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#  „Szemközt a pusztulással / egy ember lépked hangtalan”

Pilinszky János (1921-1981)

SELYEM ZSUZSA

A részvét bősége
Pilinszky János novembere
Vegyünk egy késő-őszi napot komor, erőtlen fényeivel, 

de találjuk ki úgy, hogy még ez a bágyadt fény se jus
son el hozzánk, egy nagyváros zizegő, értelemről még 
csak nem is álmodozó tömegébe, egy alig fűtött szoba 
számítógépe elé, egy kattogó tőzsdére, ahol minden má
sodpercben dönteni kell, képzeljünk el egy hivatalt, ahol 
azért remegünk, hogy mikor rúg ki a főnök, de azt is 
nyugodtan elképzelhetjük, hogy mi vagyunk a főnök, és 
telnek ezek az őszi napok, és valamiért egyszercsak be
villan: „így indulok. Szemközt a pusztulással / egy em
ber lépked hangtalan.”

Semmi különös. Mégis olyan pontosan jelzi a főnök, 
az alávetett, a tőzsdéző, a fázó, a tömegben önmagát el
veszítő én ínségét, hogy ha volna bátorsága hozzá, egy 
percre legalább félreállna. Hadd menjenek. Pilinszky 
köznapi szavai a banális, irigykedő, versengő, önérvé
nyesítő viszonyainkat átfordítják, átbillentik egy olyan 
nézőpont irányába, ahonnan nem csupán az elesett 
iránt jelenik meg a -  szenvelgő, szentimentális, felfuval- 
kodott -  szánalom. Onnan, ahonnan Pilinszky versso
rai láttatják a világot s benne a teremtés rozzant koro
náit, onnan mindenki irán t tisztelet és részvét árad.

Hogyan tud ú rrá  lenni az önféltésből fakadó embe
ri ösztönökön? Azt ugyan nem tudhatjuk, hogy életé
vel mit kezdett, amikor mégis rátört a szorongás (nap
lóiból sejthetünk néhány semmiséget: harc önmagával, 
hogy ne cigarettázzon, ne igyék alkoholt, dolgozzon), 
amit tudhatunk, hogy versei úgy erősek és felejthetetle
nek, hogy a felejtés ellen semmivel sem védekezik: sza
vai egyszerűek, díszítésnek, színezésnek, bölcselkedés
nek nyoma sincs. Miért lesznek erősek a sorai ezekből a 
semmi kis szavakból, miért ezek a versek, és nem any- 
nyi más?

Pilinszky trivialitása miért nem banális?
Szerintem soha nem fogom ezt tudni, ami nem aka

dályoz meg abban, hogy időnként meg ne próbáljam 
valahogy kideríteni. Mostanában például egy Simone 
Weil-gondolatra bukkantam  a naplójában: az idő darwi
ni szerepe, hogy az alkalm atlant kiiktassa a világból, 
alkalm atlanságunk errefel védőszerként a hazugságot 
bírta kitalálni. Az igazság szeretete -  logikus -  a kilé
pés alkalmasságunk bizonygatásából. Pilinszky versei 
ilyenek. Ebben a fényben mindent és mindenkit tiszte
let és részvét illet, ebben a fényben a bágyadtnak lesz 
ereje szelídnek lenni.

• Széles K lára Pom ogáts B éla  könyvéről

• Lászlóffy Csaba: Je len ések  -  A képtelennel 
küzdő m em ória

• H ertza M ikola rövidprózái
• Sigm ond István: M olekulák 16.
• Tóth Mária: A kád
• M árton Ágota: H atárátlépések  a nyelvben
•  A NAGY KILOM ETRIK
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Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
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SZ É L E S K L Á R A

Pomogáts Béla fontos, új 
kézikönyve és S.O.S-jelei
Pomogáts Béla mintha önmaga szabta 

volna ki történelmi életidejét, hogy létre
hozhassa irodalomtörténet-írásunk egyik 
legnagyobb hiánypótló, legszükségesebb 
kézikönyvét. Hozzá kell tennünk: föltehe- 
tóleg a legoptimálisabb idó'ben történik 
mindez. Több mint fél évszázados tiltás, 
várakozás után következtek be, végre, ezt 
a vállalkozást engedélyező', só't pártfogo
ló politikai föltételek. Ezzel párhuzamo
san, apránként megérett az a közönség 
(só't, nagyközönség is), amely igényli, mi 
több, áhítja ezt az összefoglalást. Eléggé 
nem hangsúlyozható jelentó'ségét akkor 
lehet csak -  akár viszonylagosan is -  át
látni, ha legalább vázlatosan fogalmat al
kotunk a rendkívüli, hatalmas munka 
múltjáról, legalább közelmúltjáról. (Láng 
Gusztáv méri föl a hasonló számbavéte
lek kezdeteit, sűrűn sorjázó, jogos vitáit — 
már amennyire módja lehet erre az idén, 
a Kortárshan közölt rövid, tömör tanul
mányában.)

Nem tudom, lehet-e nála alaposabban 
fölkészülni erre a feladatra. Pomogáts 
pályája kezdetétó'l máig, folyamatosan s 
intenzíven foglalkozik az erdélyi iroda
lommal. Elsó' kötete Kuncz Aladár-mo- 
nográfiája (1968). S a késó'bbiekben is 
-  sok alapvető' munkája között -  sorra kö
vethetjük az ebben a témakörben fogant 
tanulmányait, köteteit. Ezek közül csu
pán egy-egy munkát emelünk ki, ami
kor a transzszilvanizmusról, az erdélyi 
magyar irodalom jelenidejéró'l, majd már 
elsó' összefoglalási kísérletként a romá
niai magyar irodalomról szóló könyve
it említjük (1983, 1987, 1992). Ezzel pár
huzamosan széles körű figyelme mindig 
kiterjed az anyaországon kívüli, hatá
rainkon túli kisebbségi és emigráns iro
dalom területeire is. Erró'l tanúskodik 
száznál is több megjelent kötete. Úgy vé
lem, hogy a Magyar irodalom Erdélyben 
(2008-2010/11) fontos eló'készületei nem
csak az — egyik kritikusa szerint joggal 
„gigászinak” nevezett -  állandóan nö
vekvő' tudásanyag birtoklására vonat
koznak. Elengedhetetlen eló'zménye az, 
hogy kiemelkedő' tekintélyt vívott ki 
a legszámottevőbb szakmai, tudomá
nyos munkaközösségeken belül, s eze
ken túl is. Számos közéleti szerepet vál
lal. Ezek közül néhányat említve: az 
írószövetség többször megválasztott el
nöke, a MTA több vezető bizottságának 
tagja, az Anyanyelvi Konferencia elnö
ke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság 
alapítója, majd alelnöke, a magyar Pax 
Romana Fórum, Apáczai Csere János 
Alapítvány és még számtalan, hasonló
an jelentékeny szervezet tagja, többször 
kezdeményezője. Erdélyi vonatkozások
ban mellé szegődik az a ritka szerencse 
is, hogy kezdettől máig — ikerpár gya
nánt — kiváló munkatársi, baráti kapcso
latban tudnak együttműködni Kántor 
Lajossal. Nemcsak kortársak, de szellemi 
rokonok is. Mindketten a szünetet alig is
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merő, sokoldalú, szívós, tevékeny és ter
mékeny, hihetetlen mértékű vasszorga
lom és munkabírás rekorderei. Pomogáts 
jelenlegi nagy munkájának szerves eló'z
ménye a fogalommá vált Kántor-Láng 
(.Romániai magyar irodalom 1945-1970, 
1971, 1973.). Természetesen szerves előz
mény a hivatalos akadémiai irodalomtör
ténet, a hatkötetes „spenót” (1964-1966) 
és a négykötetes „sóska” (1981-1990) is. 
Különösen a közelmúltra, jelenre vonat
kozó részeik. Az olvasók zöme (joggal) 
szidja és gúnyolja ezeket a — már szüle
tésük idején is — elavulásra ítélt vaskos 
fóliánsokat. De aligha alkothatnak fogal
mat arról, milyen kemény küzdelem van 
ezek mögött. A pártállam maga felügyeli, 
ellenőrzi az ellentmondást nem tűrő ideo
lógiai előírások betartását. (A pártállam 
felett pedig a szovjet kultúrpolitika őrkö
dik.) Mi, ki és hogyan kerülhet a köztu
datba, tankönyvekbe. Ma már alig hihető, 
hogy miközben lámpással kellett keresni 
szocialista, kommunista írókat, aközben 
késhegyre menő vita alakult ki például 
Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor körül. 
Van-e helyük, s ha igen, akkor hány sor
nyi hely -  hiszen „nihilisták”. Pomogáts 
Béla azok közé a tisztánlátó szerkesztők, 
munkatársak közé tartozik (ld. Béládi 
Miklós, Bodnár György és mások), akik 
végigszenvedik, verejtékezik ezt a robot
tá -  ráadásul igen kényes robottá -  váló 
munkát. Eközben pedig személyes kocká
zatot vállalva — szorgos besúgók jelenlé
tével is számolva -  lankadatlan közelhar
cot vívnak az értékek, arányok lehetséges 
védelmében, az előírások lehetséges, lele
ményes kijátszásában. Nélkülük (és má
sok nélkül, akiket ilyen kis terjedelmen 
belül nem tudok végigsorolni) nem sike
rült volna a „spenót” VI., majd a „sóska” 
IV. kötetébe beilleszteni, nagyjából a le
hető tisztességgel a (Margittai Gábor ki
fejezését érezve legtalálóbbnak) „kül- 
magyar” irodalmakat. Az elnevezések 
változatai is beszédesek. 1989 után a 
Határainkon kívüli magyar irodalmak 
megnevezés nyer polgárjogot. Az akadé
miai kötetekben Kisebbségi irodalom -  
Nemzetiségi irodalom, illetve: Kitekintés 
címen jelennek meg a -  végre! -  nagyobb 
fejezetek. Pomogáts igen jó választással 
már a Magyar irodalom Erdélyben címet 
adja művének.

Jó példája annak, hogy a közelmúlttal, 
jelennel foglalkozó irodalmár számára 
nem hátrány — inkább létföltétel — a po
litikai érzék, készség, az értékeknek ked
vező árnyalatok kitapintása, ezek gyakor
lati tapasztalata. (Ebben a tekintetben is 
rokon, nehezített feladatoknak tesz ele
get -  a maga idejében -  Kántor Lajos s 
a vele szövetkezett Láng Gusztáv.) Ezek 
jegyében, tudatában legfőbb ideje lenne 
revideálni, igazságot szolgáltatni ezek
nek a kézikönyveknek. (Erdélyben jóval 
kedvezőbb a valódi alaphelyzet fölismeré
se, mint nálunk.) Ma föltételezhető, hogy

az irodalomtörténet-író már megszaba
dult az efféle gondoktól, erre már nincsen 
szükség. Mégis úgy vélem, hogy az aktu
ális politika érdekei és a kultúra értékei 
talán sohasem vagy igen ritkán találkoz
nak.

A most megjelent irodalomtörténet 
rendkívülien nagy ívet átfogó munkája 
az 1918-as évvel kezdődik, s 1986-tal zá
rul. Szemben a korábban kötelezően ér
vényesített 1919-es (Tanácsköztársaság) 
korszakhatárral. Pomogáts a nagyjában 
1989-ig emlegetni is tilos Trianont tekin
ti tényleges határkőnek. Azokat az éve
ket, írókat, műveket, irodalmi mozgalma
kat veszi sorra, s azoknak az elszakított 
országrészeknek a magyar kultúráját, 
amelyeket -  különösen közvetlenül 1945 
után, s ezen belül is főként Erdélyre vo
natkoztatva — „nacionalista” megbélyeg
zéssel elsüllyesztésre ítélt a kommunista 
diktatúra. (A két világháború közötti ma
gyar irodalom jelentős részével együtt.) 
Az 1956-os forradalom vérbefojtása óta 
igen lassan haladnak előre az újabb szi
gorú tiltásokat enyhítő engedmények.

Sajnos, nem írhatom ezt a legutóbbi 
mondatot múlt idó'ben. Nézem, lapozom a 
kézikönyvet, s az egyik szemem boldogan 
nevet -  de a másik szememnek még min
dig van oka a sírásra. Pomogáts Béla nem
csak átmenetileg tette lehetővé azt, hogy 
egyre többen s egyre igényesebben érdek
lődjenek az erdélyi irodalom iránt. Hogy 
újfajta magyar olvasmányok élvezetével 
élhessék át szellemi gazdagodásunk örö
mét, látókörünk kitágítását. Hogy csak
nem konjunkturális esetlegességgel, de 
mindenképpen aránytalan hangsúlyok
kal adják kézről kézre hol Sütő Andrást, 
hol Wass Albertet. (Kányádi Sándor, sze
rencsére, nem tartozik ide, ő nem „divat- 
szerűen” bukkant föl -  talán az egyetlen, 
akinek a közismertsége, népszerűsége 
viszonylag idejében, s méltóképpen jele
nik meg és épül be irodalmunk egészé
be.) Pomogáts most azt is lehetővé tette, 
hogy a szórványos erdélyi irodalmi élmé
nyeit ki-ki helyére illeszthesse az erdélyi 
„Mengyelejev-rendszerben”. Hogy az ál
tala megkedvelt írótársait, elődeit, utó
dait, életük színpadját is megismerje. 
Igen, Pomogáts Béla jóvoltából erre mód
ja lesz. De vajon hogy jut hozzá a kisze
melt könyvhöz, az író újabb -  s horribile 
dictu -  régebbi munkáihoz? Kevés kivé
tellel ugyanúgy szatyorban, bőröndben 
visszük, hozzuk egymásnak azt a néhány 
kötetet, amit kézben vagy autóban, sze
mélyesen alig győzünk elcipelni. Elvileg 
már leromboltuk az akadályokat, de gya
korlatilag, voltaképpen az égvilágon sem
mi lényeges nem változott meg. Mivé lett 
a nagy ígéretességgel induló, Margit kör
úti, Kusztos-Zöld-féle könyvesbolt?

De -  szöges ellentétként -  mivé len
ne mindaz, amely például Szabó T. Attila 
és tanítványai vagy Dávid Gyula máig is 
csodaszerű létezése, életereje, fantaszti
kus erkölcsi energiája nélkül nem jöhetett 
volna létre? „Csodaszerű”? Mi másnak le
het nevezni azt, amely fiatalokat meg
szégyenítő fizikai-szellemi fürgeségre, 
termékenységre tesz képessé egy olyan, 
83. évét taposó, nagybetűs Embert, aki 
a halálos ítélettel egyenlő, „Duna-deltai”
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kényszermunka hét éve után mutatja föl 
ezt a teljesítményt? Dávid Gyula a har
madik kötet szerkesztésétől átvette a kü
lönlegesen háládatlan főszerkesztést. Az 
1981-es első kötet után tíz év telt el, amíg 
a második megjelenhetett, s Dávid Gyula 
vezetésével a harmadik folytatása három 
év múlva, 1994-ben már napvilágot lá
tott. Holott időközben több mint egytucat- 
nyi munkatárs távozott a végtelenségbe. 
Az anyaországban ennek a bámulatos s 
alapvető munkának, a Kriterion-kiadású 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak 
egyes köteteit sem lehet megkapni, de 
még megrendelni sem. Mily kevesen tud
hatják azt, hogy hál’Istennek, ma már az 
5/1, 5/2 kötet megjelenésénél tart? S ha 
nem létezne Dávid Gyula, s egész nem
zetre való lelkiismeretéből fakadó, me
sés életereje, hogy is állna a helyzet pl. 
e téren? S akadna-e (egyidejűleg!) méltó, 
szakszerű — s hasonlóan magas színvona
lú -  gazdája másik, hősi vállalkozásának, 
a Polis Kiadónak? S Magyarországon e 
kiadó értékes kötetei is lényegében besze
rezhetetlenek. A pótolhatatlan s nagy ál
dozatokkal immár a IX. kötetéig elver
gődött Magyar Szótörténeti Tár kapcsán 
is ezt tapasztalhatjuk. Az anyaország és 
környéke magyar nyelvű irodalmának 
a sorsa változatlan maradt volna? Igen. 
Lényegében egymástól kölcsönösen elszi
getelt ma is. Bizonyos kivételek létezése 
megtévesztő. A Könyvhét is csak szem
fényvesztésre alkalmas.

Tehet-e erről vagy ez ellen bármit 
Pomogáts? Jó lenne.

Az irodalomtörténet-író még árnyéká
ban, még sugallataiban sem ad efféle in
dítékot. De könyve és annak előtörténete, 
várható jövője nyomában, tódul az egy
másba kulcsolódó kérdések, gondok özö
ne. Vigasztalhat-e bennünket az, hogy 
az erdélyi irodalom tényei, példája csak 
egy problémát jelent a sok közül? S főként 
az, hogy szinte teljesen azonos a helyzet 
anyaországon belül is. Nemcsak főváros 
és vidék viszonylatában -  ami önmagá
ban is elképesztő -, hanem a fővároson 
belül is ennek vagyunk tanúi és káro
sultjai. Olvasóként, szerzőként egyaránt. 
Mindenki tudja: nagyszerű könyvek szü
letnek, s még jó, ha igen kis százalékuk 
eljut az olvasóhoz vagy nem jut zúzdába. 
S a könyvek elherdálása még csak nem is 
a legnagyobb, legkártékonyabb kultúrpo
litikai tény. S tudhatjuk: mindezek követ
kezményei lényegükben helyrehozhatat- 
lanok.

