zaklatott egyéniség. Nincs helye ná
la a fájdalmat feloldó zeneiségnek, mint 
Aprilynál, a biblikus pátosznak, mint 
Reményiknél, a játékos könnyedségnek,

mint Dsidánál. Az embertelenség korában 
gyötrődő költői énből kétségbeesett sikoly 
szakad föl, a fájdalom kifejezésének, vi
lággá kiáltásának ars poeticája: „Hárfája 
jajszeleknek/ Vagyok magam is -  magam” 
(Sikoly).

Ez a tragikus életérzés nem csupán 
egyéni sorsából fakad. A kisváros lélek
nyomorító szorításában a költő ugyan
olyan empátiával éli át közössége, a szé- 
kelység végzetét, mint a sajátját: „Oh, 
engem is annyit nyugtalanít e mást, E min
dennél más, különös, zárt világ -/ Ez ős
időktől itt kínnal küszködőI Százszor bu
kott, s kelt, társtalanegy-nép...” (Este egy 
székely festőnél)

Ez a kettősség: egyéni és közösségi sors 
azonos intenzitású átérzése, a tenni aka
rás dinamizmusának és a tehetetlenség 
bénító passzivitásának egymásnak fe
szülése, a bezártság nyomasztó érzésének 
megtapasztalása és a szabadság eufóriája 
utáni sóvárgás, a halálos veszélyben akti
vizálódó túlélési ösztön ellentétes előjelű 
értékszerkezetekbe rendezi Tompa László 
költői világának toposzait. Az apokalipti
kus viharban félelmet nem ismerve száll
nak a sasok (Sasok viharban), a tél terhe 
alatt már-már megrokkanó házak állva 
maradva várják a tavaszt (Erdélyi télben), 
a kopár sziklafokon gyökeret eresztő fenyő 
egyedül száll szembe a természet viszon
tagságaival (Magányos fenyő), a két jelké
pes nevű székely -  Áron és Imre -  a sodró 
folyóvíz veszélyeit semmibe véve játszik a 
veszéllyel (Lófürösztés).

A viharos égen kerengő sasok, a hó 
alatt tavaszt váró házak, a mostoha kö
rülményekkel dacoló magányos fenyő, a 
két székely játékos-makacs kitartása a 
helytállás, a megmaradás székely vir
tussal színezett erkölcsét hirdetik egy 
válságos korban. Az írástudónak, vall
ja Tompa László Diogenész lámpájával 
c. költeményében, házából az emberte
lenség sötétségébe merült világba kell 
mennie, mint ama hordóban lakó ógörög 
bölcsnek: „S valami meglök, hogy menjek 
ki, s utcák/ Során, miközben a dél szava 
kondulj Lámpával, égő szívemmel, bo
lyongjak,/ Végigfürkészve mindenkit bo
londulj S  dadogjam egyre, dühös sze
relemmel:/ Embert keresek, -  hol vagy, 
ember -  Ember?!”

Mindez verssorokban maradt ránk. 
Körülöttünk a tárgyak hűségesen őrzik 
a költő nyomát. Léptei neszét, hórihor
gas árnyékát, kezének mozdulatát. Akár 
a kéziratok az alkotás kileshetetlen misz
tériumában szavakká formálódott gondo
latait. Túl a falakon, a Csonka vár romjai 
körül sikátorok sora. S a város s a vidék s 
a világ. Bábeli útvesztő, melyben az an
tik mitológia szörnyetege helyett a hu
szonegyedik század nem kevésbé félelme
tes minotauroszai leselkednek ránk. Hol 
az a lámpa a lét ránk sötétülő labirintu
sában?...

E lh a n g z o tt  a fe lú jíto tt  T om pa  
László-emlékszoba megnyitóján, 
2011. jú n iu s  6 -án .
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SIM O N C SIC S P É T E R

A Kalevala a magyar kultúrában
Varga P. Ildikó könyve sokkal több in

formációt tartalmaz, mint amit címe -  
a Hiisi szarvasától a csodaszarvasig. A 
Kalevala magyar fordításairól ~ előre sej
tet, mégpedig két vonatkozásban: egy
részt vázolja a fordítás általános elmé
letének legújabb változatait, másrészt 
részletesen ismerteti a finn és magyar 
művelődés- és tudománytörténeti hátte
ret, annak bő' kétszáz évét (a XVIII. szá
zad végétó'l a XX. század végéig), amely
ben a tárgyalt öt fordítás gyökerezik és 
létrejött. A fordítás -  ismert dolog -  köz
ponti szerepet játszik a művelődéstörté
netben, vő. a buddhizmus útját a szanszk- 
rittól a kínain át a tibetiig, az egyiptomi 
hieroglifák útját a démotikus íráson át 
az ógörögig, az ógörögöt a klasszikus la
tin fordításokhoz való viszonyában, és vé
gül, de nem utolsósorban, a keresztyén- 
ség/kereszténység újabbkori történetét, 
a Vulgata latinját vagy az Újszövetség 
görögjét az első magyar és finn nyelvű 
Biblia-fordítások visszfényében.