Kétségbeesett keserűséggel írom ezt, 
mint irodalmár, mint pedagógus, mint 
szülő és nagyszülő, voltaképpen az elhall
gatásokkal azonos spártai leegyszerűsí
téssel. Nem befejezem ezt az írást, csak 
félbehagyom.

Hiszen erről aztán igazán nem tehet 
Pomogáts Béla.

Az ő nagy munkája mindezt (s még 
mennyi mást!) „csupán” felszínre hozta -  
bennem.

Magyar irodalom Erdélyben I-VI. 
(1918-1989). Pallas-Akadémia Könyv
kiadó, Csíkszereda, 2008-2010. (Még 
készül/nek a befejező kötet/ek).
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Jelenések -
A képtelennel küzdő memória

Szilágyi Júliának
Az öröklétvágy-röpte képes átrendezni sok mindent. Türelmetlenül, kapkodva 

mind magyarázhattok, úgyse láttok fel egyből, valamennyien, a tatárjárásból ki
növőjegenyenyárfa koronájáig. (Nem tehetsz egyebet te sem: időnként más hely
zetet kell keresni, s elölről kezdeni a fáradozást.) Zivatar-sűrűségből előtünedező 
udvarházfalak, s a felfoghatatlanul-gyors sodrású emlékezetpatak, amely most 
hirtelen visszafelé folyik. Midőn az erdei ösvényen vad vágtában lovagoltunk, és 
utánam kiáltott egy figyelmeztető amazonhang, hogy: Vigyázz!... Milyen megle
petés várt ott tulajdonképpen, azon a keskeny földszegélyen? Ha csak nem egy 
rég kidöntött s korhadt, de sárkánykígyó-szívóssággal tekerőző fatönk.

Nem! Nem! -  kiáltottam vissza meglepetten. Habár pillanatok alatt felfogtam 
a helyzetet; kissé homályosan, de valahogy mindent előre láttam, tudtam. (Az 
egész históriát nem mesélhetem el. Kevés rámosolyogni vagy rámordulni a por
iadásnak kitett, tulajdonképpen már nem létező szereplőkre.) Kiszabadulni az 
erőszakos ölelkezésből, mialatt a képzelet felvonóján egy zongora fölér az emelet
re, vagy sokáig a tekinteted magasságában lebeg...

Néha elég volna gyertyát gyújtani, hogy egy egész szoba, egy padlás- vagy 
színtér jobban megvilágosodjék... Az elbeszélés hatása különben rendszerint a 
jelenlévők arcáról is leolvasható.

Érdektelen utak; a fénytörések viszont könyörtelenek. Kénytelen vagy arra 
gondolni, hogy... fitt tetszés szerint behelyettesíthető) a latin (vagy milyen) tanár 
épp ezt a pózt gyűlölte* (rühelli). Az ingyenes ivászat és a tömeg bömbölése egy
re inkább csak ráadásként hat; még mindig szerencsésebb -  a „versenyképesség” 
szempontjából is -, kiszámíthatatlanul viharos vagy akár derűs napokon, a szü
lői asztalnál könyvet lapozni. Keresni kell ilyenkor, hátha visszamaradt, vissza
süt valami érzelem, odaadás, szeretet — a párás, csillogó, hideg (mindegy, milyen) 
tekintetből. Egy fitymáló grimasz, mesterkélt vigyor is megteszi, csak fölismer- 
hetően: félreérthetetlen emberi gesztus legyen. (Te talán, a tűsarok koppanását 
hallva, odaveted, hogy: „egy kurvára emlékeztet, akit egy párizsi utazásom so
rán szúrtam ki magamnak...”,** s én rábólintok, hogy értem. Megértettelek.)

Ez nem háború közöttünk; nem is béke, igaz. Egyszerűen csak lágy színekkel 
suhanunk át fonnyadtrózsa-korszakunkon. A maradék őszinteség keserű zaccá- 
val a szánkban, de átvészeltük a kérlelhetetlenül kiszabott időt. Persze, régen jaj 
annak, aki („a síksági napok egyikén / egy dátumnélküli napon”***) azzal apol- 
gatja, ámítja magát, hogy életének semmi köze a múlthoz.

Mit nem adnék a boldogságért? A sértetlen, el nem nyűtt memóriáért -  ha ép
pen ettől függ, hogy erősnek vagy gyámoltalannak érzem magam. („Mit nem ad
nék érte, ha emlékeznék Anyámra -  kezdte volt elégiáját a költő. -  „Nem tudva, 
hogy Borgesnek nevezik majd.”)

2011. július

*Franz Kafka: Amerika
** Félicien Marceau: Ellenségem holtan hever
*** Jorge Luis Borges: A  képtelen emlékezés elégiája
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HERTZA MIKOLA

A siker 
m élységében

Mottó: „Mert ott volt!”
Sir Edmund Percival Hillary

A kiadóm nem értesített, hogy nem ad
ják ki a könyvemet -  de szerencsére való
ban igaz a hír, nem adják ki. Nem kapott 
állami támogatást, elvágta a kuratóri
um, mondta az igazgató, mikor a plety
kákat hallva felhívtam. Nem szerették 
az írásaid -  magyarázta - , mert nem 
írsz jól. Nem logikus, de ez van. Vagy ez 
nincs, nem pontosított keserűen.

Szóval idén ó'szre, annak ellenére, 
hogy mindenki azt hitte, igen -  én ter
jesztettem el! -, nem jelenik meg az el
ső kötetem. Régi jó ismerősöm, aki jó 
szakembernek számít a témában, és aki
nek én nem adok a véleményére, minap 
hosszasan szorongatta a kezem, ami
kor találkoztunk az üzletben, a hosszú 
szárú alsónadrágok részlegén -  hosszú, 
hideg tél lesz - , nem könnyek csillogtak 
a szemében: nem olvastam a könyvedet, 
gratulálok!

A kollégáim, akik eddig azt hitték, hogy 
író vagyok -  én terjesztettem el! -, és akik 
nem olvassák műveimet, nem változtat
ták meg rólam a véleményük. Örvendünk, 
hogy végre valaki nem magaslott ki közü
lünk! -  biztosítanak lelki nem támogatá
sukról. Mostanában alig titkolt tisztelettel 
mormogják a hátam mögött, hogy tudtá
tok, ez az a pofa, aki nem író. Most ősszel 
nem jelent meg az első kötete! Egyesek 
még azt is tudni vélik — nincsenek jól in
formálva —, hogy nem az első, hanem egye
nesen ez már a harmadik könyvem, ami 
nem jelenik meg. „Sokat ír!”

A feleségem megvigasztalt: „Ne kese
redj el! Én sem olvasom, amiket írsz. Ne 
add fel!”

Nem lett könyvbemutatóm, a bölcsész
karra járó lányok sem zaklatnak szerel
mes, rajongó levelekkel. Nem hívnak fel 
nem rajongóim Kolozsvárra, hogy ne ol
vassak fel nem sikerültebb írásaimból. 
Nem pályatársaim sem követik sorsom 
alakulását, de azért szóltak, hogy lát
ják, mostanában nem közlök sehol, csak 
így tovább! Kérdeztem tőlük, hogy azért 
szeretnek, ugye, tiszta szívükből, nem 
mondták ki, de hallottam a választ: ne 
törődj!

A helyi napilap kulturális rovatának 
felelőse nem keresett meg. Nem szeret
ne interjút készíteni velem, a meg nem 
jelent kötet kapcsán. Ne ismerjenek meg 
az emberek, ne hívjuk fel a figyelmet a 
meg nem jelent kötetedre! — nem magya
rázta nekem lelkesen.

A tegnap is! Nem állított meg valaki 
az utcán, azzal, hogy szeretné nem dedi- 
káltatni a könyvem, ami nem jelent meg. 
És természetesen, nem vásárolta meg.
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Krízis van, nem kell a pénz a könyvekre. 
Nem olvasunk.

Nem szeretem az írásaid, válaszolta 
rövid levelében a lap főszerkesztője, ahol 
utoljára megjelentem. A nyomda ördöge 
tett be téged is, de nekünk is, nem rész
letezte nekem. Mi egy meztelen nős ké
pet szerettünk volna oda, de nem voltak 
meg a jogaink. Megkérlek, ezentúl ne írj! 
-  adta a jó tanácsot. „A saját érdekedben 
ne is olvasd el, amiket nem írsz meg! így 
lehet fejlődni, tenni valamit a magyar

Paul Eugen kisplasztikája

irodalom érdekében.” Ha már ragaszko
dom hozzá.

Én mondjuk csak azért írok, mert van 
a könyvelőségen egy csaj, akinél, gon
doltam, be lehetne ezzel vágódni. A nem 
megjelenéssel nem fogok bevágódni. 
Nem kellene ennyit zabálni, nem mozog
ni, elhízni, gyűrött ingben járni, akkor 
esetleg. De azért a munkahelyi bulikon 
-  sok mostanában a nyugdíjas búcsúz
tató -  mentolos cukorkát rágcsálok min
den szál cigaretta után, mivel tudom, 
hogy nem lesz ebből csókolózás. Ne le
gyek felkészülve!

Meg nem jelent kötetem szerkesztője 
nem keresett meg. Ő nem teheti meg azt, 
hogy nem olvas, bizonyára ezért harag
szik rám. így hiába várom, nem mondja 
izgatottan: a következő meg nem jelent 
könyvedet nem ezzel az írással zárjuk! 
Mert nem talál oda!

Nem térnék vissza a mottóra, nem igé
nyel különösebb magyarázatot. Ne ma
gyarázzuk túl a dolgokat, nem? Éppen 
ezért, nem tartom be az alapszabályt. 
Tenzing Norgay (1914-1986), a serpa, aki 
Sir Edmund cuccait cipelte a Himalája- 
expedíción, nem írta  meg Az álom va
lóra válik esszéjében, amit bizonyá
ra nem ő írt, sem a valaki más tollából 
megszületett A Himalája fia önéletrajzi 
könyvében, hogy nem Sir Edmund lépett 
elsőként a világ legmagasabb pontjára.

Végül is... Szükség volt egy kinyújtott 
kézre, egy erős, stabil pontra, kapasz
kodóra, midőn az első ember felérkezett 
a Mont Everestre. Szükség volt valaki
re, aki ezzel fogadja: „Isten hozta a Világ 
Tetejére, Sir!”

V isszaeső  
exhibicionistát 
értek tetten a 425-ös 
szem élyvonaton
A minden nap vonaton ingázó, váro

sunkban dolgozó vidékieknek a szoká
sos kosz, fülledt meleg, gyomorfelkava
ró zötykölődés és levegőtlenség mellett 
még bizonyos perverz alakok zaklatásait 
is el kell tűrniük mint alapszolgáltatást 
az állami vasúti társaságtól. A tegnap 
a kerecsei megállónál a kihívott rend
őrök letartóztatták ifjabb Z. O. 27 éves 
fiatalembert, exhibicionizmus vádjával. 
Az éppen ezen a vonaton családi ügy
ben utazó külső munkatársunknak si
került néhány sértett nyilatkozatát leje
gyeznie. A sokkolt, megdöbbent emberek 
érthető okból nem vállalták nevük köz
lését lapunkban. „Nem szeretném, ha ki
derülne, hogy ilyen ügybe keveredtem. 
Családos, kétgyermekes anya vagyok” -  
mondta mélyen elpirulva K. S., 32 éves 
könnyűipari munkásasszony. „Amikor 
Z. O. gyanúsított feltépte vonatfülkénk 
ajtaját, nem gondoltunk semmi rosz- 
szra. Megnyerő, szimpatikus fellépése 
volt, kezitcsókolomot köszönt, és egészen 
csendesen kérte, hogy figyeljünk egy pil
lanatra rá. Mi sajnos megtettük, gya
nútlanul. Azt hiszem, soha sem fogom 
elfeledni ezt az élményt” -  fejezte be nyi
latkozatát keserű szájízzel. A vele egy 
fülkében utazó két munkatársnője meg
erősítette K. S. szavait. Egyedül R K. 
mondhatja magát szerencsésnek: éppen 
két perccel az incidens előtt koppant le 
a szeme, ő már csak társai sikítozására 
ébredt fel, és addigra már éppen az illető 
kocsiban bérleteket ellenőrző és jegyeket 
lyukasztó ellenőr, S. T. közbelépett. De 
azért a munkanap fáradalmaitól meg
mentett P. K. is felháborodottan kérte 
lapunktól, tegyünk annak érdekében, 
hogy többé ne engedjenek fel a vonatra 
ilyen alakokat, akik saját perverz örö-
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műk érdekében ártatlan embertársaik
ban hagynak kitörölhetetlen nyomokat.

A rendőrség szóvivőjét tegnap csak es
te sikerült telefonon elérnünk, de rög
tön szóbeli biztosítást is kaptunk tőle, 
hogy az ügyben szigorúan fognak eljár
ni. Főleg, hogy háromszoros visszaesőről 
van szó, mondta Líviá Vaszinyuk had
nagynő. Lapunk információi szerint a 
központi parkban, illetve a tanítóképző 
épülete előtt elkövetett hasonló jellegű 
ügyekről lehet szó. Bővebb tájékoztatás
sal, részletekkel sajnos csak a nyomozási 
szakasz lezárása után szolgálhat, fejezte 
ki sajnálatát a szóvivő asszony, aki mély 
együttérzéséről biztosította lapunkon 
keresztül az áldozatokat. Amint nem hi
vatalosan elárulta, ifjabb Z. O. a rendőr
ségi kihallgatáson is folytatta exhibici
onista magatartását, kihasználva, hogy 
éppen nőnemű tiszt volt az aznapi szol
gálatos.

Figyelmeztetjük, hogy cikkünket to
vább csak a nagyon erős idegzetű olva
sóink olvassák, kizárólag saját felelőssé
gükre, mivel a következő bekezdésekben 
a vonaton megtudott tényekről közlünk 
szókimondó részleteket. Tudósítónk in
formátora elmondta, hogy a vonat elin
dulása után körülbelül nyolc perccel lé
pett be ifjabb Z. O. abba a fülkébe, ahol 
K. S. és munkatársai utaztak. Udvarias 
köszönés után teljesen váratlanul elő
rántott egy papírlapot és ferde hajlamai 
késztetésére a következőképp mutatott 
meg magából többet annál, mint ameny- 
nyit a jó ízlés és a közerkölcs megenged: 
„Holnap már szeptember, vége van a nyár
nak, /Belém álmaim is már csak hálni 
járnak” -  szavalta a papírlapról, az izga
lomtól kissé remegő hangon olvasva saját 
kézírását. Ennél a pillanatnál már a fel
ocsúdó utasok többségének sikerült tenye
rével betapasztania fülét, illetve a hangos 
sikítozás módszerével elfedni a mutogató 
szemérmetlen kitárulkozását, de a hang
zavarra odarohanó jegyellenőr még hall
hatta a folytatást is: „Fogatlanul vicsorog 
bennem az emléked, /Mint lelkem albu
mából kitépett fényképek.”

Felkerestük ifjabb Z. O. szüleit, a köz- 
tiszteletnek örvendő értelmiségi idősebb 
Z. O.-t és Z. O.-nét. Talán valahol érthető 
húzódozás után végül annyit nyilatkoz
tak lapunknak, hogy tudatában vannak 
fiuk problémájának, sőt még az érintett 
ifjabb Z. 0. is igyekezett a maga módján 
ellenállni a kísértésének, hogy közterü
leteken szeméremsértő megnyilvánulá
sokat kövessen el. Önként, saját elha
tározásából orvosi kezelésekre is járt, 
mutatta be munkatársunknak Z. O.-né a 
lefénymásolt igazolásokat. A hogyan to
vábbra azt válaszolták, hogy remélik, a 
bíróság beszámíthatatlannak nyilvánít
ja ifjabb Z. O. visszaeső exhibicionistát, 
átruházva szüleire a döntési felelőssé
get, így elgördülhet az utolsó akadály is 
az elől, hogy komoly, gyógyszeres, úgy
nevezett kémiai költői kasztrációt végez

hessenek el rajta egy erre szakosodott 
jónevű klinikán.

Lapzárta előtt a művelődés rovatunk 
felelős szerkesztőnőjének eszébe jutott, 
hogy másfél évvel ezelőtt őt is zaklat
ta cikkünk perverz tárgya. Egy színhá
zi előadásról, vagy az is lehet, hogy egy 
képzőművészeti kiállítás megnyitójá
ról igyekezett haza, amikor a sötét, kül
városi utcában, egy már aznapra bezárt 
autóbuszjegyes bódé mögül eléje szökött 
egy arcát kapucnija árnyékába rejtő fi
atalember és a vaksötétben kolléganőnk 
szemébe sziszegett valamit arról, hogy 
„egy évig tartott szerelmünk, becsapott, 
tulajdonképpen csak egy aranyos mala
ca voltam, kit disznójává felnevelt, s most 
íme, sonkaként füstölődöm kiégett lelke 
bugyrában”. Az idézet nyilván nem pon
tos, mégiscsak hosszúnak számító idő telt 
el azóta, de arra mindenképp emlékezett, 
hogy az exhibicionista sorai rímeltek.

Lapunk információi szerint a Szoptatós 
Anyák Egyesülete szervezkedésbe kez
dett, aláírásgyűjtést indítványoznak, 
melyben az aláírók a polgármesteri hi
vatal, az önkormányzat, a rendőrség, 
az ügyészség és a megyei ideggyógyá
szat támogatását kérik az ilyen szenve
délybetegségben szenvedő emberek sür
gős elszigetelésére. A Szoptatós Anyák 
Egyesületének elnöknője, Ábrahám 
Józsefné köntörfalazás, szépítés nélkül 
tette fel az i-re a pontot: „Tőlünk csinál
ják, ha örömük telik benne, de kizárólag 
egymással, egymás közt.”

Az élet: szép
A főnököm ma üvöltözött egy kicsit ve

lem. Ilyen kedve volt. Szorítják neki is az 
izéjét, fentről. Nem rossz ember külön
ben. Igaza van, lehetnék egy kicsit am- 
biciósabb, egy kicsit törekvőbb, egy ki
csit kreatívabb. Meg amúgy is, ordibálni 
muszáj, ha meg akarod tartani a távol
ságot. Nem akar közeli barátom lenni. 
Mert neki ez így jó.

A feleségem nem szeret. Nem szere
tett soha. De azért néha hajlandó, rit
kán. Van is két gyerekünk. Azóta, mond
juk, nincs is értelme. Főz, finomakat. 
Szeretem. Főleg a rakott krumplit. A 
családi dolgokat megbeszéljük. De az 
úton nem fogjuk a kezünket, amikor sé
tálunk. Mert neki ez így jó.

A lányom nem beszél velem négy nap
ja. Nincs pénzem egy új farmernadrág
ra. Megszámoltam, hat farmernadrágja 
van. Koptatott, fekete, hímzéses, má
sik koptatott, sötétzöld és egy márkás, 
klasszikus. Nekem két nadrágom van. 
Egyikkel munkába járok, a másik szá
rad. És egy kosztümnadrág, amelyet la
kodalmakon, keresztelőkön és temeté
seken viselek. Majd megbékél, és újra 
beszél velem, ha akar. Ilyen ő, mint a 
mai fiatalok. Mert neki ez így jó.

A fiam öregnek tart. Elhúzza a szá
ját, amikor érdeklődöm, hogy ityeg a fi
tyeg. Hagyjál már, mondja. Profi teni
szező akar lenni. Fizetjük az óráit. Mert 
neki ez így jó.

Van egy jó barátom, Jenő. Osztálytár
sak voltunk. Most kollégák. Néha eljá
runk sörözni, bámuljuk a teraszról a csa
jok fenekét a sétálóutcában. O a felfele 
menőkét, én a lefele menőkét, mert egy
mással szemben ülünk. Egymás válla 
fölött nézzük a menő csajokat. Általában 
én fizetem a söröket, hisz neki van egy 
svájci frankos hitele. Mert neki ez így jó.

Van egy kolléganőm, szimpatizáljuk 
egymást. Ennyi. Néha némán egymáson 
felejtjük tekintetünk, enyhén elpirul. 
Családom van, családja van. Komplikált 
helyzet. így hát nem teszünk semmit az 
ügy érdekében. Mert neki ez így jó.

Én pedig... Én, azt hiszem, nem aka
rok semmit. Mert nekem ez így jó.

L án go l
Nem tarto tt sokáig. így utólag: bizo

nyára unta magát. Meg nem szerette 
volna azt a nyarat magányosan tölteni. 
Érdekes. Itt sem jön be a számtani kö
zéparányosság elve. Pedig én teljesen. 
Nekem a világvégéig. Nekem az idők le
jártáig. Meg amúgy is... Hol lenne ennek 
a közepe?

Én már ezeket mind kiéltem, mások
kal, válaszolta aggodalmaimra. Kiégtek, 
nem ezek a dolgok fontosak. Ne bőgj. 
Mondta.

Mert nekem ilyen volt. A szárnyalás
tól a sírásig minden. Ami belefér. A gyo
morban repdeső pillangótól a szintén ott 
születő ideggörcsig. Az eleje. És a vége. 
Nem mintha sokáig tarto tt volna. Nem 
olyan hosszú idő egy szerelmes nyár. így 
visszagondolva.

A végén aztán semmi sem tetszett ne
ki. Bennem. Érzelgős. Felhők közt lebe
gő. Önző. Féltékenykedő. Teljesen alap
talanul. Aztán amikor elment, az utcán 
már ott várta az, akire én alaptalanul. 
Ilyen az élet.

Azt sem szerette, a vége felé, hogy ci
garettázom. Állt hidegen mellettem a 
rock-koncerten, szemében kiégett múlt
ja könnyein csillantak a színpad fényei, 
teste iszonyodva mondott nemet derekát 
ölelni próbáló karomnak. Lassú számra 
dörrentek a gitárok.

Amikor zsebemből előkaptam az ön
gyújtót, a magasba emelve, finoman 
megfogta ő is a kezem, és miközben sze
méből gátat törve elindultak a könnyek, 
velem együtt ringott a zenére. Két test 
egyként.

-  Ugye, hogy most milyen jó, hogy ci
gizem? -  súgtam fülébe.

Bólintott. Itsz máj lájf, vonítottam a 
zenekarral, az ujjaimat égető öngyújtó 
gázlángja villogva megvilágította az ar
comra kiült kínt.
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SZŐCS ISTVÁN

Átok
Agadé felett
A más népeket piszkoló, sárga szemű 

és redves agyarú írások bizonyos korfor
dulók táján szoktak jelentkezni. Például 
Jordanez gót történetíró a középkor haj
nalán tanítja, hogy a hunok a pusztasá
gokba kiűzött ringyók, boszorkányok és a 
gonosz lelkek nászából keletkeztek, ennek 
ellenére egyesek csodálják, hogy akadémi
kusaink annyira elutasítják a sokak által 
feltételezett hun-magyar néprokonságot. 
Ám nincs mit csodálni ezen: a hunok en
nek ellenére kis ideig félelmetes katonai 
hatalomként szerepelnek Európában, s az 
ilyesmi imponál egy germán szemléletű 
történésznek: nem lehet holmi sertéscsor
dának odaajándékozni hírnevüket.

A magyarok kiirtásának ötlete nem 
egyszer felmerült, pl. annál a cseh ki
rálynál, akit annak idején Kún László 
a Morva-mezőn a „helyére tett”: bese
gítve Habsburg Rudolfot a hatalomba. 
Megjegyzendő', a Habsburgok nem mind 
vérivók voltak. Egyedül III. Ferdinánd 
apostoli királyunk, a XVII. század elején 
dolgozott ki egy olyan magyarellenes pro
jected, amelyre még egy amerikai thriller- 
rendező is azt mondaná: na, azért még
sem lehet mindent! Magyarázatul szolgál, 
hogy ez a harmincéves háború idején tör
tént, amikor a német nép is szinte kiirtot
ta saját magát.

A rendi társadalom általában nem fo
lyamodott etnikai kombinációkhoz. A kö
zépkori lovagok megbecsülték az egyé
ni értékeket, lett légyen az illető ír, brit, 
frank, avagy szaracén. A „régi rend” utol
só nagy alakja, Metternich herceg azt 
mondta: Amikor a kiválóság eszméjét a 
nemzetiség eszméje fogja felváltani, a vér 
és a szenny hullámai elborítják Európát! 
... Hát ez bejött, méghozzá nagyon csú
nyán. Viszont az osztrák császári kama- 
rilla, mikor 1848-ban ehhez az eljáráshoz 
folyamodott, távlatilag is, örökre semmisí
tette meg Európában a hagyományos esz
mények világát. Azóta mind papolhatunk 
humanizmusról.

Azért tartom időszerűnek ezt szóbahoz- 
ni, mert a napokban egy K. Varga Géza 
nevű ismeretlen szerző egy Szép Szó ne
vű, viszonylag ismeretlen folyóiratban, 
kontrázva Kertész Ákos magyarellenes 
proklamációjának, avval „igazolja” a ma
gyarság történelmi életképtelenségét és 
tehetetlenségét, hogy fegyverrel támadtunk 
a Habsburg-monarchia ellen! Kertész ép
pen azt állítja, hogy a magyarság mindig 
kéjesen röfögve nyugodott bele az elnyo
másba! Ez a proto-, pro- és poszt-marxis
ta dialektikának szokásos eljárása, hogy 
ugyanazt az érvet színéről és visszájáról 
is felhasználja. S jellemző, hogy „ott, ahol 
nincs sajtószabadság”, és felhergelt egye
temisták tüntetnek érte, a legszélsősége
sebben jobboldali quasi-filozófus László 
András írta, hogy a magyar történelem 
igazi, nemzeti hálát érdemló' hó'se Haynau 
tábornok, és nem azok, akiket meggyilkol

6 --------------------------------

tatott és elüldözött! Eddig két „jobboldali” 
fiatalember halk tiltakozásán kívül senki 
nem szólalt fel ellene?

Valóban, nagyon alacsony labdákat 
adunk ellenségeinknek. Fontoskodó-nagy- 
képű katasztrófa-fesztivizmusban szenve
dő köz-szónokaink és kisebbségi őrangya
laink sohasem hivatkoznak arra, hogy az 
1848-as szabadságharc -  védelmi háború 
volt! A forradalom tavaszát új törvények
nek, a társadalom átalakításának a kidol
gozása tölti be. Annyira nem „lázadunk”, 
hogy júliusban az országgyűlés még kato
nai támogatást is megszavaz Ausztriának 
az olasz frontra. (Lásd Petőfi Vörösmarty 
ellen írt versét ez ügyben!)

Pedig már júniusban megkezdi a ma
gyarságellenes hadműveleteit a délvi
déki szerb határőrség (nyilván osztrák 
felsőbb beleegyezéssel, sőt pénzzel), még
hozzá nemcsak a katonai célpontok, hanem 
a polgári lakosság ellen is; megelőlegezve 
1944 őszét, borzalmas dolgok történnek! 
Szeptember elején a horvátországi császári 
csapatok, széles körű népfelkeléssel támo
gatva (és most már nyíltan osztrák pénze
léssel) átlépik a magyar határt, és nem for
dítva! Ezt sohasem hangoztatjuk eléggé, 
hogy: nem fordítva! Elindulnak a főváros 
felé. Október 5-6-án megindul az erdélyi 
román és szász népfelkelés a forradalom el
len, és néhány morva földön fogott zsoldos
sal egy szlovák felkelési kísérlet is.

És csak ezután jön az, hogy „ha még 
egyszer azt üzeni”, az agyagfalvi nagygyű
lés, a nagy toborzó akciók, a csúcsai és há
romszéki védekezés, a Tisza-vonal védel
mének megszervezése és Görgei felvidéki 
oldalsétája.

Nem biztos, hogy jó taktika a rágalma
kat meg se hallani! Nem is kellett volna 
most egyéb, mint válaszul a Kertészeknek, 
K. Vargáknak: újra leközölni egy-két régi 
írást. Például Eötvös Károly fenséges elbe
szélését a móri csatáról. Ahol is, a még jó
formán gyerekifjú Kún Béla gróf (micsoda 
névelorzás!) fiatal huszárhadnagy, egyma
ga szembevágtat a már harcvonalba tömö
rült osztrák vértes dandárnak. Például, 
ha Szálinger Balázs sem mind csutakol
ja a lovát, és nem anekdotázik, hanem ki
vonja karját -  a barátnője karjából, és für
gén szembetör a huhogó kísértet-haddal, 
akár egyedül...

Gellért Sándor, a sajnos már jó néhány 
évvel ezelőtt elhunyt szatmársági költőnk 
írta (van-e, ki e verset nem ismeri!):

Nem vagyok én gyáva, nem is vagyok
bátor,

De országból, de faluból, palacsintás
házból,

Nagy vihar jöttekor, bármi legyen bére,
Valakinek állni kell a tornác

küszöbére!....
Szóval, ő mesélte, egyszer Pesten ösz- 

szetalálkozott Nagy Lászlóval, a költő
vel. Leültek egy fehér asztal mellé; Nagy 
László elkezdte: Te, el tudod képzel
ni, hogy egyes kommunista főnökök mi
lyen gazemberek? Hogy embereket té
tetnek el láb alól? Szabó Lőrinc? Tamási 
Áron? Mitől haltak meg? Ha magyar em
ber egyszer bemegy a kútvölgyi szanató
riumba, ha tehetséges, onnét élve többet 
nem jön ki!

Gellért Sándor összevonta a szemöldö
két: Te ezt komolyan hiszed? Te erről meg 
vagy győződve, hogy igaz?... Igen, igen! -  
felelte Nagy László... Akkor, hiszen neked 
bejárásod van oda, miért nem mész be a 
parlamentbe? Miért nem állsz a terem kö
zepére, amikor gyűlés van, és miért nem 
ordítasz teljes erődből?

-  Oh, te is tisztára hülye vagy -  felelte 
Nagy László. Felállt, legyintett és elment. 

De nem ezért tiszteljük.

Voltam  
én is egyszer

„Mert hogy voltam, voltam én is 
katona...”

(In: Petoefi S. Poetry B. Press)

Annyi minden, egyszer még román so
viniszta is voltam. A Prut túlsó part
ján, annak a tartománynak a határ- 
állomásán, amelyet olykor Batu Kán 
(vagy Dzsingisz?) déd-, avagy ükonoká- 
járól, Baszar Abáról neveztek el; majd 
Moldováról, azaz „Ifjú országról”1. Néztem 
ki a veszteglő szerelvény ablakán, alat
tam a peronon fehér köpenyes főkötős, 
kövérkés fagylaltos néni, kétkerekű toló
igájával. Mellette egy hét-nyolc éves, sze
rény öltözetű kisfiú, kezében pénzzel, ro
mánul kunyerált fagylaltért. A fagylaltos 
nő ingerülten rászólt: „szkazsi marozsno- 
je!”, de a gyerek nem értette, továbbra is 
az inghe(atát nyöszörögte. A vénasszony 
hátat fordított neki. Leugrottam a vonat
ról és vettem oroszul egy nagy fagylal
tot, s a kisfiú kezébe nyomtam. A vénasz- 
szony kivörösödve sziszegte oda nekem: 
Bezobraznij cselovek: Arcátlan állampol
gár, azaz: „szemtelen személy!”...

Eljárásom előzményei közé tartozik, 
hogy nem sokkal azelőtt, Nagybányáról 
jövet, a gyorsvonati fülkében harmadma- 
gammal utaztam, egy ötvenes éveit tapo
só, nagyon kiöltözött-kifestett-megillato- 
sított nagymama és hatéves forma kisfiú 
unokája. Hallgatagon, mogorván üldögél
tünk; egyszer csak a fiúcska kimutatott 
az ablakon, s magyarul felkiáltott: „Né, 
egy kút!...” Az illatos nagymama románul 
idegesen rászólt: „Mondtam már, ne be
szélj a csúf nyelven! Mondjad a szép nyel
ven!”... Hasonló, részemről mindig halk, 
szelíd szóváltásokban volt már részem a 
tövisi váróteremben, a Retyezát oldalában 
és besztercei bodegában is. Mostanában 
azért jutottak eszembe, mert a népszám
lálás miatt újságcikkeket olvashattam e 
témáról: „És mi van akkor, amikor a ve
gyes házasságok rosszul sikerültek?” 

Ezzel is megjártam egyszer... A Scán- 
teia-ház folyosóján szembetalálkoztam 
XJ-vel, egy nagyon rendes elvtárssal, a 
Párt sajtóközpontjától: „Szőcs elvtárs, 
hányszor mondtam, hogy hagyj békét a 
papoknak!...” „Én? -  méltatlankodtam: 
Én? Rég ideje még úrvacsorát se vettem, 
mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéle
tet eszik és iszik magának... én még mű
emlék vonatkozásban sem... Jó-jó, de most 
is jött jelentés egy faluból, hogy izgattál a 
vegyes házasságok ellen!”2
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Az történt, egy északkelet-erdé
lyi község magyar óvónője fél-év
százados szolgálat után nyugdíjba 
ment, és riportot kellett írnom ró
la. A megállapodás szerint, az adott 
időpontban egyik templom előtt vá
rakoztam rá, késett, közben jött egy 
magyar lelkész, szóba elegyedtünk, 
semleges dolgokról, s a végén meg
kérdeztem: „Sok a vegyes házas
ság a községben?” „Nem, felelte, az 
utóbbi években hármat kötöttek...” 
Ennyi volt az egész.

Az említett izgatás pedig súlyos 
vádnak számított, egy kitűnő német 
születésű művész börtönt is kapott 
diákkorában ezért; egy tekintélyes 
matematikaprofesszornak sokat, 
nagyon sokat kellett e tárgyban ma
gyarázkodnia. „Minden ismerősöm
ről nyilatkozatot kértek, rólad is!” -  
mesélte utólag. Mit írtál? „Azt, hogy 
a Párt szilárd meggyőződésű tag
ja vagy, és ezt érvényesíted a tevé
kenységedben!”

Bizonyára ez a nyilatkozat sokat 
használt nekem, mert több szocia
lista országba is kaptam útlevelet; 
de nem eleget, mert a „béketábor” 
határain kívül azóta sem utazhat
tam, immár hatvanöt éve. Bár a bé
ketábor szóról magáról felejthetetlen 
emlékeim vannak, amikor először 
hallottam. A Bolyai Egyetemen ala
kult meg a helyi béketanács vagy bi
zottság, vagy mi, és a nagygyűlésen 
egyszercsak felharsant a szavaló
kórus (amit egy nemrégen búcsúz
tatott tanársegédünk vezényelt): 
„Atombomba nem titok, béketá
bor győzni fog!” Gaál Gábor arcán 
zavar tükröződött, V. pedig, a pe
dagógiaprofesszor talpra szökkent 
és közölte, hogy Sztálin az arkan
gyal, ő pedig fel fogja hörpinteni a 
csillagokat! (Szegény V. is ama öt
ezer kolozsvári közé tartozott, akit 
’44 őszén a Szovjetbe vittek köz
munkára, s ő is a szökve hazatérést 
vállalta, de mivel föld- és vízrajzi 
ismeretei korlátozottak voltak, me
gesett, hogy ugyanazon folyónak, a 
Dnyeszternek a kanyarulatait egy
másután hatszor kellett átúsznia, 
attól lett ilyen.)