Nem véletlen az sem, hogy a modern 
fordításelmélet „prófétái” izraeliek és 
„belgák” (tudjuk, nyelvi szempontból te
kintve utóbbiak nincsenek is, mert vagy 
flamand, vagy vallon, vagy éppen né
met a Belga Királyság illető alattvalója), 
amint arra Varga Ildikó is kitér könyve
13. lapján. Belgium 1831 óta, Izrael 1948 
óta létezik mint állam, és mindkettő több
nyelvű alakulat. A fordítás mint „ideoló
gia-irányítottá tevékenység” szempontjá
ból különösen Izrael érdekes, mert Izrael 
lakossága legalább három felekezetiből 
(zsidó, muzulmán és keresztény) áll és 
számtalan sok különböző nyelvű népes
ségből kerül ki (arabokból és Európa, sőt 
a nagyvilág szinte minden nyelvű népcso
portjából, melyek közös nyelve az ivrit, s 
amely a népesség egy jelentős részének 
még mindig nem anyanyelve). Az állam 
egyik, talán legfontosabb kötőanyaga -  a 
vallás mellett, sőt az előtt — az ivrit, ame
lyet a XX. század első felében tudatosan 
támasztottak fel, ill. fejlesztettek ki az 
évszázadok (sőt évezredek) óta csak litur
gikus nyelvként használt héberből tudós 
nyelvészek. Ez a holtából föltámasztott 
nyelv szolgálja az ideológiai célt, Izrael 
állam létrehozását és megerősítését -  ma 
már nem elsősorban felekezeti, hanem 
modern világi alapon, mint afféle európai 
enklávéét a Közel-Keleten. Izrael állam 
polgárai szinte a szemünk láttára cseré
lik át anyanyelvi (szláv, jiddis, német, an
gol, román, magyar stb.) kultúrájukat iv
rit nyelvűre. A cél tehát egy új „európai 
[típusú]” állam létrehozása és fenntartá
sa, amihez hozzátartozik az ivrit nyelvre 
fordított „világirodalom”, benne az „ivrit” 
Dantéval, Shakespeare-rel, Moliére-rel, 
sőt az „ivrit” Kalevalával. Innen érthe
tő meg a többrendszerűség elmélete. Sőt 
innen tetszik meg igazán az is (amire 
nem szoktunk gondolni), hogy annyi „vi
lágirodalom” van, ahány kultúrnyelv, és 
ezek soha sincsenek tökéletes átfedés

ben: más a „román” világirodalom és más 
a „magyar”, amennyiben más-más mű
veket fordítottak le rájuk, és ezek a „vi
lágirodalmak” mind virtuálisak, azaz 
megvalósult „lehetséges világok”. A ma
ga nemében minden lefordított mű egy- 
egy „megvalósult” lehetséges opus. Holott
— ebben áll a fordítás paradoxona — for
dítani lehetetlenség, de legalábbis csalás, 
szemfényvesztés („Traduttore -  tradito- 
re”), és mégis...

Másfelől: a különböző nyelvű „világiro
dalmak” inverzeként foghatjuk föl a nem
zeti irodalmakat. Amikor azt mondjuk, 
hogy Eminescu a „román Petőfi”, vagy 
Eino Leino a „finn Ady”, akkor abból a 
hallgatólagos előfeltevésből indulunk ki, 
hogy minden nemzeti irodalom ugyan
olyan szerkezetű, ill. ugyanolyan „fejlő
dési fázisokon” ment keresztül. Ez a ro
mantikában és különösképpen a hegeli 
történelemfelfogásban gyökerező elkép
zelés (melyet a marxista történelmi ma
terializmus is átvett) mutatkozik meg ab
ban a magyar irodalomban jelentkező
-  újabb keletű -  kisebbrendűségi érzés
ben, amelyre a KaZeraZa-fordítások kap
csán Varga Ildikó is utal, s amelyek közül 
kiemelkedik Kosztolányinak a Vikár-féle 
fordítás elé írott előszavában foglalt véle
ménye: ,,[a Kalevalát] népkönyvvé kellene 
tennünk, szellemiségünk, irodalmi mű
veltségünk gerincévé, az iskolákban kel
lene olvastatnunk, és fejből tanultatnunk 
verseit”. Ha szemügyre vesszük az öt tel
jes magyar Kalevala-fordítás kronológiá
ját -  Barna Ferdinánd 1870, Vikár Béla 
1909, Nagy Kálmán 1972, Rácz István 
1976, Szente Imre 1986 -, azonnal szem
betűnik, hogy nagyobb részük, az utóbbi 
három a XX. század utolsó harmadában 
született, ha még ehhez hozzávesszük an
nak a bizonyos Kosztolányi-előszavas, 
Vikár-féle KaZeoaZa-fordításnak a jubileu
mi kiadását (1935), kiviláglik, hogy ezek 
a teljesítmények mind a magyarság XX. 
századi nagy traumái után születtek, ill. 
bizonyos értelemben e traumák következ
ményeiként (remediumként vagy kitöré
si kísérletként) foghatók fel. Ebben a mi
nőségükben pedig egy korábbi történelmi 
trauma, a tragikus XVI. század, az első 
őtó/ia-fordítások kora is föltűnik a látha
táron. Vikár Bélának saját fordítása ér
dekében kifejtett sikeres reklámkampá
nya, amelyben megtalálhatjuk a modern 
propaganda szinte teljes arzenálját, a 
más szájába adott malíciózus anekdotától 
(pl. a Budenznek tulajdonított „ez csak af
féle Barnevalá”-tól) kezdve a közéleti/iro- 
dalmi hírességek (Kosztolányi) csatasor
ba állításáig, lehet -  Vikár szándékától 
talán nem is függetlenül -  a „kanonizált” 
fordítás kérdésének is a forrása, amely 
valamiképpen felekezeti színezetet, sőt 
történelmi hátszelet is kap a Károli- vs. 
Káldy-féle rivalizálástól. Hogy ez meg
történhetett és így történhetett meg, ez 
abban leli magyarázatát, hogy amint a 
Reformáció szelleme megkívánta a ma-

VAHQA P n.D íKO

Hiisi sfcarva&ától a csodaszarvasig 
A KairvtU fonliUui

, L|,, V 266 :uv!MANVt*
to: M tV:-YAK

ga idejében a Biblia-fordítások versenyét, 
ugyanúgy a Felvilágosodás (és a belőle 
sarjadó Romantika és a vele együtt szüle
tő összehasonlító módszer) a múltnak egy 
újabb rétegét nyitotta meg és tette nyel
vileg is meghódítandóvá. A magyarság 
XX. századi traumája, a birodalmi létből 
Európa perifériájára szorult páriává süly- 
lyedés tette a finneknek ezt a XIX. száza
di nagyszerű produktumát ismét kívána
tossá magyar nyelvterületen — különösen 
kisebbségben és az emigrációban.

Varga P. Ildikó könyvének érdeme, 
hogy e különös művelődéstörténeti jelen
séget alaposan körüljárja. Nagyszerűen 
megrajzolt történeti képet kapunk Varga 
P. Ildikó tolla nyomán a XIX. század szel
lemi légköréről, a romantika korának 
párhuzamos áramlatairól Finnországban 
és Magyarországon, amelyek sodrása hoz
za felszínre a nemzeti eposz vagy történe
ti regény gondolatát mindkét kultúrában. 
Különösen fontos számunkra, hogy -  bár 
maga az információ nem új -  Varga Ildikó 
más fényben jeleníti meg Arany János 
szerepét a Kalevalához való viszonyában 
is, hiszen Varga Ildikó szerint Arany tel
jességgel tisztában volt a Kalevala műve
lődéstörténeti helyével, nemzeti kultúrá
ban betöltött szerepével.

Két megjegyzés mindenképp kíván
kozik még Varga Ildikó könyvéhez: egy
részt a Kalevala verselése a fordítók szá
mára is problémát jelentett, s e probléma 
megoldására mindahányan külön kísér
letet tettek. Barna Ferdinánd megtar
totta a 8-as szótagszámú sorokat, de rí
melése esetleges. Vikár ugyancsak, de 
rímelése tudatos és virtuóz, ugyanak
kor az eredeti alliterációs megoldásait is 
megpróbálta megőrizni. Nagy Kálmán 
az utóbbira fektette a hangsúlyt. Rácz 
István a gondolatpárhuzamokra alapoz
ta fordítását, amiből a sorok hosszúsá
gának megkettőzése következett, Szente 
Imre pedig modern prózaversben igyeke
zett a Kalevala-vers lényegéhez közelíte
ni. Hadd említsek most egy párhuzamos 
fordítói feladatot, és annak mind gyakor
lati, mind elméleti vonatkozásban sike-
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res és tanulságos megoldását. Ez pedig 
a kolozsvári egyetem egykori alum- 
nusának és később professzorának, 
Mészöly Gedeonnak 1958-ban megje
lent Odüsszeia-fordítását (Homérosz 
Ulisszese), és a hozzá kapcsolódó nagy
szabású elméleti tanulmányát, amely 
Mészöly Gedeonnak Szathmári István 
válogatásában és szerkesztésében ki
adott Népünk és nyelvünk c. gyűjtemé
nyes kötetében jelent meg a Gondolat 
Kiadónál 1980-ban. Ez a tanulmány 
megmagyarázza, miért fordította ő pá
ros rímű felező 12-esekben az eredeti
leg hexameterben írott/recitált ógörög 
eposzt. Mészöly „maga mentsége” tanul
ságos lehet a Kalevala-fordítások vonat
kozásában is. Továbbá másrészt mint 
uráli vonatkozásban alapvető jelentősé
gű tanulmányt említem a 2009 decem
berében fiatalon meghalt hamburgi pro
fesszor, E. Helimski munkáját, amely a 
Kalevala-vers prozódiájához, annak ri
tuális hátteréhez kapcsolódik. Helimski 
ezt az írását 1989-ben publikálta, amely 
ugyan címe szerint a szamojéd nyelvek 
északi ágához tartozó nyenyec verse
lésről szól, de háttérként föl van benne 
vázolva az egész uráli hagyomány, kü
lönös tekintettel a Kalevala verselésé
re (Glubinno-fonologiceskij izosillabizm 
neneckogo stixa. JSFOu 82:223-268). 
Helimski szerint az uráli verselésnek 
hagyományosan két alaptípusa van, az 
egyik 8 szótagos, a másik 6 szótagos so
rokból áll, előbbi szakrális, utóbbi pro
fán jellegű. A Kalevala-vers a szakrális 
típushoz tartozik.