Ami az óvónőről szóló riportomat 
illeti, nem tudom már, hogy meg
jelent-e és mennyire? Ennyire em
lékszem a szavaiból: „Tetszik tudni, 
én több mint negyven esztendőn át, 
minden ősszel elölről kezdem; egy. 
megtanítani a gyereket köszönni; 
kettő: megszoktatni, hogy egyene
sen üljön, álljon, egyenesen nézzen 
a szemembe, és egyenesen beszél
jen. Tessék elhinni, az életben és a 
nevelésben ezek a legfontosabbak. 
Akiket erre nem neveltek rá, azt 
semmire sem tanították meg!”... 
Alkalmi klérikus ismerősömet biz
tosan nem ez az óvónéni nevelte!

Ami az arcátlan állampolgárságot 
illeti, mai napig sokat foglalkoztat. 
Nemrégen is ilyen ügyben be kellett 
volna adni valahova az irataimat, 
s akkor megjelent egy közlemény,

hogy csakis azokat az iratokat te
kintik hitelesnek, amelyeket egy bi
zonyos fordítói irodában fordítottak 
le magyarra. Ez nagyon feldühített, 
abbahagytam a kérvényezési.

Eszembe jutott ugyanis egyné
mely dolog. Annak idején, amikor 
a háború vége felé, gimnazista ko
romban világgá mentem, minden 
otthon fellelhető okmányt magam
mal vittem, még az újraoltási bi
zonyítványom is (románul ez utób
bit). És amikor tizenhat éves és 
száznapos koromban beálltam ka
tonának (II. páncélgránátos zász
lóalj, 1. század), senki sem volt kí
váncsi az okmányaimra, meg sem 
nézték őket. Akkor se, amikor de
cember vége felé egyik éjszakán 
tábori őrsbe osztottak be (valahol 
Sárkeresztes környékén), a máso
dikban pedig fegyveresen felderítet
tem Vértesacsát, két nap múlva meg 
éjszakai szuronyrohamban vettem 
részt az Ipoly torkolatának közelé
ben, mégpedig -  s ez külön is érde
kes: szurony nélkül! A szibériai lö
vészeket sem érdekelte az újraoltási 
bizonyítványom, hanem leugráltak 
a martról és a Duna partszegélyén 
elsurrantak Nagymaros felé; amit 
két nap múlva elfoglaltak, mert ott 
senkinek sem voltak rendben az ok
mányai!

Hadapród szakaszparancsnokom 
pedig, aki a roham alatt végig egy fa
lusi ház pincéjében dekkolt, jajve- 
székelni kezdett: most biztos had
bíróság elé fognak állítani!... s 
másnap az egész szakaszt átvit
te az oroszokhoz. Én nem mentem, 
s ezért, sajnos — mint azt Rózsás 
János könyvéből megértettem -  
nem is volt alkalmam odafenn a 
Gulágon Szolzsenyicint személye
sen megismerni.

Amikor végül harctereken, sző
nyegbombázásokon, gyűjtőtáborokon, 
fiatal német hadiözvegyek örökbefo
gadási kísérletein át, közbe-közbe kö
zel ezer kilométert gyalogolva, más
fél év után hazaértem, s kipakoltam 
a hátizsákomat, anyám se azt kér
dezte, hogy az oltási bizonyítvá
nyomat hazahoztam-e, hanem azt, 
hogy a másik törülköző hol van?

Jegyzetek

1Moldova, földrajzi névként előbb folyóké, 
majd területeké; mind a mladec, maladozs, 
moldau, vlatava, omladina stb. fiatal, zsen
ge, új hajtás stb. jelentésű szavakból szár
mazik.

2Ami a vegyes házasságokat illeti, sok
féleképpen sikeredhetnek. Pl. Dürernek az 
apja magyar volt, az anyja német, akárcsak 
Bartók Bélának. Sajátságos a Petrovics- 
Hrúz vegyesházasságból született Petó'fi 
esete, bár azokhoz tartozom, akik szerint 
a mi Sándorunk Széchenyi István fia, bal
kézről. Talán emiatt is a nagy hiszti, a til
takozás a csontok DNS- vizsgálati szándéka 
ellen. Na és Hunyadi János? Akinek anyja 
magyar-bosnyák királyné, apja olasz tudós, 
unokatestvére pedig török császár.

SIGMOND ISTVÁN
Molekulák 16.

Vírusfajzatok
Nincs menekvés, nincs menekvés, ké

szüljetek, vége van! A „Nincs menekvés!” 
című dalt bömbölték a Fó'térre ácsolt szín
padról, hogy eljött az utolsó pillanat, hö
rögték, m ert az élet nem teljesítette a hoz
zá fűzött reményeket, értelm ét vesztette a 
létezés!

Az elmúlt hét vasárnapján azt énekel
ték a szomszéd városban, hogy a vajúdó 
anyákat feszítsétek keresztre, feszítsétek 
keresztre, és nincs feltám adás, kishülyé- 
im, nincs feltámadás! A nemzők kórus
ban röhögték a jelenetet, fitym aszűkület
ben szenvedő virtusfajzatoknak nevezték 
a zenekar tagjait, ám a vajúdó anyák hí
jával voltak a hum ornak, egy emberként 
indultak  roham ra, de csak a dobost sike
rü lt m egragadniuk, aztán  azt alaposan 
helybenhagyták, a hüvelyét o tthagyták  a 
kövezeten, a lelkét is szerették volna kéz
re keríteni, de a frányának sikerült kere
ket oldania, ha  meg k ísérteiként vagy új 
köntösben visszam erészkedik egyszer, el
kapják biztosan a frakkját, az ilyen lelkek 
az emberek bolygóján szeretik pofátlan
kodással eltölteni a szám talanszor megis
mételt életüket, de a vajúdó anyák rögvest 
felismerik majd őket, s akkor lesz haddel- 
hadd megint.

A „nincs menekvés, nincs menekvés” 
délutánján, az extázisbán őrjöngő, tízezres 
tömeg egy ideig a zenekarral együtt üvöl
tötte, hogy vége van, vége van, hogy értel
mét vesztette a létezés, a létezés, egy idő 
u tán  azonban m egunták az önkorbácso
ló sanyargatást, kezdett fokozatosan el
hallgatni a tömeg, várták , hogy mi lesz to 
vább, hogy kiderül a nap, hogy zöld m arad 
a fű, hogy lesznek még holnapok, hogy a 
terem tésnek nem lehetett az a célja, hogy 
csak egy ideig legyünk De nem, egyfoly
tában  nincs menekvés, készüljetek, nincs 
menekvés. Mert nincs végtelenség, nem 
volt és nem is lesz soha! Vége van!

És akkor lassan kezdett k iü rü ln i a 
Főtér. Nem tört ki a pánik, úgy oszoltak 
szanaszét az emberek, ahogy tem etéskor 
szoktak kisétáln i a temetőből, egyenként 
vagy kisebb-nagyobb csoportokban, á lta 
lában szótlanul. A zenekar közben nem 
állt le egy p illanatra  sem.

M ásnap a helyi napilap utolsó olda
lán, a keresztrejtvény a la tt, megjelent 
egy rövid felhívás, m iszerint keresik azo
k a t a zenészeket, ak ik  eléggé el nem ítél
hető módon a Főtér m elletti sé ta té r bok
rai között hagy ták  igen értékes, széttört 
hangszereiket. Ezek bárm ikor átvehetők 
a szerkesztőségben. Csakhogy senki sem 
jelentkezett.

2011.

7



HELIKON

A-«» KilometriK
irántija és szerkeszti ^orácscnyi Zs«li 

ARMBRUST KRISTÓF
Gonosz asszonyembereknek erkelcsekről való ének
Kit szerze szebeni Ormprust Christoff, egy kopott ebagnénak bosszúságára, 
kit osztán egy barát ja kérésére magyar nyelvre fordíta

Részletek

1 írnak vala ezerötszázötven esztendőben,
Az hatalmas Káról császárnak országgyűlésében 
Augustába, nagy várasba, kibe bégyűlének 
Fejedelmek mindenfelől abba hirdetének.

2 Odamenni is törtínék sok jámborral egyetembe,
Ki neveztetik szegén mellőnek,
Szállá ő ott egy kis házba csak önnenmagának,
Jó szállások mindenfelől szorgosok valónak.

3 Vala néki az szálláson egy hideg szobája,
És az mellett igen megvénhedt, megkopott agnéja, 
Ki az házat bosszúságra bé nem fíti vala, 
Magyarokat csudaképpen igen gyűlel vala.

4 Kíméletlen az ebagnő sok kárt tészen vala, 
Csalárdsággal, ellopással, minden gondolattal, 
Nagy sokképpen szegén legént háborítja vala, 
Magyar étket őnékie hogy nem adott vala.

5 Csudaképpen ez ebagnő férjével bánik vala, 
Simon bíró nagy botjával igen veri vala,
Az szobából éjjel-nappal kikergeti vala, 
Nagy szitkokkal és átkokkal igen feddi vala.

Ez szebeni feljelmondott búsolt igen vala, 
Ómagában villámképpen gondolkodik vala: 
Uram Isten! lám, ez felden egyéb ördeg nincsen, 
Hanem csak az asszonyoknak őgonosz erkilcsek,

7 Kivel minket, férfiakat szinetlen kínzanak,
Mert őnálok mi nem vagyunk semmi becsiletbe, 
Tisztességbe, megnyugásba minket nem tartanak, 
Minket feddnek, minket szólnak és bínessé tésznek.

[...]
16 Egy tudós beles kérdi vala egyszer egy barátját: 

Asszonyoknak miérthogy igen sebes nyelvek volna? 
Monda néki: attul vagyon nyelveknek gyorsasága, 
Bakfarkból lett az ő nyelvek, ki mindenkor mozogna.

17 Férfiaknak méltóságok ebből is megtetszik, 
Hogy az Isten tiszta földbei őket teremté, 
Kibei arany, búza, ezüst és minden jó dolgok 
Teremének az embernek feltáplálására.

18 Asszonyembert az Úristen egy csontból teremte, 
Mert jól tudá őnékiek hasznotlan voltokat,

Mint az csontnak, kinek ember hasznát nem veheti, 
Hanem hogyha őbelóíe kockákat csinálnak.

19 Mely kockának játszásával gonoszság sok lenne, 
Öszveveszés és nagy feddés, káromlás, mordulás, 
Emberhalál, gyűlő ségek és nagy sok gonoszság, 
Marhavesztés, lélekvesztés és egyéb gonoszság.

23 Szükség azért, hogy az csontba, kiből vétettenek, 
Bémenjenek férfiúnak az ő oldalába,
Úgy ez lészen, kit most mondok, egy bennek sem lészen, 
Mert mindennek megadatik az ő igaz része.

24 Szükség volna, férfiakat hogy ők tisztelnék,
Kiválképpen atyai tisztességgel;
Mert őtőlek származtanak, tőlek nemzettettek,
És őtőlök tápláltatnak és oltalmaztatnak.

25 Mely sok gonosz ezek miatt ez feldre származott,
Ezek oka mindnyájunknak nagy veszedelmünknek, 
Fárodtságunknak, nagy munkánknak, számtalan bánatunknak, 
Betegségünknek, szigénségünknek és fájdalmunknak.

26 Ezek miatt mély poklokban lelkek kínoztatnak, 
Ezek miatt és vétkek miatt Kristus meghala, 
Ezek miatt támadónak nagy háborúságok, 
Ómiattok, őérettek lének nagy halálok.

27 Veszedelmek sokak lének az szép Helénáért,
Ez elhagyván az ő férjét, Parissal elszökék,
Nagy országot, szép bő feldet kinccsel egyetembe, 
Régi néppel szörnyen ő elveszte frigiaikat.

28 Frigia ország őmiatta és Trója nagy város 
Elpusztuló, mind leromla, mind meg is égé, 
Mikor királ Menelaus, az őjámbor férje 
Ildeznéje, keresnéje, őtet kergetnéje.

29 Őmiatta nemes Paris nagy szörnyen elvesze,
Kit az ő asszonyállati álnokságával 
Bolonddá, szerelemhez őt készeríté;
Rio vára őmiatta mind eltöretteték.
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HELIKON

HORVÁTH MIKLÓS
Maszkulinizmus a 16. században
Az utóbbi években feltűnően megnöve

kedett a feminista irodalomkritika iránti 
érdeklődés. Az irányzat elsó'sorban a nők 
szerepét és az ellenkező' nemhez fűződő 
viszonyát vizsgálja különféle irodalmi al
kotásokban. Iskolapéldái azok a művek, 
amelyekben a női szereplők kiszorulnak 
a férfiak által irányított társadalomból. 
Jóllehet, a feminizmus a férfitársadalom 
erőszakosságára hívja fel a figyelmet, az 
irányzat ellenpárjaként az 1980-as évek 
környékén megjelenő maszkulinista kri
tika szerint azokat az uralmi stratégiá
kat, amelyek megkötnek, láncra vernek, 
megaláznak és kiszolgáltatnak, nem csak 
a férfiak, de a nők is előszeretettel alkal
mazzák. Az irányzat képviselői azt állít
ják, hogy a férfiak is lehetnek alulrepre
zentáltak a társadalomban és az irodalmi 
alkotásokban egyaránt. Annak ellené
re, hogy az erő, az erőszak és a hatalom 
a férfiak attribútumává vált, s a maszku
linista kritika kiszorult az irodalmi dis
kurzusból, mégis találunk olyan műve
ket, amelyekben a férfiak szenvednek a 
nők uralma alatt. A maszkulinista kri
tika egyik ilyen példája lehet Armbrust 
Kristóf Gonosz asszonyembereknek erkel- 
csekről való éneke.

A költemény az 1550-es augsbur- 
gi birodalmi gyűlés alkalmából íródott. 
Armbrust Kristóf a bécsi udvarban nyert 
alkalmazást, majd a magyar kancellári
ában teljesített szolgálatot, s e minőségé
ben jelent meg a gyűlésen. A verset ere
detileg németül írta meg, s egy barátja 
kérésére később fordította le magyarra. 
Az első versszakban Armbrust elmondja, 
hogy a gyűlés során egy vénasszonynál 
kapott szállást, aki igen gyűlölte őt, em- 
így sok bosszúságot okozott neki. A köl
temény magját azok a történeti példák 
képezik, amelyek segítségével a költő asz- 
szonybecsmérlő felfogását alátámasztja.

Az olvasó egy férfi szemüvegén ke
resztül olvashatja a Szentírás néhány fe
jezetét és járhatja be a mindennapi élet 
egy-egy szegletét. A költő először az augs- 
burgi országgyűlést mutatja be, majd a 
narráció egyre szűkülő terekbe vezet to
vább. A második versszakban Armbrust 
már csak a szálláslehetőségekről, azok 
tekintélyes számáról és minőségéről ad 
információt, majd közli, hogy ő szerény
ségéhez mérten egy kisebb házat válasz
tott lakóhelyéül, ahol végső soron méltat
lan bánásmódban részesült.

A vers egy vénasszony karikatúrája, 
aki nem elégíti ki a szállásra érkező ven
dég élettani szükségleteit. A szálláson a 
szoba hideg, a látogató megfelelő táplá
lékban sem részesülhet. A vendég azzal, 
hogy német földön a magyaros ízek után 
áhítozik nem csak egy szélsőséges, em- 
így teljesíthetetlen igényt fogalmaz meg, 
de a multikulturalizmus lehetőségét is 
feszegeti.

Kétségbevonhatatlan, hogy a megfele
lő hőmérsékleti kondíció és a kiegyensú

lyozott táplálkozás elengedhetetlenek az 
ember számára. A költő maga is elisme
ri, hogy a kielégítetlenül hagyott elsődle
ges szükségletek vezettek oda, hogy ver
sét megírja. Ugyanakkor nem árt a kellő 
óvatosság sem. Armbrust a jó politikus 
mintaképe, akinek semmi sem tetszik. 
Emígy az sem elképzelhetetlen, hogy 
amit Armbrust sanyargatásnak nevez, 
azt másutt féltő gondoskodásnak hívják. 
A vers olyan közhelyszerű érvekben és 
történeti példákban bővelkedik, amelyek 
a költő asszonyócsárló felfogását támogat
ják. Az anekdoták halmozása nyilvánva
lóan a vak szenvedély műve. A haragból 
jövő gondolatokról pedig köztudott, hogy 
sohasem tükrözik a valós viszonyokat.

A vénasszonynál töltött néhány nap 
elegendő volt Armbrustnak ahhoz, hogy 
megszülessen tételmondata, amely sze

rint az asszonyok az ördög cimborái és al- 
sóbbrendűek a férfiaknál. A költemény 
nagy részében ennek az állításnak a bi
zonyítására találunk bibliai és történelmi 
példákat. Armbrust nem mindig követke
zetes. Míg a vers elején azt állítja, hogy 
asszonyokat az angyalok között egyálta
lán nem találunk, hisz a női nemben csak 
ördögi lelkek lakoznak, addig a költemény 
végén arról beszél, hogy elvétve találni 
jámbor asszonyembert is köztük.

Érdemes feltennünk a kérdést: miért 
is gondolja a költő egyáltalán azt, hogy 
az asszonyok lelkét a gonoszság fertő
zi? A huszonhetedik és a harmincadik 
versszakban Armbrust felidézi Heléna 
és Clytemnestra történetét, amely segít 
megválaszolni a kérdést. A két mitológi
ai alak a női báj segítségével keríti ha
talmába a férfiakat és ezzel a vesztüket 
okozza. A költő szerint a két történelmi 
példa azt szemléleti, hogy a nők csalárd
sága a szexuális vonzerejükben rejlik, 
amellyel lefegyverzik a férfiakat.