Varga Ildikó könyve mindenekelőtt 
művelődéstörténeti munka, amely több 
korszakot ölel át a nemzeti ébredés
től egész a máig, s ilyenként szélesebb 
olvasóközönségre számíthat. Varga P. 
Ildikó elméleti tájékozottságának és 
széles körű nyelvi, történelmi, művelő
déstörténeti ismereteinek köszönhető
en megérthetjük azt az európai irodal
makban meglehetősen ritka jelenséget, 
hogy egy XIX. századi műeposz öt egy
mással versenyző fordításban szerepel 
egy másik nyelvi műveltségben. Noha 
a „nagy” alkotók újrafordítása nem szo
katlan, és többnyire racionális érvekkel 
alátámasztott művelet Európában, így 
nálunk is (pl. drámák esetében a szín
házi előadhatóság/közérthetőség), de a 
Kalevala fordításainál e racionális kész
tetések csak másod- vagy harmadsor
ban jönnek számításba. Itt a nyelvi ért- 
hetőségnél/közérthetőségnél mélyebb, a 
kulturális identitást meghatározó folya
matok (centrum-periféria, kitaszított
ság érzése, kisebbrendűségi komplexus, 
kulturális újraépítkezés) jöhetnek szá
mításba.

Varga P. Ildikó: Hiisi szarvasától 
a csodaszarvasig. A Kalevala m a
gyar fordításairól. Erdélyi Múzeum- 
Egyesület, Kolozsvár, 2010. (Erdélyi 
Tudományos Füzetek, 266)

KARÁCSONYI ZSOLT
Caligula, a gyerm ek
Camus Caligula című drámáját Mihai 

Mániufiu úgy vitte színpadra, hogy a né
zőnek mindegyre Cocteau Rettenetes gyere
kek című kisregénye jut eszébe, nem vélet
lenül, hiszen Cocteau főhősének és Camus 
Caligulájának magányossága egy tőről fa
kad: a gyermekkor magányossága ez.

Az előadást nézve döbbenek rá, hogy ott 
van a szövegben egy ilyen olvasat lehetősé
ge -  Caligula nem zsarnok, mert zsarnok
sága gyermeki zsarnokság. Pedig a zsar
nok, az őrült zsarnok sokkal kézenfekvőbb 
megoldás lenne. Mäniufiu valami mást 
akar megmutatni: a magánynak a magá
nyos fölötti zsarnokságát, hogy a szerep 
tesz magányossá. Az is felsejlik az előadás 
finom utalásrendszerekkel dolgozó hálójá
ban, hogy a sors az antik időkben, olykor 
gyermeki vonásokat öltött magára, ezért 
sem véletlen a játszótér, mint helyszín, 
hogy a sors kereke, mint játszótéri díszlet, 
felbukkan itt is...

Napjaink játszótereinek műanyag csúz- 
darendszerét fából készült változatra cse
rélik. Talán olcsóbb is, ráadásul valamikor 
régen, például Romulus idején, még fából 
ácsolták a színházat... De térjünk vissza a 
Caligula című előadáshoz, ami a XXI. szá
zadot idéző díszletek között vérgőzös római 
jeleneteket hoz elénk.

Fontos itt a vérgőz, a kipárolgások, az 
izzadás, a félelem szaga, amit a néző nem 
érez ugyan, de mégis látja a színészeken. 
Fontos, mert a szereplők jelentős része in
kább a tragikus kar szerepét tölti be, ke
vés a tér ahhoz, hogy az (olykor tógában, 
máskor rabruhában megjelenő) alakok 
határozottabb személyiségjegyekkel ru- 
háztassanak fel. Az előadás e szerkeze
ti sajátosságával is magyarázható, hogy 
a karból egyedül Cherea (Váta Lóránd) 
emelkedik (emelkedhet) ki, de még az ő 
alakítása sem elég erőteljes. A visszafo
gottság folyamatos testi megjelenítése, 
az utolsó pillanatban megtörő gesztusok 
mellett nem mindig érezni a Chereában 
rejlő erőt, elszántságot.

rnK‘EJÍ‘Tdim f
Bodolai Balázs, akinek Vátához hason

lóan, Scipion szerepében szintén nagyobb 
mozgástér jut, végre felhagyhatna azok
kal a befejezetlen, lebegtetett gesztusok
kal, amelyek a kolozsvári Leonce és Léna 
című előadásban még helyükön vannak, 
de itt zavarják azt az összképet, ami ép
pen nélkülük lenne teljesebb. Mondom 
ezt, miközben Dimény Áronnál is lá
tok néhány „nézést”, „pillantást”, amit a 
Megöltem az anyámat című előadásban is 
felfedeztem; az ottani Csipesz nem ismét
lődik, de valamiféleképpen folytatódik, 
amikor Dimény Camus drámájának cím
szerepét alakítja.

Valami visszatükröződik még a koráb
bi előadásból, és jó ez itt, mert a tükör a 
dráma és az előadás egyik kulcsa. A drá
mában Caligula önmagát látja benne, míg 
a kolozsvári előadásban a halott lánytest
vért, Drusillát (a néha bábszerű, máskor

Caligula (Dimény Áron). Fotó: Biró István

mégis „élő” szereplőt Kántor Melinda ala
kítja). Dimény Áron tekintete folyamato
san ezt a szellemalakot keresi, úgy viselke
dik, mintha folyamatosan együtt lennének. 
A halott Drusilla és az élő Caligula együtt 
uralkodik a rómaiak fölött. Mert jelmeztől 
függetlenül: itt rómaiakat látunk, Camus 
szövegéből az előadás éppen ezt a római 
hangulatot hívja elő, amelyhez a zene elen
gedhetetlen. §erban Ursachi zenéje, annak 
mediterrán hangulata és tragikus tónusai 
komor hangkulisszákkal veszik körül a fő
szereplőt, aki úgy irányítja az eseménye
ket, hogy közben jól tudja, mi vár rá, mert 
a Hold elérhetetlen, csak a Hold utánzata 
az, amelybe a haldokló Caligula befekszik. 
A hold bizonytalan, és nem biztos csak a 
halál.

Amit nem dönt el az előadás, és jól is 
van így, az Heliconnak (Molnár Levente) 
az egész történetben betöltött szerepe. 
Nem Caligula parancsai az iszonyúak, 
hanem az, hogy akad valaki, aki e paran
csokat végrehajtja. Molnár Levente alakí
tása, mefisztóian kétarcú engedelmessége 
azt is érzékelteti, hogy valójában Helicon 
az, aki a sors kerekét irányítja a gyermek 
Caligula mellett és éppen ezért Cherea 
és Helicon között zajlik az igazi konflik
tus, hiszen Caligula nem akkor „istenül” 
meg, amikor kidugja fejét a Vénuszt ábrá
zoló szobor nemi szervéből, de jóval koráb
ban, még Drusilla halálakor, mert a ha
lál mutatja meg a törvényeket, az istenek 
törvényeit, melyeknek felnőttes konokság- 
gal engedelmeskedik a sors zsarnokságát 
megélő gyermek.

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Albert Camus: Caligula. Szereplők: 
Dimény Áron, Kézdi Imola, Molnár 
Levente, Bodolai Balázs, Váta Loránd, 
Sinkó Ferenc, Keresztes Sándor, Salat 
Lehel, Szűcs Ervin, Orbán Attila, Köllő 
Csongor, Bállá Szabolcs, Kántor Melinda. 
Rendező: Mihai Mániufiu; drama
turg: Visky András; koreográfus: Sinkó 
Ferenc; díszlettervező: Adrian Damian; 
jelmeztervező: Vladimir Turturicá; ze
ne: §erban Ursachi; rendezőasszisz
tens: Visky Andrej.
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‘KÓ 'D 'EX-
[...] Július 25. Kár, hogy Arany János még nem olvashat