Bár a női praktikák megbabonázzák és 
tehetetlenné teszik a férfiakat, Armbrust 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
visszanyerje az erősebb nem becsületét. 
Érveket keres a Bibliában arra, hogy a 
férfiak miért értékesebbek, mint a nők. A 
Teremtés könyvében talál is erre egy, szá
mára kedvező példát. A költő azt állítja, 
hogy az Úristen méltóságot és hatalmat 
kölcsönzött a férfiaknak azáltal, hogy 
először teremtette őket. A nők a férfiak 
oldalbordájából születtek, így minden te
kintetben az erősebb nemtől függnek. Az 
elegánsan szereposztás, amelyben a mes

ter a férfi, a szolga, a nő végigkíséri egész 
történelmünket.

Armbrust nem csak az Ószövetségben, 
de az Újszövetségben is talál példáza
tot arra, hogy a férfiak felsőbbrendűsé
gét igazolja. A költő szerint János evan
géliumának Tamás-példázatából kiderül, 
hogy Krisztus érdemtelennek találta a 
nőket arra, hogy igéjét megossza velük, 
hisz halottaiból való feltámadásának 
idején csak Tamásnak engedte, hogy se
beit megérintse. Ha figyelmesen olvas
suk az eredeti bibliai szakaszt, s nem 
annak Armbrust-féle szöveginterpretá
ciójára hagyatkozunk, akkor láthatjuk, 
hogy a bibliai történetben nem azon van 
a hangsúly, hogy férfi vagy nő érintette- 
e meg Jézus testét. A példabeszéd üze
nete az, hogy könnyebb a kézzelfoghatót 
elhinni, mint a láthatatlan felé bizalom
mal fordulni. Tamás azért kívánta meg
érinteni Krisztus testét, mert nem hitt 
abban, hogy maga az Úr jelent meg neki. 
Míg Armbrust versében dicsőségnek szá
mít az, hogy Tamás érinthette meg Jézus

testét, s nem egy asszony, addig az erede
ti történetben az apostol hitetlensége szé
gyenként jelenik meg.

Ugyan a költő mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az eredeti bibliai szöve
get úgy értelmezze (félre), hogy interpre
tációja nyomós érvként szolgáljon a fér
fiak felsőbbrendűsége mellett, kísérlete 
mégis kudarcba fullad. Armbrust a férfit 
a férfiasságától, a nőt a nőiségétől fosztja 
meg. Míg az erősebb nem elveszíti erejét 
és méltóságát azzal, hogy kiszolgáltatott
jává válik annak, akit megérint, addig 
a gyengébb nemtől Armbrust megvonja 
azokat az elemi ösztönöket, amelyek az 
anyák alapvető sajátosságai: a tapintást, 
az érintés és a gondoskodás gesztusát. A 
költő a női és a férfi szerepek felcserélődé
sét érzékelteti. Szerinte az Úr által meg
szilárdított férfiuralom letűnőben, a nők 
felszabadulása pedig közelgőben van.

Armbrust nem csupán azt fájlalja vers
ében, hogy a férfiak elvesztették méltó
ságukat, s a nők hatalmat vettek uruk 
felett, de egyúttal a férfiak felsőbbrendű
ségét is hirdeti és megregulázza azokat 
az asszonyokat, akik jámbor házastár
sukat rabigában tartják. A költő célja a 
férfiak dicsőségét népszerűsítő bibliai és 
történeti szakaszoknak a felidézésével az, 
hogy helyreállítsa a 16. században meg
sérült férfiuralmat. Ezek alapján mél
tán tekinthetünk úgy a Gonosz asszony
embereknek erkelcsekróí való énekre, mint 
a nemek közötti egyenlőtlenség megjele
nítésének fontos dokumentumára, és he
lyezhetjük el azt a maszkulinista iroda
lomkritika olvasásterében.
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HELIKON

MÁRKUS ANDRÁS 
Az alkalom
Ma éjjel elfogyott a Hold,
A sör s a pálinka is el.
Elment a lány ki itt se volt -  
Elmenekült egy bárkivel.

Holnaptól nincsen már hitel 
ígérik hétfó'n s kedden is 
Hold úr még néha visszajár 
De nem beszél már senkivel 
S  ha félrenézek issza is 
A bármit. Mindegy. Jól folyik.
És folytatódik évekig 
És folytatódik hajnalig.

*

Mondd Holdember hová viszel 
Magaddal érdes hátadon?

-  A Földre küldött bánatom 
Asszonyom leküldött vízért 
A víztartályunk mit sem ért 
S most szégyenszemre ülök itt 
S  a holdjáratot várhatom.

Hát nem tudod, hogy elvették 
A villanyt? És sötétben ül 
Az összes furcsa holdlakó 
(A vaksötéttel elvegyül...)

Egy alkalmi tán nem visz el? 
Mit szólsz ehhez, te földlakó, 
Ki alkalmakban nem hiszel?

Akinek nincs kiút
Egy kávé a jelen. Most éppen ennyi.
S még ezt sem könnyű holnap elfeledni. 
Képzeljük el mi lenne hogyha mondjuk -  
Nem lenne semmi; a zsákok és a foltjuk 
Körbeadnak egymás közt egy szivart 
És folytatják ezt így amíg kitart

Mert lényegében azt hogy meddig ér el 
A folytatás a reszkető' kezével 
Nem méri senki, nem tartja semmi vissza 
Csak ámulja hogy némán felhasítja 
Utvolnalát; s majd messze odaát 
Onnan tekintvén vissza friss nyomára 
Próbálván persze mindet eltakarni 
Előre nem néz, már jöhet akármi

MUSZKA SÁNDOR 
Sárgul a nap

Fallal ajtódat hiába zárnád 
Szűkös szobádból kiver a rettenet 
Az eget szólítod s ha nem felel senki 
Tudd megérkezett.

Ugrik a nyár a Kálvin hídjáról 
Viszi az ár menthetetlenül 
Az éles köveken szétfröccsent vére 
Füvekre fákra vetül

Siratja krisztus ólom könnyekkel 
Vizes pólyában didereg a rét 
A szürke tócsáknak kisimult ránca 
Szélükön egyre vastagabb a jég

Mint kifosztott házak állnak a kertek 
Kérlelik a májbajos napot 
Hátat fordít süket öreg vén 
S ledönti trónját az átkozott.

Megérkezett
A költők ideje immáron lejárt 
Disznóólakban gubbasztanak 
Szorítsd füled a falhoz 
A jövő érkezik

Mint szellemvonat rohan a síneken 
Mit emberi csontból raktak a századok 
Elvetélt anyák sikolya rázza 
Szorítsd füled a falhoz

Hallgasd az acél vad csattogását 
A hajnali ködön átszakad 
Feltépni sebét az emlékezésnek 
Megbolydult pokol

Őrült tempóban mindenen át 
Megállíthatatlanul 
Figyeld a lélek haláltusáját 
Darab darabra hull

Doktor időhöz
Ó Zénó ó Zénó te megkövült árnyék 
Csak hátrálsz és hátrálsz egyre magadba 
Kabátodban szelek fogóznak 
A kövezett úton míg sehova mész

Felkavart éjek és rettenet hajnalok 
Emlékeztetnek időd lejár

10 -fei tanéi teMeitat-feiteMej

Már nem hasítja át csak fennakad 
Mások nyomán s e nyomból nincs kiút 
Ez az amin most biztosan halad 
És hátradőlve nézi a fiút

Akit elvitt. Akinek nincs kiút.

Őszi vers
Hát itt az ősz s én lassan fejreállok 
A délelőtt is únja már pofámat 
Az estéről inkább nem is beszélnék 
de végül nem lett semmilyen varázslat

Bár megfogadtam, hogy többé már sosem 
írok de tán még mondjuk most az egyszer... 
Már megszokássá szürkültek a kínok 
Jól érzem a formájukat kezemmel

Hetek óta a holnapot temetvén 
Bár látható de mégis megjegyezném 
Hogy torkig vagyok ezzel a szereppel

S hogy ezután a lépcsőn hogy megyek fel -  
Sehogy talán nem is rossz itt a földön 
Bár utánam nekem kell feltörölnöm.

Bérceknek csúcsán lődörög már a hold 
És neked szállásod nincsen

Fejed felett repülők húznak el 
Vonatok jönnek a zúzmarás síneken 
Megtört szemed akár apádé 
Elfeledt Isten
*

És bekerítenek mint vérengző vadat 
Vermek ölére csalnak 
Nem kelepce biztatnak menedék 
Segítünk levetni bőröd

Leválasztanak az éjszakáról 
Szádban a bitók fűrészpor íze 
Hóhéraimnál kiáltod jobb vagyok 
Megrázkódnak a holtak

Segítünk neked az átváltozásban 
Doktor időjön kifenve kései 
Az álmatlan éjek gyógyír félszedre 
Pár év s nem érzel semmit de semmit

Hallgat - tudom
Száll a tarlóknak keserű füstje 
Szétterül kúszik a dombok felett 
Mint ha egy ördög tuszkolná üstbe 
Fák bokrok karja az égre mered

Kedvező szélre várnak a gólyák 
Fecskék csapatban a dróthuzalon 
A tücsök fázósan búcsú nótáját 
Kontráz a gerle tudó- tudom

Táncol a tó is fodros szoknyája 
Végén a selymek akár a hab 
Partján egy csónak hallgat a sárban 
Kihunyt töklámpás a süllyedő nap.
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HELIKON

SZABÓ M. ISTVÁN
Apja fia
Melyik hídon megy egykoron a „most”?

Nietzsche

Nyersen ették a halat. Nem messze a 
tengertől.

A férfi tépte össze a halakat, tömte a 
szájába. A maradékot odadobta az asz- 
szonynak. Az szégyenlősen vette fel a 
földről, de mohón nyelte. Olykor a hasát 
masszírozta, kifejezéstelen hangokat hal
latott. Haja bekeretezte mocskos arcát, 
elrejtette a keblét.

Aztán a férfi elégedetten böfögött né
hányat, szakállába törölte a kezét. Felállt, 
hogy a hatalmas akvárium tetejét a he
lyére tegye. A tartály sarkában óriási hal 
volt, alig mozgott a kopoltyúja, szürke pöty- 
työs bőrén megcsillant az ég közepére há
gó nap. A férfi füvet szórt az akváriumba, 
majd kattant a tető.

-  M.. mmm... — mutogatott a férfi az 
asszonyra, utána meg a közelben lévő 
dombtetőre.

Az asszony a fejét rázta. A férfi merően 
nézte. Megragadta a haját, maga után kezd
te vonszolni. Az asszony sikoltozott, mire el
engedte. Kissé tanácstalanul nézte. Aztán 
belerúgott. Az asszony összekucorodott. 
Jajgatott. Domborodó hasát érte az ütés.

A férfi elindult a domb fele. Amikor a 
tetejére ért, megigazgatta a piros zász
lót lobogtató póznát. Majd leült mellé
je. Körülnézett. A rezzenéstelen levegő
ben messzire ellátott. A tengeren semmi 
füst, vitorla, sehol egy hajó. A fejét ráz
ta. Ismét a póznához nyúlt, tanácstala
nul igazgatta. Aztán leheveredett mellé
je. Hortyogni kezdett.

Közben az asszony összeszedte ma
gát. Hasát fogta, ahogy a dombtetőre ki
mászott. Egy követ talált, magával cipel
te. Mikor a férfi mellé ért, gyűlölködve 
nézte. Felemelte a követ. Pár pillanatig 
tartotta a férfi feje felett. Majd eldobta. 
Leheveredett párja mellé, kezét annak 
szőrös mellkasára tette. Elaludt.

Esteledett mire felébredtek. Riadtan 
néztek körül, szaporán mentek a sziget 
belseje fele. Hamarosan egy erdőbe ér
tek. Óriási odvas fa volt az otthonuk. 
Behúzódtak az odúba, a férfi a bejáratot 
elzárta egy levelekből és ágakból fonott 
ráccsal. Leguggoltak az odúban, egymás
sal szemben.

-  Feéée... kk... -  szakadt ki az asszony
ból, mire a férfi simogatni kezdte az arcát.

-  Nee... ééé... nee... — próbálta monda
ni, miközben gesztikulált. Aztán magá
hoz vonta az asszonyt. A hasára helyez
te a kezét, masszírozta, mire az asszony 
halkan felnyögött. Megölelte a párját.

Rezzenéstelen éjszaka volt. Vörös hold 
világított, felszínén hatalmas repedések. 
Nem messze az erdőtől kis patak, vörös
nek tűnt a vize. Nem sokat haladt a fel
színen: eltűnt egy föld alatti üregben.

Hajnal felé az asszony halkan jajgat
ni kezdett. Párja felriadt. Tanácstalanul 
nézte, ahogy az asszony összegörnyed, a 
hasát fogja. Simogatta a fejét.

-  Ke... Kééész? -  kérdezte.
Az asszony hevesen integetett. Egyre 

hangosabban jajgatott. A férfi a sarokból 
foszladozó takarókat vett elő, egymásra te
rítette. Arra fektette az asszonyt. Rozsdás 
vedret húzott elő az avar alól, félretolta a 
leveles rácsot. Kifele mutatott:

— Víízzz. Hozom... -  mondta, és rohant is.
Bár közel volt a patak, neki örökkéva

lóságnak tűnt míg odaért. Megmerítette 
a vedret, szaladt is vissza. Addigra az asz- 
szony hangosan jajveszékelt. Rongyot do
bott a vízbe, majd mosni kezdte párja arcát. 
Az elégedetten nyöszörgött. Egyre szorítot
ta a férfit, körmei húsába mélyedtek.

-  Jaj... Jö... jönn... Gyermek -  nyögte, 
és mosolyogni kezdett. A következő pilla
natban már ordított a kíntól.

Hajnalban született meg a gyermek. A 
férfi lemosta, az egyik takaróba gombo
lyította. Majd az asszony mellére fektette

-  Fi... úúú... Sír... -  nyögte büszkén. -  Etess...
Az asszony nem válaszolt. Alig tartot

ta a síró gyermeket a karjában. Arca tel
jesen el volt halványodva.

— Fiúú... Nem bír... Elvenni... -  nyögte.
— Ki... Kicsim? — kerekedett el a férfi 

szeme.
— Nem... bír... — rebegte az asszony. — 

Halnak, jó? Halnak...
-  Neee... Neee... -  sírta a férfi. -  Etess 

gyermek...
— Halnak... — suttogta az asszony.
Rövidesen kiszenvedett. A csecsemő

karjából a földre csúszott.
-  Nem akar... Nem ért... -  sírta a férfi. 

-  Razsua... Nem hal meg...
A gyermek sírni kezdett, mire a férfi 

karjaiba vette.
-  Anyuka... — mondta, és a holtestre mu

tatott. -  Anyuka... eltemet... most. Később 
hal... darab... darabokban. Most eltemet... 
Addig te... vigyáz... odú. Gyermek...

Letette a csecsemőt. Nézte. A gyerek 
elhallgatott.

— Név Démen... Démenotar. Lenni név 
Démenotar -  mondta végül.

Kivonszolta a holttestet az odúból, a part
ra vitte. A homokba méternyi gödröt ásott.

Éles kagylót keresett, elvágta az asszony 
bal alkarján az izmokat, a csontokat eltör
te. Mikor elvált a kar a testtől, félredobta. 
Majd a gödörbe húzta a hullát, betemette.

-  Nap kiszárít... Hal megeszik... -  mond
ta közben. Olykor megállt, könnyezett.

-  Razsua... Meghalni... Szeretni... Jaj, 
meghalni Razsua...

Kagylóhéjakat rakott halomba, hogy 
megjegyezze a sír helyét. Visszament az 
fához, magához ölelte a mélyen alvó gyer
meket.

-  Menni most halhoz... -  suttogta. -  
Lenni most teje is... Anyuka meghalt... Még 
pár nap... Addig kicsi hal lenni. Kéz meg
szárad, halnak adni. Akkor lesz tej is...

Elindult, szorosan tartva a gyermeket. 
Mikor az akváriumhoz ért. megütögette 
a vastag üveget.

-  Gyermek... -  mutatta a halnak a cse
csemőt. -  Ez itt gyermek...

A hal lomhán feléjük fordul.
-  Razsua meghalni, hal. Holnap lesz 

hús. Adni tej, jó? Démenot... Kicsike. Tej 
neki....

Leült az akvárium mellé, szemben a 
hallal.

-  Jaj... Razsua meghalni... — sírta.
-  Homály itt... -  ütötte a mellkasát.
A hal nézte a két alakot. Csapkodni 

kezdett. Kisvártatva néhány ökölnyi go- 
molyag jelent meg a farkánál. A férfi letet
te a csecsemőt. Elmozdította a tartály fe
delét. Kidobálta a ficánkoló kis halakat.

-  Én most enni, Démenotar — mondta. 
-  Holnap te is enni...

Leült a földre, felvette a csecsemőt. 
Enni kezdte az ivadékokat, előbb a gerin
cüket Toppantotta szét. Majd megtörölte 
a száját.

-  Menni dombra, Démenotar. Nézni 
hajó. Pózna.

Folytak a könnyei.
-  Kicsi gyermek. Anyuka meghalt. 

Szegény Jtuzbo... Razsua halott...
*

-  Van más is? -  kérdezte a gyermek.
A patak mellett ültek, lábuk a vízben.
-  Volt, vagy talán van -  válaszolt az apja.
-  Akkor lehet, hogy vannak más em

berek.
-  Nem tudom.
-  Mi mit keresünk itt?
-  Razsua ötlete volt. Utazni indultunk, 

hajózni a tengereken, pihenni. Akkor tört 
ki a háború. A hajó aknára futott.