ta Mircea Eliade művét, Az örök visszatérés mítoszát Ha is
meri, biztosan nem ír le olyan naiv dolgot, hogy középkori 
mítoszainkat írástudóink tudós igényessége számolta föl, s 
ráadásul olyan tökéletesen, hogy a 14-16. században a hun
magyar mondakörnek, az Emese álmának vagy a fehér ló 
mesének már az emléke is csak pislákol. — A teokratikus és 
arisztokratikus korok népei annak érdekében, hogy elvi
seljék történelmüket, vagyis hogy képesek legyenek szem
besülni a katonai vereségekkel és politikai megaláztatá
sokkal, írja Eliade, a kortárs eseményeket kozmogóniai és 
hősi mítoszokkal értelmezték. Na, már most, teszem hoz
zá én, ha a 14—15. századi magyar népnek már nincsenek 
mítoszai (az Árpád-házi királyok magyarságának még vol
tak, gesztáink és krónikáink bizonyítják), annak csak egy 
logikus magyarázta lehetséges: a magyar nép az Anjouk 
és az egyéb idegenből jött magyarországi királyok alatt 
már nem érezte magáénak a történelmét. Károly Róbert, 
Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond és a Jagellók győzelmei 
és vereségei már nem az ő gyó'zelmei és vereségei voltak. S 
ezek az idegen uralkodók vice versa már nem is éreztek el
számolási kényszert a néppel és külvilággal szemben, nem 
érezték szükségét uralkodásuk „mitikus” legitimációjá
nak, s így a hősi énekeknek a társadalmi bázisa is meg
szűnt. — Mihelyt a történelmi személyiség bekerül a nép 
emlékezetébe, folytatja Eliade, történelmi volta megszű
nik, és életrajzát a mítosz szabályainak megfelelően alakít
ják át. Az idegennek érzett történelmi személyiségek nem 
kerülhettek be a „nép emlékezetébe”, folytatom én a töp
rengést, mert feltehetően a nép egykorú mindennapjaiban, 
tudatában, érzelmi életében sem voltak olyan közvetlen
séggel jelen, mint a korábbiak. -  Érdekes módon a délszláv 
népeknél és a románoknál kései (14-15. századi) balladák 
és hősi énekek szólnak Markó kraljevicsről, Malko pasá
ról, a Tél királyról (Eliade példái), ilyen kései epikai szöve
geik a magyaroknak nincsenek. (Legalábbis nem marad
tak fenn. S nincsenek a szlovákoknak és cseheknek sem.) 
Vajon miért? Valószínűleg ugyanazért, amiért a kozmogó
niai és hősi mítoszaik már korábban eltűnnek: ezekben az 
időkben hiányzott az a művelt (népnyelvű, nemzeti) közeg, 
amely a mítoszokat átmenthette s a balladákat, hősi éne
keket megteremthette volna. (S tegyük még hozzá: ha cse- 
nevész formában mégis létezett, akkor ambivalens hely
zete is béníthatta: az idegeneket sajátjaiként kellett volna 
szeretnie, hisz azok az ő nevében uralkodtak, s így még a 
határozott szembefordulás lehetőségétől is megfosztatott.) 
A román és szerb fejedelemségek önállóságának megszü
letése és fénykora viszont hozzávetőlegesen pont azokra a 
századokra esik, amelyekben a magyar (szlovák, cseh) nép 
az idegen királyok (és a velük megjelenő idegen nyelvű mű
velt rétegek) hegemóniája alatt lassan elidegenedik a saját 
történelmétől. A román és szerb népnek ekkor „nemzeti” 
(bár legtöbbször Bizáncnak vagy a törököknek alárendelt) 
fejedelmeik vannak, akik valamiféle udvart is visznek, s 
ott a görögül vagy latinul gyengén tudó műveltebb rétegek 
nem idegenből hozott nyelveken, hanem a „bennszülött” 
nép nyelvén értekeznek egymással, s szereznek időnként 
hősi énekeket a Bizánccal és a törökökkel folytatott har
cokról, az idegen megszállókkal való egyértelmű szembe
fordulásról. (S tegyük hozzá: a délszláv énekesek népnyel
vi készségeit a szláv nyelvű pravoszláv egyház is nagyban 
erősítette, nem közvetlen ráhatással persze, hanem inkább 
csak úgy, hogy a nép nyelvének a használatát a műveltebb 
körökben sem tiltotta. Nem úgy a latinul beszélő és író ró
mai hitű papság, amely valóban nem sok megértést tanúsí
tott a nép nyelvével szemben.) [...]

TŐZSÉR ÁRPÁD: „Pán Kolega” a lét zebráján. 
Tiszatáj. 2011. június, 6. szám.
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ZENE ÉS HIT
P R O S P E R O  s z ig e t é n

Meggyőződéssel hiszem és 
vallom, hogy minden nagy mű, 
amely valamilyen úton-módon 
fontos számunkra, ELJÖN egy
szer értünk. Ennek ellenére 
vannak remekművek, amelyek
ről azt hittem, sohasem fognak 
eljönni értem. Ezek közül va
ló Shakespeare A vihar című -  
a legenda szerint — utolsó mű
ve. Amolyan nagyszerű költői 
búcsú ez a világtól, az emberek
től, a szeretett lényektől és a 
színművekben testet öltött fan
tasztikus valóságtól. Elég so
kat hallottam, olvastam erről 
a színdarabról, de — bevallom — 
sohasem láttam színpadon, sem 
filmváltozatban. Beleolvasva 
időnként a műbe, nem találtam 
meg benne azt az energiafelvil
lanást, amely magával ragadott 
volna és hittel töltött volna el a 
mű iránt. Titokban nem hittem, 
hogy a többi Shakespeare-i re
mekmű sorába illeszkedik. Úgy 
éreztem, hogy kilóg ebből a cso
dálatos világból.

Miről is szól a darab? -  te t
tem fel magamnak akkoriban 
a kérdést. Legfőképpen arról, 
hogy Prospero varázslata alá 
hajtja, és szigetére hozza össze 
halálos ellenségeit, és amikor 
azok megbánják bűneiket, ak
kor kegyesen megbocsát nekik. 
Majd lemond varázshatalmáról, 
elengedi kedves szellem-szolgá
ját, Ariéit, és visszatér az em
berek közé. Ez a lecsupaszított 
cselekményváz telis-tele van a 
legszebb költői és filozófiai gon
dolatokkal, benne azzal a nyolc 
verssorral, amely a költő jelké
pes síremlékén is olvasható a 
londoni Westminster-székesegy- 
házban: „És mint e látás pára
váza, majdan / A felhősipkás 
tornyok, büszke várak, / Szent 
templomok, s e nagy golyó ma
ga, / S vele minden lakosa, szer
tefoszlik, / S mint e ködpompa 
tűnt anyagtalan, / Nyomot, ro
mot se hágy. Olyan szövetből / 
Vagyunk, mint álmaink, s kis 
életünk / Álomba van kerítve.” 
(Babits Mihály fordítása).