-  Mi az a háború?
-  Amikor ölik egymást az emberek.
-  Te is megölsz engem?
Jtuzbo tétován válaszolt:
-  Nem tehetem, fiam.
-  Mert mi nem háborúzunk?
-  Nem...
-  Akkor elmegyünk innen?
-  Nem tudom...
-  Mit tudsz?
- Most semmit.
-  Nem értem, apuka.
-  Nem tudom... Most nem tudok mást 

mondani. Most itt a normális...
-  A hal az Isten?

>  >  >  >  >  folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról

-  Nekünk most az.
-  Miért vagyunk a szigeten?
-  Mert biztonságos. Itt nem tudnak 

bántani mások. Ha még ta rt a háború.
-  De miért tetted ki a póznát?
-  Mert mégis el akarunk menni.
-  De ha jó itt nekünk... akkor miért 

akarunk elmenni?
-  Mert mégsem jó itt nekünk. Mégsem 

normális... -  mondta Jtuzbo.
Köhögni kezdett. Erős rohamok jöt

tek rá, a vér sugárban ömlött ki a száján. 
Összegörnyedt.

-  Amióta Razsua elment, itt bent meg
szakadt valami -  mondta, mikor levegő- 
höz jutott.

-  Apa én nem értem. Nem értek semmit.
-  Az őrületen nincs mit érteni...
*
Fáklyával a kezében araszolt a barlang

ban. Követte a patak folyását. Sokáig kú
szott a ragacsos folyosókon, végül egy 
hatalmas terembe ért. Ott mindenféle lá
dákat látott egymásra halmozva. Betörte 
az egyiket. Kerek fémdobozok hulltak ve
le szembe. Felvett egyet, nézegette. Aztán 
másik ládát tört be. Szorosan egymás mel
lé helyezett tárgyakat pillantott meg. Az 
egyiket kihúzta. Majd vett egy fémdoboz
kát, elindult visszafele. Sietett, ahogy rö
vid lábai bírták. Apa örülni fog, gondolta. 
És azt is meg tudja mondani, mik ezek.

Jtuzbo az akvárium mellett feküdt. 
Leste, mikor szül a hal. Az elmúlt három 
évben megöregedett. Szakálla kifehére- 
dett, fogai elrohadtak, bőre pergamensze
rű lett. Bal kezét nem bírta emelni.

-  Apa! -  kiáltotta Démenotar. -  Nézd, 
mit hoztam.

És Jtuzbo elé dobta a két tárgyat:
-  Mik ezek?
-  Konv... -  nyögte apja. Szeme kikere

kedett.
-  Könyv... Konzerv...
-  A barlangban, apa. Rengeteg van be

lőlük!
-  Nyisd ki -  mondta. Mohón nézte, 

ahogy fia belelapoz a könyvbe. A dátumot 
kereste.

-  Járnak a szigeten... — hebegte.
-  Azonnal törd le a póznát! Rejtsd el az 

akváriumot! Azonnal! Megértetted? — or
dította, s a nyál repkedett szájából.

-  De nem elmenni akarunk?
-  Tedd amit mondok! Vigyél az odúba!
-  Apa... Én még nem láttam másokat.
-  Most nem is fogsz!
Hónapokig rejtőztek az odvas fában. 

Démenotar naponta kijárt rendezni a ha
lat, elhozni az ivadékokat. Etette egyre 
soványodó, rettegő apját. Olykor a köny
vet forgatta, nézegette a képeket. Jtuzbo 
elmagyarázta, hogy a nagyon kicsi képe
ket betűknek hívják. Érteni lehet azokat. 
A gyerek lassan fogta fel, hogy a beszédet 
le lehet rajzolni. Annál mohóbban fogott 
neki tanulni.

-  Apa, miért nincsenek már állatok? 
Mint a könyvben... -  kérdezte egy nap.

Az a vállát vonogatta.
-  Nincsenek. Nem tudom. Razsuával 

már itt éltünk, amikor egy napon minden 
élőlényt feldobott a tenger. Az erdőben is
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elpusztult minden. Akkor lemásztunk a 
barlangba. Kínozott az éhség. Ott talál
tuk a halat, körülötte rengeteg ivadék. 
Tömtük magunkba. Anyád meg akar
ta sütni a halat. De én nem engedtem. 
Akváriumot építettem a parton, a hajó
ból szedtem az anyagot hozzá. S beletet
tük a halat.

-  Egy napon anyád elvágta a kezét, 
ahogy a tartályt takarította. A hal felug
rott a vér ízére. Kiharapott egy darabot 
Razsua combjából. Másnapra tele lett az 
akvárium piros folyadékkal. Kis gömbök
ben úsztak a víz felszínén. Megkóstoltam. 
Tej volt.

Démenotar összerezzent.
-  Apa, ez a könyv azt írja, hogy a cse

csemőket tejjel táplálják. Honnan vetted 
a húst, hogy a halnak teje legyen?

Apja hallgatott.
-  Jtuzbo... Jtuzbo! -  ragadta meg az 

apját.
-  Anyám holtteste nevelt fel engem! 

így van ez, Jtuzbo?! -  ordította.
-  Tehettem volna mást, fiam? Ha 

anyád nem hal meg születésedkor, akkor 
téged adunk a tejért. Értsd meg. Most ez 
van, ez lett. Nem lehet más.

A gyerek hányni kezdett. Vastag su
gárban szakadt ki belőle a vörös-fehér fo
lyadék.

*

Apja halála után a barlangba költözött. 
Talált világítást a ládákban, a konzerve- 
ket ette, olvasott, egyre olvasott. Nem tö
rődött a hallal.

Apja holttestét a tartályba lökte:
-  Nesze! Lakjál jól egyszer s minden

korra.
A hal kábán nézte, aztán unott mozdula

tokkal a tetemhez úszott. Roncsolni kezdte.
Mohón falta a könyveket. Lenyűgözte 

az emberiség története, állapota a hábo
rú előtt. Csodálta a Föld nagyságát, hi
tetlenkedett, mikor gömb formának írták 
le. Nézte a kontinenseket, a folyókat, a 
hatalmas óceánokat. A rengeteg élelmi
szer, ami megtermett mindenfele... Sorra 
bontotta a konzerveket, ízlelgette tarta l
mukat. Gyakran hasmenést kapott, de 
akkor is tömte magába.

Három évet töltött a barlangban. Mi
kor kijött, éjszaka volt.

A csillagos eget nézte.
-  Tejút, Orion, Göncöl -  motyogta. -  

Nyugaton a Nap fekszik, Keleten kel. 
Hatalmas. Izzó. Hélium. Hidrogén. Hold. 
Kicsi. Kő... Halott.

-  Asztal, szekrény, ágy -  fordult a rez- 
zéstelen erdő felé.

Majd homokot vett kezébe.
-  Szilicium. Számítógép. Idő.
Tüzet gyújtott.
-  Reakció! Reakció! — kiáltotta, és gör

be kis lábán a tűz körül ugrált.
-  Tánc! Révület!
Összerogyott.
-  Apa!... Anya!... -  sírta.
-  Homály... -  ütött mellkasára.
-  Egyedül...
Hangosan zokogott
-  Mit ér, ha egyedül...
Elájult.

*

Forróság térítette magához. A patak
hoz vánszorgott, belefeküdt. Locsolta ma
gára a vizet. Borzongott. Egyedül...

Majd a partra ment. Leült a homokba, 
bámulta a tengert. S ahogy fejét feljebb 
emelte, óriási hajót pillantott meg.

-  Óceánjáró... Óceánjáról Nem egyedül! 
Kész! Vége! -  ordította, sírta egyszerre.

Csónakot engedtek le a hajó oldalán, 
négy férfi ült benne. A partra eveztek.

-  Démenotar -  ment oda, s nyújtotta 
feléjük a kezét. -  Én itt lakni szigeten.

Az egyik férfi bosszúsan felmordult.
-  Mondtam, hogy nem gyermek. Törpe 

ez, az istenit neki! Nem gyermek.
-  Igen, törpe vagyok -  mondta illedel

mesen. így tanulta a könyvekből.
-  Na... Magunkkal vigyük? -  kérdezte 

a másik férfi.
-  Én szívesen magukkal mennék -  sze

rénykedett.
-  Minek? Minek vigyük? így is alig van 

túró, sajt, meg tej -  mondta a harmadik.
-  Én mennék...

Halljátok? Hallgassátok már meg! 
Visszük. Ő is akar jönni -  mondta a ne
gyedik. -  Vannak szüleid, fiacskám?

-  Meghaltak a szigeten -  válaszolt a 
törpe.

Valahogy csónakba ültek.
-  Most mit adunk a juhoknak? -  mor

góit az első férfi.
-  Füvet, mint eddig. S ha másként nem 

megy, levágunk párat.
-  De az a hús csaknem ehetetlen. A le

génység meg fog betegedni. És vágni sem 
szabad. Tejük az egyetlen ennivaló a vi
lágon.

-  Nem tehetünk mást. Mit ér a tej most, 
ha nincs hozzá gyermek. A törpe csak 
megrontaná a minőséget. Jól tudjátok.

Közben a hajóhoz értek. Démenotar 
hallotta a juhok bőgését.

-  Gondolom, az urak Ausztráliából jön
nek -  mondta.

-  Pontosan. Honnan tudod?
-  A juhok és Ausztrália, uram -  mosoly

gott. -  Szigetünk beleesik az útvonalba.
Folytatta.
-  Van itt egy hal. Talán ha magunkkal 

vinnénk, uraim, a szigeten. S ha szaporí
tani tudnánk, lenne eledel bőséggel.

-  Hal?... Élő hal? -  kerekedett el a kor
mányos szeme. -  Hé emberek, azonnal 
visszaevezni! De tüstént!

Egykettőre ott álltak az óriási akvári
um előtt. Vize teljesen kiszáradt, a hal el
tűnt belőle.

-  Azt mondod, hogy volt itt egy eleven 
hal? Amely eleven ivadékokat hozott a vi
lágra?

-  Igen uram, volt. Sok évig ettem az 
apró halakat. Más étkünk nem is volt.

A konzerveket elhallgatta.
A férfiak elsápadva álltak az akvári

um körül.
-  Lekéstünk... -  dörmögte a kormá

nyos.
-  Miről? -  kérdezte udvariasan Démen

otar.
A kormányos feléje fordult. Hisztéri

kusan nevetni kezdett:
-  Az életről, kis törpe. Az életről...



HELIKON

TÓTH MÁRIA

A kád
Felettem volt, ha székre álltam volna, 

szinte karral is elérhető, én, a kislány, a 
konyhában olvastam, tanultam és hallot
tam, hogy Krájáné, a Cukorgyár főköny
velőjének gyönyörűséges, német felesége 
megereszti a kádban a vizet. A kádat ti
tok övezte, felmehettem volna az emeleti 
lakásba, hogy benyissak a fürdőszobába, 
de erre nem szántam rá magamat, mert 
a kád titok kellett maradjon számom
ra. Biztos vagyok benne, hogy a világon 
Aradon a legszebb az égbolt, este bele- 
belegyönyörködtem, álltam az ablakban, 
ahonnan príma kilátásom nyílott az ég
re. Eszembe jutott, hogy a németek sose 
ejtik ki azt a szót: szülőföld, hanem azt 
mondják: Heimat, amit én úgy magyaráz
tam: szülőég. A csillagok szinte az emele
tes ház tetejét érintették s a katekizmus
ban tanult Jóisten egészen közel került 
hozzám. Gencsi sógorom (parasztfiú az 
„eredete”) minden este megmustrálta az 
égboltot, utána beslattyogott a szobába 
megjelenteni nekem: „Ma is gyönyörűsé
ges az égbolt...” Erre én öreg csontjaim
mal nehézkesen feltápászkodom és kime
gyek az öreg ház gangjára. Felkínálkozik 
nekem a pusztára épült város égbolt
ja, vagy ha úgy tetszik, a német Heimat. 
Az est telve van élőlények szuszogásával, 
tücsök-kórussal. Az ájert, lévén közel a 
Maros, a nagy folyó, szinte harapni lehe
tett. Ez az aradi égbolt a mai, de ugyan
akkor gyermekkorom ege is. Bennem mo
toz: „amor veteris mundi”, a régi világ 
szeretete, bűvölete, ami betölti gyermek
kori lelkemet. Kislánykoromban rájöttem, 
hogy milyen buta vagyok, és ez már meg
közelíti az intelligenciát, mert kívülről 
látom magamat. Nem volt menekvés, az 
ég magától megnyílt előttem, szinte kel
lette önmagát. Gyermekkoromban a csil
lagos ég alatt tenyérnyi kert, telve álom
fákkal, s az égből a kegyelem egyenesen 
rám omlott. Földi függőségemtől megvál
tam, kettesben voltam az éggel. Nem volt 
menekvés, hogy eljussak a sziporkázó ég 
fölé, le kellett győznöm önmagamat. A hi
tem erős volt. Flaubert szerint a buta em
ber mindig végkövetkeztetést akar levon
ni, de ez nem volt az én álláspontom, és 
naivan hittem és hittem, hogy Isten va
lahol ott trónol: az égben. Ez az emberi 
felserdülés periódusa, amikor annyi hitet 
költöztetünk a lelkűnkbe, hogy az k itart
son egy életre. Nevelőanyám óva intett az 
égbolt bámulásától, mert attól még beteg 
is lehetek, netán holdkóros. Miért, talán 
Tolsztoj Natasája nem révült bele az ég
bolt látványába, de attól még normális nő 
maradt.

Az ég titokzatos volt felettem, az eme
leten levő kád szintúgy titokzatos. Az 
apácák Szent Margitról, Szent Kaszap 
Istvánról meséltek nekünk. Én közel en
gedtem a lelkemhez mindkettőt, amíg ki 
nem derítettem, hogy Margit, aki a jóslás
hoz is értett, sok szempontból is primitív 
volt, a fürdést olyasminek fogta fel, ami 
vétek a hatodik parancs, a bujaság ellen, 
szeméremövet hordott, de csak a kezét és

a lábát mosta meg. Soha életében egyet
lenegyszer sem fürdött meg. Ettől én 
mélységesen elámultam, milyen odőrje le
hetett egy felnőtt nő testének? Valaminek 
vége szakadt bennem, többé nem vol
tam képes imádkozni hozzá. Az én csalá
dom nagyon szegény volt, de kimosdott. 
Anyám egyetlen nagynénje, a Tádi neve
zetű, minden este madártestével beállt a 
nagy mosdótálba. Lestem a kiságyamból 
és csodáltam. Ami előttem végbement, 
tulajdonképpen fürdés volt, ám fürdőszo
ba nélkül. Gyermekkoromban a prolik 
úgy tartották, hogy a fürdőszoba nagy
úri allűr, glanc. Krájáné, a szép, karán- 
sebesi, sváb nő többször is felhívott ma
gához. „Magdika, gyere fel hozzám egy 
kicsi teára...” Francia zárdába jártam, s 
ez Krájánénak rang volt. Nem mentem, 
soha nem mentem, mert akkor lehullt 
volna a titok, ami a káddal volt kapcsola
tos. Ahogyan nem lehetett belegyalogolni 
az égbe, a Heimatba, ugyanúgy nem vol
tam képes betapicskolni a felettem lévő 
fürdőszobába.

Kád dolgában sokáig böködtem az élet
időm térképén. Az ujjhegyeim hasonlóak 
voltak a szemeimhez, szinte láttam ve
lük. Kiegyeztem a gyermektestemet kör
nyező démonokkal, és elzárkóztam a kád 
látványától. Az ismétlés a feltámadás re
ménye, hogy végre megszülöm önmaga
mat, aki birtokába vehet egy uraságnak 
való kádat.

Orbán István grafikája

A gyári lakásokhoz lehúzható angol 
WC is járt, de szó se volt fürdőszobák
ról. Mi a tágas mosókonyhában gyújtot
tunk be téglából rakott tűzhelybe, abban 
üst volt, onnan mértük ki a vizet a mo- 
sóteknőbe. Ez volt a fürdőszobához ha
sonló valami... Fürdéseink a mosókony
hában évszakhoz kötöttek voltak, télen 
ugyanis a mosókonyha nem fungált. 
Nevelőanyámmal a kisteknőt bevittük a 
konyhába. Erre havonta egyszer kerül
hetett sor. És a felettem levő fürdőszobá
ban csobogott a víz. Szombat este minden 
prolilakban nagymosdás volt és fehérne
mű csere. Mostuk, nekiveselkedve sikál
tuk egymás hátát, derekát.

A kádnak jelképe és mítosza volt szá
momra, az volt a tisztaság kelyhe, mert 
ahogyan Csehov mondta: az emberben 
minden szép kell legyen. A testápolás 
valamiféle önértékelés. Eliade szerint a 
mítosz alapja a folklór, a vallás meg az 
irodalom. Eliade a posztmodern állapo
tában firtatta a lélek halhatatlanságát, 
de hitt a túlélésben. Indiában megisme
ri a kozmikus vallásosságot, és utána 
Chicagóban próféta lesz belőle, azt fejte
geti, hogy az ember életében többször is 
meghal, a szoterológia a megváltás tana, 
s ha ez így igaz, a test, amit elhagyunk, 
mindig tiszta kell legyen. A halál szerel
me a román írók szellemiségének sajátsá
gos vonása, s itt Eliade élenjár.

Rálátni a kádra időben eltávolodást je
lentett ifikorom kádélményeitől, csak tá
volodni tőle tudok újfent kapcsolatot te
remteni vele.

A zárda konyhájában segítettem moso
gatni, s akkor az egyik fehér fityulás nő
vér, kezében egy kancsóval, mellém lé
pett: „Kislányom, ugyan vidd be ezt a 
meleg vizet Janka nővérnek a fürdőszo
bába...” A kanna nehéz volt, a meleg víz 
gőze sütötte a kezemfejét, kopogtattam a 
fürdőszoba ajtaján, bentről Janka nővér, 
a tanítónőm szólt ki: „Gyere be...” Lassan 
toltam be az ajtót, mielőtt beléptem vol
na, először a fejemet nyomtam oda az aj
tókerethez, nyújtottam a kezemben levő 
kannát. A tanítónőm, olyan harmincéves 
nő, ott állt előttem mezítelenül, kurtára 
nyírt apácahajjal, s lent, a cementkockán 
véres, női fehérneműk. A fürdőszobában 
a falak, a kád, minden sötétbarna színű 
volt. Szépséges, elegáns világ tárult elém. 
Janka nővér kikapta a kezemből a kan
nát és azt mondta: „Köszönöm, Tóth...” 
Lekuporodtam a fürdőszoba magas kü
szöbe mellé és a döbbenettől feljajdul-
tam. Letaglózott az a darabka világ, ami 
elém tárult. A véres fehérnemű láttán 
rossz sejtéseim támadtak. A pucér apá
ca minden porcikájában nő volt. És nem 
mertem figyelmeztetni a konyhás nővért, 
hogy Janka tanítónőm netán halálán 
van. Még nem tudtam semmit a női test 
különböző, ciklikus megnyilvánulásairól. 
Vissza se mentem a konyhába, menekül
nöm kellett attól a világtól, amit láttam. 
Az apácák csavaros üvegben ételmaradé
kot adtak nekem, a családom is jóllakott 
belőle. Alig tízéves koromban családfenn
tartó voltam. Kegyetlenkedő apám frocli- 
zott: na, mit küldtek ma az apácák? És 
csúnyán szürcsölve fresszolt.

A zárda barna színű fürdőszobája le
taglózott. Később aztán megtudtam, 
hogy Anglia Viktória királynője kacér 
(majdnem obszcén) festményekkel pingál- 
tatta ki a fürdőszobáját. A meglehetősen 
elhízott királynői test, amint elfeküdt a 
kádban, ki tudja, mi minden fordulhatott 
meg a fejében. Ehhez képest Versailles 
szegényes kúria lehetett, csak a király
nak volt külön fürdőszobája, különben 
keveset terveztek beépíteni a kastélyba.

Aradon, a Magyar Vegyes Líceumban, 
a kommunisták nem engedélyeztek se 
fürdőszobát, se tussolót. Ezekben az idők
ben bennem megkövesedett világértelme
zés hatásai munkáltak. Mindenki ment

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról
a saját feje után. Idegenek sétáltak át az 
iskolaudvarunkon. A Frédi bácsi nevű 
egyén pontosan tudta, mikor van a nagy
szünet, s akkor o besétált az iskolaudvar
ra, valamikor szép-volt, új-volt télikabát
jában. Ez amolyan örökös darab lehetett 
számára, mert nyaranta is viselte. Elülső' 
fogai már mind kiromlottak, két szemfo
ga vámpírfogként árválkodott. Egyetlen 
versét szavalta:

Sül, sül, sül a kutyaháj,
Készül már a kutyamáj.
Legjobb hús a Kutyahús,
Legjobb hús a Kutyahús.
A fiúk távol tartották magukat Frédi 

bácsitól, szégyelhették, hogy ők is csak 
hímnemű lények. A lányok viszont biz
tatták, hergelték az öreget: még, még... 
Frédi bácsi azt mondta: „Megyek a 
Simáiba, az az igazi gőzfürdő. Egy úri
ember sose ül be egy kádba...” És megy. 
Ha csak mindig előre megy, az orra után, 
úgy a Simái fürdőnél köt ki, Arad-szer- 
te ismert gőzfürdő. Gubbaszt a forró, 
száraz gőzben, mintha köd venné körül. 
Kádfürdő? Soha, soha.

Az ember a kádban néha túl sokat fog
lalkozik a saját testével. Terhes korom
ban, nevelőanyám a mosókonyhában 
fürösztött engemet, és észrevette a repü
lőbordámon lévő sebhelyet. „Atyaisten, 
ez csak nem múlt el...” Hát viseltem. A 
testen a legmaradandóbb a sebhely. A 
második világháborúban egy bomba- 
repesz oldalbordámon sebesített meg. 
Mostanában néha arra gondolok: vajon 
még élnek háborús sebhelyt viselő embe
rek? Életem egyetlen, nagy szerelme, or
vos lévén, felfedezte: „Mi az, tégedet meg
késeltek...?” Hallgatás, hosszú, üledékes 
hallgatás után fejen kólintottám a vála
szommal: „Ja, azt egy bombarepesz ütöt
te rajtam...” Szerelmem erre nem vála
szolt, csak szemöldöke íve feszült meg 
íjjá, ideges, érzékeny orvoskezét oda
helyezte a sebhelyre. Moliére mondja a 
Mizantrópban-. „L’amitié de monde un 
peu plus de mystére.” Az évek epikai kö
döt vonnak gyermekkorom kádjaira és 
a régmúltra; Orwellnek van igaza: van
nak egyenlő állatok és még egyenlőbbek. 
Ebben az esetben Orwell kellemkedett.

Amikor férjhez mentem, az uram 
Bukarest egyik főutcáján lévő közös la
kásba telepített. Négy szoba, négy család, 
a kis konyhában, háttal egymásnak, egy 
kisméretű asztal előtt négy asszony főzött 
négy gáztűzhelyen. Ez a zsúfoltság még 
elviselhető volt, de teljesen elviselhetet
len a fürdőszoba s a hozzá járó egyetlen 
illemhely. A kád örökké piszkos volt, an
nak még csak a közelébe se léphettünk. 
Az uram nagy lavórjában tisztálkod
tam minden este. Posztszovjet nyomor, 
a Szovjetunióban minden családnak leg- 
fennebb egyetlen szobája lehetett, a sze
mélyeknek egy szobasarok jutott ki. Az 
„új emberek” egymást jelentették fel, ju t
tatták halálra, hogy egy plusz szobához 
jussanak. Ezekben az években sokszor 
eszembe jutott anyám Bíró Etuska nevű 
nagynénje, ahogyan az est beállta után 
elbabrált szikkadt, elöregedett testén. 
Tőle tanultam meg a tisztálkodás mód
szereit, a hátamat vízbe mártott töröl

közővel dörzsöltem végig, két kezemben 
tartottam  a törölköző két végét, aztán a 
mosdótálat letettem a cementre, s egyik 
lábammal beleálltam. Kéthetenként je
gyet váltottunk a közfürdőre, az ott volt 
velünk szemben, a híres örmény temp
lom mellett. Két kád egyazon fürdőszobá
ban. Alávetettem magamat az uram aka
ratának, márpedig fürdenünk kellett. Az 
uram fürdés közben formában volt, cse
vegést folytatott velem, én viszont maka
csul hallgattam. A tisztálkodást nem vol
tam képes szalonszinten kivitelezni, nem 
és nem. Az uramnak ez viszont egyálta
lán nem tűnt fel. Volt háziszentem, egy 
fára festett Madonna, s valahányszor 
fürdőzni indultunk, ezt a táskámba tet
tem, csak úgy becsúsztattam. Az uram, 
a nagy és megrögzött ateista ezen jót ne
vetett volna. Sose fogta fel teljes komple
xitásában, hogy egy zárdistát vett el fe
leségül. Egyhez nem fért kétség, a mi 
házasságunk szeretet-alapját ő hordoz
ta, jó erősen tartotta. Arról, hogy nekem 
háziszentem van, fogalma se volt, pedig 
csak az égi patrónusok vájják ki a jövőn
ket. Ezeket a fürdőházi kádakat megtűr
tem, de nem szerettem, nagy, öblös kádak 
voltak, egy női test szinte elveszett ben
nük. Vonakodtam megérinteni a nagy tö
rölközőket, azok magukon hordozták hol
mi elnyűtt beteg testek koszát. Álmaim 
netovábja volt, hogy egyszer legyen ne
kem is saját fürdőszobám. Tudtam, hogy 
mindig van valami, amit következő lé
pésként meg kell tennem, például neve
lőanyám mindig odatett, hogy súrolókefé
vel tisztítsam meg a teknőt. Nevelőanyám 
dirigálása olybá hatott, mint Parszifál, a 
félelem és gáncs nélküli lovag, aki a be
teg király udvarába érkezve, egyetlen 
szóval mindent életre kelt. Valahányszor 
én a mosóteknőben fürödtem, nevelő
anyám eltűnt a lakás mélyében, nem se
gített, nem babrált a testemen, akkor hi
ányzott köztünk a test-kapocs. Ahhoz 
csak a szülőanyák értenek igazából. S az 
én kapcsolatom a kis mosóteknőhöz in
tim, majdnem boldogságos volt, erre az 
oroszok, Moszkvában azt mondják: nor- 
malnij, Amerikában O.K. S hogy mindezt 
gyermekfejjel végig tudtam gondolni, ah
hoz bátorság kellett. Honnan ered a bá
torság? Világos, hogy a nevelésből. S amit 
egyszer kimondtam, az már mindig moz
dulatlan marad. Aztán Krájáné eltörte a 
karját, én már nagylány voltam, felcitált, 
hogy mossam végig a testét. Ekkor lát
tam először egy egyszemélyes fürdőszo
bát, amelyben az elitekhez tartozó szép
asszony tisztálkodott. Ettől a fürdőszobai 
látványtól engem menten elővett a leendő 
íróember izgalma. Nyár volt, este ott áll
tam szobánk ablakánál s az eget vallat
tam, az egész olybá tűnt, mintha nekem 
különbejáratú egem lenne, ott kezdődött 
és ott ért véget. Ameddig az éjbe borult 
kertben elláthattam. Éreztem az ég sát
rát, pontosan úgy, ahogyan a németek 
felfogják, ez volt a valódi Heimat. Soha 
égbolt még ilyen közel nem került hoz
zám, a kozmosz nem volt többé óriási és 
titokzatos, hanem nagyon közeli. Ezek az 
állócsillagok hatnak ránk, gyógyítanak 
is, például a szépasszony német nőnek az 
eltörött karját. Azt is furcsáltam, hogy

nem az urával mosatta le magát, hanem 
velem, a szomszéd lánnyal, aki ezeride
gen voltam számára. Egy valamirevaló 
fürdőszobában a testek pucér közelségbe 
jutnak egymáshoz, tehát ez volt a német 
szépasszony meg én. -  „Nagyon jól bánsz 
a testemmel...” -  mondta Krájáné. Addig 
a napig sose láttam csóré asszonyt, el se 
tudtam képzelni, hogy milyen szép lehet 
egy emberi test.

Aztán végre, sok év lecsordogálása 
után, nekem is kiutaltak a Katona ne
gyedben egy kétszobás lakást. Első örö
möm, végre nekem is lesz egy egysze
mélyes fürdőszobám, ahol magamra 
hagyottan egyedül lehetek. Amikor ki
nyitottam a lakás előszobaajtaját, men
ten azt kérdeztem: „És akkor hol van itt 
a fürdőszoba...?” A cella-lakásban, közel 
harminc négyzetméter volt, nem kellett 
sokáig keresgélnem. Betoltam a fürdőszo
baajtót és letaglózottan álltam ott, képte
len voltam szavakat kipréselni magam
ból. A végén az uram félretolt s ő maga 
lépett be a fürdőszobámba. Azt kérdezte 
tőlem, hogy velem ugyan mi van? A für
dőszoba olyan nyomorúságosán kicsi volt, 
kád, mosdókagyló, WC szinte egymáshoz 
ragasztva. A diktatúra idejében az építé
szek pipabagót se adtak a fürdőszobára. 
A költözködésre való készülődés napjai
ban nem éreztem eufórikus boldogságot. 
Végre volt egyszemélyes fürdőszobám, és 
siralmasan festett. Volt, de alig-alig volt. 
Mintha álomkórságban szenvedő holtak 
járkálnának a lakásban, ahol hetekig 
úgy laktunk, hogy a villany se volt be
kötve. Abban az időben már javában pub
likáltam, s az író attól író, hogy mindig 
lehetetlen helyzetekbe keveredik, s törté
nik mindez azokon a sűrűn megélt napo
kon, amikor olyan fáradságot érzek, ami 
az izmok görcsölésével jár együtt. Ettől 
napszámos az író. Még az a szerencse, 
hogy a fikció reálisabb a valóságnál. A 
kádakhoz való viszonyulásom az érzelmi 
nevelésemtől függött, s ez pedig a zárdá
ban vette kezdetét. Velejéig rossz, kegyet- 
lenkedő apám nevelésen azt kapisgálta, 
hogy majd’ mindennap összevert. Idétlen, 
hosszú hálóingében, paraszti módra csak 
ilyent hordott, ökölbe szorított kézzel súj
tott le rám, azt ordítozva: „Csak a fejedet 
ütöm, mert ha lesántulsz, akkor mi hasz
nom lesz belőled...?” Közbeszóltak már 
a szomszédok is, de ő alázatosan választ 
produkált: „A Magdi árva, így hát én ne
velem...” Minden ütlegelés után, a kony
hában, hideg vízben mosakodtam, így 
semlegesítettem gyűlölettől teli apám ke
ze nyomát. Érettségi után világgá men
tem. Ha az uramnak a gyermekkorom
ról kezdtem mesélni, menten leintett: 
„Képzelgés, írói fantázia...” Mindig apám 
pártját fogta. Egyedül Márki Zoltán, a 
költő hitt nekem, amíg meghallgatott, 
annyi hittel telt meg, hogy szenvedett ve
lem, ő fedezte fel: azért lettél íróvá, mert 
rossz gyermekkorod volt. A csontig ha
tó szenvedésekből lesz majd irodalom... 
Márki Zoltán így nevelt engemet érzelmi
leg. De az egész megtisztulás a saját für
dőszoba és a kád ígérete volt. Messzire tő
lem, mint az égbolt. S akkor rámszakadt 
a blokk-lakás idétlen tömegkádja. Mintha 
karmikus büntetés lenne.
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Víz, az volt a mészszagú, új házban, 
de melegvíz egy csepp sem. Aztán életem 
nagy szerelme eljött megnézni az új la
kást, nyilván bement a fürdőszobába is, 
és praktikus ember lévén, azonnal a csa
pokhoz nyúlt. Felkiáltott: „Ejha, hiszen 
már van meleg vized...” Tényleg volt, 
megadták. A vírusszakértő orvos, nyár 
lévén, megfürdött a kádban. S ezzel egy- 
csapásra beleszerettem a kádba, mert az 
már a szeretett emberhez kötődött, de 
mindenestül. S hogy szerelmem felavat
ta a tulajdonomban lévő tucatkádat, at
tól kezdve a fürdőszobában aszeptikus 
légkör uralkodott. Szerelmem kijelentet
te: gyermekem, ennyi bő vízsugárral még 
soha életemben nem zuhanyoztam. Az én 
lakásomban fával fűtök alá a kazánnak, 
és takarékoskodnom kell a meleg vízzel... 
Ettől kezdve, valahányszor fürödtem, pa- 
rafenomén hangulat urálit el, hiszen az 
ő nyomában szentséges, jeruzsálemi kis 
fénynyelvek vibráltak a testem körül. A 
kád továbbra is tucattermék volt, de a fel
avatás minden pénzt megért.

Jöttek az uram unokatestvérei, 
Markovits Ila, az ügyvéd, Ausztráliából, 
Szilágyi Éva New York Cityből, és rábá
mészkodtak a fürdőszobára: ,,Na, itt az
tán spóroltak a térrel...” És mindkét 
hölgy csak zuhanyozott, a világért se ül
tek volna bele a kádba. Elnéztem fumi- 
gálásukat, mert már Szophoklész meg
mondta: az élőlények közül az ember a 
legszörnyűségesebb, s ezt már az ő tör
ténelmi és fizikai idejében tudogatta... 
A kérdés az, hogy illik-e ez a fürdőszoba 
hozzám? Nyilván én ilyet érdemeltem ki. 
Saját magunk ösztönéletében magányba 
varrt figurák népesítik be a teret, s ezt 
felfedezni erős énképzet dolga. Lemour, 
a szellemeknek a lénye itt munkált ben
nem. Alapérzületem lényege viszont a 
kád felavatása, Ó maradt. A káddal kap
csolatban azonban olykor némi sértődött
ség jelentkezett. Amiért a kád csak olyan 
volt, amilyen.

Kopottan, mint Akárki,
Viseld közöttünk elszabott 
világodat: viselkedj! (Géher István) 
Néha rohamszerűen viszonyultam egy

személyes kádamhoz, hiszen a stílus mö
gött egy ember van. Az ember mögött egy 
élet van (Kosztolányi). Mindez „csekély
ség”, ahogyan sűrűn használja Szomory. 
A kádat viszont szívörömmel szeretni 
képtelen voltam. Magamban arra vár
tam, hogy a fény ívet vált és megszépíti a 
kádat. Am a diktatúrában a sivatag csak 
nőtt, nőtt és ezerszer jaj annak, aki ma
gában sivatagot rejteget (Nietzsche).