DE! Ahogyan minden ember 
egyszer végighalad a Pál apos
tol bejárta damaszkuszi úton és 
találkozik az elvakító fényes
séggel, úgy érkezik el az a pil
lanat is, amikor hajótöröttként 
Prospero szigetére sodródunk.

E szigetre csak a végső szó 
okán, jogán lehet bebocsátást 
kérni.

Ilyen mű Bach Goldberg-va- 
riációi, Beethoven utolsó zongo
raszonátája, Schubert Schwan-

engesang- dalciklusa, Wagner 
Parsifalja vagy Batók zenekari 
Concertója. A művek sorát hosz- 
szasan lehetne folytatni, példá
ul Mozart Varázsfuvolájáv al, 
Verdi Othellójával, Falstaffiáv al, 
Alban Berg Hegedűversenyével. 
Miről is szólnak ezek a végső, 
nagy összefoglalások, visszapil
lantások?

Mostanában minden összejött. 
Egymásután kétszer is meghall
gathattam Bach Goldberg-vari- 
ációit, körülöttük a Parsifallal 
és a Varázsfuvolával, még 
Beethoven utolsó zongoraszoná
tája is bekerült a sorba. E zenék 
közben olvasgatom A vihart, ke
resem a Shakespeare-hez ve
zető utat. Hihetetlen számom
ra, de a mű megzenésítésének 
gondolata is kezd foglalkoztat
ni. Először Ariel alakjának ze
nei „képmása” ötlik fel képze
letemben. Minduntalan zenei 
utasítások jelennek meg a szö
vegben, köztük Prospero ötödik 
felvonásból való monológja vég
kicsengésének szavai: „S mind 
e durva bűbájt / Megtagadom 
ma: még utolszor égi / Zenét igé- 
zek (égi zene, zengj!) / E nyomo
rultak szellemére, célom / Elérni 
: aztán pálcán eltöröm. / Több 
ölre ásom föld alá, s a tenger / 
MéróTánc által eddig el nem ért 
/ Mélyébe hányom könyvemet.” 
Prospero nem tudja megtarta
ni, megvédeni társadalmi ha
talmát, akarva-akaratlan „le
mond” társadalmi rangjáról, 
HATALMÁRÓL. Helyébe szel
lemének kozmikus méretű ha
talmát árasztja szét. Végül er
ről a hatalmáról is lemond. A 
hatalomról való lemondás drá
mája Shakespeare színműve? A 
„VÉGSŐ SZÓ”! Műveikben er
ről „beszélnek” a szerzők? Az 
emberek és az elemek fölötti ha
talmáról való lemondásról van 
szó? Vagy valami többről, más
ról? A latin PROSPERO szó a 
boldogságra, szerencsére, meg
könnyebbülésre utal, boldoggá 
lenni, boldoggá tenni valakit. 
Gondolhatunk a beteljesülés vá
gyára is e szó kapcsán.

Prospero vágya végül is be
teljesedik: önmagát győzi le, 
önmaga felett arat diadalt, 
megszabadítja emberi lényét 
minden belső nyűgétől, a szen
vedélyektől, a vágyaktól, az ér- 
téktévesztésektől, feloldódik a 
MINDENSÉGBEN.

TERÉNYI EDE
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Júliusi évfordulók
I -  135 éve halt meg Mihail Alekszandrovics Bakunyin

orosz publicista 
110 éve született Ignotus Pál 

2 -5 0  éve halt meg Louis-Ferdinand Céline francia író 
135 éve halt meg Giuseppe Ferrari olasz író 
50 éve halt meg Ernest Hemingway amerikai író 
85 éve született Octavian Paler román író 

4 -1 1 0  éve született Halász Gábor kritikus
250 éve halt meg Samuel Richardson angol író

5 — 120 éve született Tin Ujevic horvát költő'
6 — 110 éve született Stanislaw Rembek lengyel író 
7 -3 0  éve halt meg Gyergyai Albert irodalomtörténész
8 -  120 éve született Josef Hóra cseh költő

390 éve született Jean de La Fontaine francia költő
9 -  450 éve halt meg Sebald Heyden német pedagógus
10 — 120 éve született Salamon László erdélyi költő
II  — 80 éve halt meg Karl Halfden Larsen dán író
12 — 30 éve halt meg Borisz Nyikolajevics Polevoj orosz író
13 -  635 éve született Li Csang-csi kínai költő

180 éve halt meg Julius von Boden német író
14 -  85 éve született Bede Anna költónő

170 éve halt meg Budai Ézsaiás tudós 
30 éve halt meg Kormos Gyula erdélyi író

15 — 135 éve halt meg Aleksander Fredro lengyel író
260 éve született Gyarmathi Sámuel író 
140 éve született Ugo Ojetti olasz író

16 -  50 éve halt meg Roska Márton erdélyi régész
17 -  160 éve halt meg Egressy Béni író

1490 éve halt meg Magnus Felix Ennodius római író 
100 éve született Viktor Platonovics Nyekraszov 
orosz író

18 -  170 éve született Louis Petit de Juleville
francia irodalomtörténész
200 éve született William Makepeace Thackeray 
angol író

19 -  60 éve halt meg Makkai Sándor erdélyi író
20 -  150 éve született Arne Einar Christiansen dán író
21 -  140 éve született Guglielmo Ferrero olasz történész

525 éve született Jacopo Nardi olasz író
22 — 100 éve született George Moro§anu román író
23 — 35 éve halt meg Paul Morand francia író

410 éve született Szalárdi János erdélyi történetíró
24 -  220 éve halt meg Ignaz von Born osztrák író

180 éve született Szatmáry Károly író
25 -  385 éve született Geeraerdt Brandt holland író

135 éve született Mihai Codreanu román költő 
1280 éve halt meg Otomo no Tabito japán költő 

26-110 éve halt meg Mihail D. Cornea román költő 
35 éve halt meg Dominic Stanca román író 
20 éve halt meg Isac Bashevis Singer amerikai író 

27 -  170 éve halt meg Mihail Jurjevics Lermontov 
orosz költő

26 — 910 éve halt meg Szu Tung-po kínai költő
29 — 100 éve született Eduard Claudius német író
30 -  40 éve halt meg Devecseri Gábor költő

240 éve halt meg Thomas Gray angol költő 
500 éve született Giorgio Vasari olasz író 

3 1 -7 5  éve született Sigmond István
530 éve halt meg Francesco Filelfo olasz humanista

• •
Önbizalom
VÍZSZINTES
1. William Feather aforizmájának el

ső része. 14. Omszk folyója. 15. Csavargó. 
16. Don Quijote ... Mancha; Cervantes re
gényhőse. 17.... Péter; csernátoni születésű 
történetíró. 19. ... me tangere; Ne illess en
gem! 20. Római 600. 22. Kezéből hullat. 23. 
Véletlenül a keresett helyre jutó. 25. Halit, 
27. Az Arno partjai! 28. Felmerülő (alka
lom). 29. Aratás. 32. Skandináv férfinév. 
33. ... It Be; a Beatles slágere. 34. Angol 
nyelvű vicclap. 36. Személye. 38. Zsugori. 
40. Az argon vegyjele. 41. Az eszperan
tón alapuló mesterséges nyelv. 42. Fészket 
épít a madár. 43. ... Vegas; USA -város. 44. 
Olivér, Olivia beceneve. 45. Szolmizációs 
hang. 46. Tudományos munka. 48. Féltve 
őrzés. 49. Lehetőség. 50. ízletes húsú ten
geri halfajta. 51. Joskar ...; a mari főváros. 
52. Függőzárral biztosít. 54. Juttattató.
56. Force Ouvriére (francia szakszerve
zet), röviden. 57. Francia város Gard kör
zetben. 58. Ilyen állat a ló. 60. Egy, néme
tül. 62. Forrasztófém. 63. Főnemes. 64. A 
kén és a laurencium vegyjele. 65. Ukrán 
félsziget. 67. Csinos, szemre való. 70. 
Népiesen juttat.

FÜGGŐLEGES
1. Földes László művészneve. 2. Arra a 

harmadik helyre. 3. Igeképző. 4. Egykori 
konzervatórium. 5. Hibáztató. 6. Vadat 
elejt. 7. Zavaros rím! 8. Az ezüst vegyje
le. 9. Földfelszíni bemélyedés. 10. Azonos 
betűk. 11. ... Gees; könnyűzene-együt
tes. 12. Gálád. 13. Katonai szövetség. 18. 
Beszédhibás. 21. Bogos, göcsös. 24. Ritka 
női név. 25. Újlatin nyelv. 26. Udvar hátsó 
része, ahol a pajták vannak. 29. Terület, 
röviden. 30. Láda belseje! 31. Erre a még 
közelebbi helyre. 33. Fémipari szakmun
kás. 35. A szem szivárványhártyája. 37. 
Közteher. 38. -..., -get. 39. A madarak kirá
lya. 40. Az aljához. 42. Szénát szekéren rög
zítő. 44. Elővigyázatos. 46. Dél-amerikai 
cserje. 47. Taszít, csúsztat. 48. Skandináv 
férfinév. 49. Éjfélig. 51. Arra a helyre erő
sít. 52. Francia folyó. 53. Gyermeket alta
tó szó. 54. Ógörög piactér. 55. Puha fém
ből készült tartóalkatrész. 56. William 
Feather aforizmájának második, be
fejező része. 58. Elán, lendület. 59. 
Juhtejtermék. 61. Szerb vasúti csomópont. 
63. Páros egeken! 66. A Maros partjai! 68. 
Egyhangú malőr! 69. Súlyarány, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 11.
számában közölt 
Veszedelmek című 
rejtvény megfejté
se: Az előrelátott 
veszély félig elke
rült veszély.
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