S ahogyan múltak az évek, hadakoz
ni kezdtem a káddal, s ez egy olyan pri
mer állapot volt, mint a bűnbeesés előt
ti: mit tud majd megindítani? Zsírpárnák 
rakodtak le rám, leülni még sikerült a 
kádban, de feltápászkodni már kínszen
vedés vala. Vettem egy műanyag szárí
tókötelet, s ezt rábogoztam a csapra. Ha 
kellő erővel kapaszkodtam, végrehajtot
tam a kádból való kimászás műveletét. 
Isten ments, hogy ezt dobra vertem vol
na, s amikor egyszer befutott Aradról a 
családom, a fürdőszobát egész áldott nap 
üzemeltették. Egyik este a húgom oda
bökött a csapra kötött műanyag kötél

re: „Mind azt akartam kérdezni tőled, 
mi célból van a csapon az a kötél?”, „Ja, 
azt megfogva kászálódom ki a kádból.” 
Mélységes, pattanásig feszült hallgatás, 
majd következett a kérdés: „Hány éves is 
vagy te...?” Akkor már túl voltam a hat
vanon. Isten állandóan ad nekem prak
tikus ötleteket is, de én csak ritkán hal
lom meg. Én, amikor a csapra tekertem a 
műanyag kötelet, akkor nyitott volt a fü
lem és a legbelsőbb lényem az égi sugal
latra. Érdekes, de az uram sose kérdezte 
meg tőlem, hogy mitől jó és fontos nekem 
az a kötél? Diszkrét lélek volt, sose gá
zolt bele az intimitásaimba. Hányszor ju
tott eszembe Karinthy Frigyes axiómája: 
Ember nincs, férfi és nő van.

Életem évszakaiban különbözőképpen 
viszonyultam a saját kádamhoz. Hatvanon 
túl már nem sikerült könnyedén végre
hajtanom a kötélbe való kapaszkodást. 
Elhatároztam, hogy lemondok az ülőfür
dőkről, maradt a zuhanyzás, hiszen az 
uram világot já rt nőrokonai mind egy 
szálig tussoltak, „saueroltak”, ők csak így 
mondták, angolosan. A hátam mosására 
egy hosszú nyelű fakanál végére kötött 
tengeri spongya szolgált. Ez jól leszedte 
a felhámot. Az öregkori kád-hadakozá
somban nincs egy cseppnyi metafora se. 
A tucatkád avítt, a diktatúra hagyaté- 
kolta rám, s én mindenáron le akartam 
győzni. Miként? Úgy, hogy visszahódítom 
magamnak, de totális testi épségemben, 
mert ha nyavalyatörött leszek, lába-keze- 
törött, az a rusnya tucatkád győzelmére 
tenne pontot. De ha a kád felavatásának 
a napján egyetlen szerelmem nem egye
dül zubogtatja magára a vizet, hanem 
én is melléje állok a vízrózsa alá, akkor 
a kád egy szerelmetes ölelés oltára lehe
tett volna. Igen ám, de a kissé prűd sze
relmesek, akik mi voltunk, nem spaciroz- 
gattunk mezítelenül egymás előtt, hanem 
tartogattunk titkos feltárni valót egymás 
számára. S ilyesmiben rejlik a kicsi ada
kozások varázsa.

Már hetvenen túl jártam, amikor fel
mértem, számomra túl magas a kád kül
ső fala, sehogyse sikerült a forgócsontból 
úgy behajlítani a lábamat, hogy bejussak 
a kádba. Gyermekkorom emlékeibe ka
paszkodtam, amikor meglestem az öreg 
Tádi estéli tisztálkodását. Tehát volt ká
dam, de mégse volt. Kezdtem felneszelni 
az öregek odőrjére, a szomszédom, Gigi 
úr úgy bűzlött, hogy a felvonót ki kellett 
szellőztetni utána. Azon töprengtem, va
jon nője miként alszik vele együtt, egy
azon ágyban? Gigi úr fejéhez zsírosán 
tapadt az elkoszlott haj. Aztán valami 
megbocsájtás-féle vert fészket a szívem
ben: aha, ezeknek a nőknek és férfiak
nak szintén túl magas a kád külső fala. 
Félni kezdtem, hogy én is bűzleni fogok. 
Ettől kezdve még többet mosakodtam.

Kimentem a Katona-negyed végé
ben álló nagyáruházakhoz, oda, ahol 
fürdőszoba-berendezést is árusítanak. 
Gyönyörű formájú, színes virágokkal te
lefestett mosdókagylók, bidék, WC-tar- 
tályok akadtak ott bőven, de én csak 
bámészkodtam rájuk. Az én parányi für
dőszobámba ezek egyáltalán nem fér
nének be. Odasettenkedtem egy idősebb

elárusítónőhöz, és elsuttogtam neki bá
natomat. A nő legyintett: „ez már, ké
rem, meg van oldva, magának dobbantó
ra van szüksége, a nagyobbikat a kád elé 
helyezi, a kisebbiket be, a kádba, s már
is bent van a kádban...” Kivirultam a bol
dogságtól, cipeltem haza a szerzeménye
met. „Higgyél azokban, akik az igazságot 
keresik és kételkedjél azokban, akik már 
megtalálták” -  írta André Gide. Lestem 
az est beálltát, a szerkentyűket odapá- 
szintottam a kádamhoz. Ahogyan rááll
tam a műanyagdobozra, az menten inog- 
ni-binogni kezdett a túlsúlyomtól, a végén 
ráestem a mosdókagylóra. Másnap kivit
tem a fürdőszobai dobbantót a balkonra, 
s egy doboz mélyére rejtettem. Egymás 
után folydogálnak a hírek, a pápák, a 
nagy politikusok mind egy szálig a fürdő
szobájukban esnek el, törik kezüket, lá
bukat. Bakfiskoromban, Aradon, leestem 
a villamosról, eltörött a bal karom. Hat 
hétig gipszelve voltam, s egyetlen szövet
ruhám ujját is felvágták egy marha nagy 
ollóval. Ünneplő ruha nélkül maradtam.

Makacs vagyok s életem során mindent 
Analizáltam. Ki kellett találnom a kád
ba való bemászás módját. Gyakorlatokat 
végeztem, elkezdtem hajlítgatni keze
met, lábamat, egész testemet, tudtam, 
hogy fantáziámon és fizikai erőmön mú
lik, hogy a kád újból befogadjon, ott áll
jak, ahol valamikor, sok-sok évvel ezelőtt 
O állt nyúlánk, fiatal testével, ólálkodó 
napsugarakkal a fején. És a végén sike
rült is. A művelet a következőképpen zaj
lik le, a kádszőnyeget behelyezem a kád 
aljára, a bal térdemet ráfektetem a kád 
peremére s a lábfejemet becsúsztatom a 
kádba. Ezután a jobb láb behúzása már 
könnyen megy. Amikor a zuhanyozásnak 
vége, a jobb lábamat ráemelem a kád pe
remére, megtörlöm, s belecsúsztatom a 
fürdőpapucsba, ezután a papucsos lába
mat lassan csúsztatom az ajtó felé, amíg 
elérem a kilincset, akkor a bal térdemet 
fektetem rá a kád peremére, s ezzel máris 
teljes a diadalom. Kint vagyok a kádból. 
A fürdőtörölközővel a hátam szárazra 
dörzsölöm. Elfáradtam, hogy ne mond
jam: kidöglöttem. És még soha sem érez
tem ekkora örömöt: győzedelmeskedtem 
a testem felett. Csakazértis!

Egycsapásra kiállt belőlem a fürdőszo
bafrász. A kád felett teljes lett az ural
mam. Itt most arról volt szó, hogy elö
regedett testemet tisztán tartsam. De 
nem vagyok szószátyár a környezetem
mel, hallgatok, hiszen viszonyom a kád
dal telve van női intimitással, örvendek 
neki, de a lelkem mélyén hordom, mert, 
lám, a kád kiszolgál öreg koromra is. 
Aztán eszembe jut, hogy Márki Zoltán, a 
költő hogy fürösztötte Juci nénit: széket 
tett a kádba, oda beemelte a madárcson- 
tú anyját és alaposan lemosta. A Márki
feleségek soha nem nyitottak rájuk, nem 
segédkeztek Márkinak. Juci néni ki volt 
szolgáltatva nagyfiának. A pláné a dolog
ban az volt, hogy Márki a segítséget nem 
is igényelte.

Szerintem egy magára valamit adó 
asszony nem is engedi, hogy beleszólja
nak a káddal való viszonyába. Ez a leg
titkosabb magánügy.

15



HELIKON

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

Héliosz köre
Indulunk a suhanó vonatok városá

ba, kék éjjeli lepkék borítják rán k  ha
talm as szárnyaikat, hullnak a gyer
tyafényű tegnapok, s elszivárognak a 
hajdani, tejillatú  álmok, m int koporsó 
fölött ejtett fekete könnyek, zúg vala
hol, nagy, álombéli, hóborította mezőn 
a halál orgonája, viaszsárga angyalok 
röpülnek ki a hold mögül. A kékség 
betakar. Hová, m erre még itt, e lelket 
fagylaló kezek szorításában, merre 
van út, ha  nem a végtelenbe? Boríts 
be m inket puha szárnyaiddal, végle
ges sötétség, hadd zúduljanak le a zá
porok, fény nélkül, hogy ne lássunk, 
ne halljunk a k in ti világról. Rám te 
kintesz, fennvaló, s sejtem, hogy a sö
tétség a halhatatlanoké, a pokol a 
halhatatlanoké, kiknek muszáj alá- 
szállniuk, hogy m iért, nem tudom; 
de nem kívánom többé, csak az iste
ni fényt, lá tn i akarom, ahogy a láto
másból mondat lesz, m ert mindegy 
már, m inek nevezzük, túléljük ta lán  
m agunkat, s ez fáj. Látok néhány li
begő lám pást a folyón, Okinawában, 
úsznak a kis mécsesek, ak ár ifjúsá
gom gitárfutam ai. Sorsom éjjel -  egy 
m ásik emberé, aki csak ül, csak ír, s 
borába belesír az alkony. Ezer tőr van 
a szívemben, de hordom, amíg itt va
gyok, am íg lehetek még. A rra kény
szerít a porlandó közösség, hogy ne 
légy más, de ez lehetetlen, m ert vala
hol eldöntetett, hogy ez a férfi: elme 
és lélek -  nemcsak ösztön. Jöjjetek, 
éjszakám  bőregerei, kik gyermekko
romban a tömbház párkányai fölött 
keringtetek, míg búgott a gitárszóló, 
s minden olyan volt, m int egy kedves, 
soha-nem-hallott álom, hol szerelem 
költözött kiégett lelkembe, lángra  lob- 
bantván a végtelen gyújtózsinórt.

Láthatom  ma már, m int ér össze 
bennem a m últ ezzel a pillanattal, s 
fölfogom értelm ét a szónak, melyet 
százszor ham isítnak, tépik, alázzák a 
nyelvet, és fáj, m ert nem tudok -  nem 
is akarok kilépni a Körből, benne ál
lok, veletek állok itt is, társaim , szám- 
űzötten, s az u tam  csak hozzátok ve
zet, m ert rá ta lá ltunk  a folyamatra, és 
benne vagyunk m indannyian. Nincs 
más feladat, m int összehangolni a pil
lanatokat a rejtély megjelenéséhez.

Föl Héliosz! -  ilyen mondatokra ébre
dek, s ihletadó reménnyé duzzad a ked
vem, nem számít már, hogy vénülök, 
nem számít a test sem. Gubó, mely fog
va ta rt, de mégis éltet, mikor majd ki
szállok belőle, az örökidő része leszek. 
De addig van még néhány szavam az 
időszámításról, a versidomokról, a tör- 
ténelmről, vagy akár a bogarakról.

K iszám íthatatlan, veszélyes a kor, 
amelyben élünk, a költészetnek ke
vés esélye van á ttörn i a számítógép 
labirin tusán, s a nyomtatott könyv 
egyedisége pótolhatatlan. Vissza kell 
té rnünk  a líra  delejes röptéhez, él
ni benne. A könyvtár unalom, nincs
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ott élet, de friss, fehér p á rn ára  haj
to tt fejjel olvasni lehet órákon át, éje
ken át, önfeledt magányban. Szegény 
Radnótinak csak a Toldit hagyták  
meg a láger fegyőrei, s ő szívében a 
haláltudatta l is gyönyörködött Arany 
míves soraiban, Zagubica fölött a he
gyekben. Mért kellett őt agyonlőni 
Abdán s García Lorcát Viznarnál? 
Elvadult korok keserű lőporfüstszaga, 
az erőszak bitorolhat m a is, és m in
dig? Egyre dühítőbb, és ellenállásra 
késztet, a rra , hogy szóljak, a halálon 
innen még. A költészet láváját és szél
be szóródó ham uját pedig azon keve
sekre hagyom, akik értik , hogy sza
vam örökkön mozgó, m egállíthatatlan 
homokóra.

Kifeszített
földrészek
Ezer szemem sír, az őszbe gyalogolnak 

a körtefalevelek, oly nagy lett már a sze
mem, hogy mindenüvé bevilágít sugara, 
beszélek, láthatatlanul, míg bolygók zu
hannak bennem menthetetlenül. Csak a 
sárgát, a fehéret, a kéket álmodom, mint 
mindig, lepedőtlen ég-ágyon fekve, alá- 
szállva a futó kavicsokig, hol mindent el
söpör a víz vagy a por, vagy a kifeszített

Mattis Teutsch János: Ölelés

földrészekre lengő felhő, és csodálkozom. 
Hogy férhet ily szépség egy madárban 
akár? Lennék madár, ha néhány pilla
natig is csak, friss tüdejű és hangú, bo
gárevő, míg halkulnak az est óriás réz- 
kolompjai, s a fáradtság-fürtű hajnalok is 
egyre sötétebbek, s nem marad itt, csak

a tél, elszánt, jégpáncélos lovasaival, s az 
esthajnalcsillag behunyja félszemét, mi
kor az este is vacsorátlan, s homály telep
szik a fölégetett nádasokra, háztetőkre, 
udvarterekre. Nyáron, mályvaillatban a 
vers kaptáraiból kirepülnek a szavak mé- 
hei, örökmozgó szellemi bolygóvá válik a 
fejem, benneteket figyel, s bordarácsom 
mögül kiröppen a lelkem.

Mikor hozzád ér a nő, másodpercekig 
bár, de érzed tagadhatatlan hevét, vonz a 
tűz, mely lassan parázssá csitul a két lé
lekben, mert teljesülhetetlen. Hozzád ér 
a combja, melegít, az ingerek szétküldik 
a testbe a véred, hallgatunk, bár egyek 
vagyunk, de önnön csodáink foglyai. S 
átsajdul ez a láng végül a fákra, mezők
re, a tájba kilengő tekintetünkbe, szeret
jük egymást, egymás mellett. Ahogy el
köszön, aggódom, egyre telnek a napok 
feszült hallgatásban, s hajamban már ott 
vannak az első ősz hajszálak, és nem lesz 
majd, aki kipengesse a húrokból a ze
nét. Szigorú a tegnap, kegyetlenebb és ál- 
dóbb tud lenni a jelennél és a jövőnél is. 
Hordasz mindent, a legelső, születésed 
pillanában rögzült emlékképeket is, az 
első fát, melyet láttál, az egykor határ
talan, s mára már beszegett eget, istent, 
aki jonhod művelője -  de nem vagy már 
kíváncsi, mint friss, kék gyerekszemed
del, gurulsz, helyedből kimozdíthatatla- 
nul, gurulsz magadban -  magába térő vo
nat. Talán egészen a végállomásig?

A hajnal átrajzolja sárgára a sötét
be ágyazott tájat, kék tengersuhanás- 
ról álmodsz, egy hajó viharlámpájáról a 
víz alatt, midőn gyógyító erejével fölröp- 
tetett a víz, akár a vízisí. Bár ne lenné
nek felhők, hadd itassam meg a nőt vakí
tó, égi szerelemmel, midőn hold-cipőben 
jár, s felölti a csillagokból varrt köntöst 
nászruhaként. Ahogy beszélget lágy dal
lamban minden reggel, vagy talán eloltja 
a lámpákat este, pihen benne tán arany 
szárnyú csöndem, mely csak itt válik ki
mondottá, dallamossá. Egy este majd el
indul, s nem lesz, ki kísérje, s ráeszmél, 
hogy a gigászi csillagbolt alatt már csak 
két madár maradt — két lélek, szárnya- 
szegetten.

Ha visszajöhetne még, ami volt egyko
ron; de nem jön vissza -  zárak, ajtók, ab
lakok szabdalják négyszögekre a holna
pot. De nem kell bánni, akkor sem, ha 
csak iszonyat jön, vagy veszélyt sejtető 
nyugalom, melynek eredője eldőlt már a 
születésedkor. Nincs szükség biztatásra 
már, csak az életre.

S ahogy kitavaszodik, bár túl korán, 
elfeketül lassan a jég, enyhe pára száll a 
tájra, s talán nem lesz idő több, a fényt, 
az árnyat átszövi, hordozza a világ, s rej
tené érzékenységét, aki a jövőbe lát. A 
könyv, mint a fecske kihagyó szívdob
banása, külön téridőben él bennem, két 
óriás kar vagyok már, örökre kitárva. 
Lángol a tarajos rögök között a fölgyúj
tott tarló, a harang áthangol egy más 
világba, hol hallgat az, ki már mindent 
megértett, s nem vágyik többre, mint, 
ami ő maga, ha már egyedül a zene s a 
lyra a menedéke, s az idő múlásával nö
vekszik kettős s -  örökre egy -  sorsában 
a világ.
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A bolygó neve:
Lars von Trier aligha találhatott vol

na jobb metaforát az embert béklyó
ba verő lelkiállapotra, amit melankóli
ának, depressziónak vagy egyszerűen 
csak búskomorságnak hívunk. A(z is
mét) saját nyomorúságából filmet vará
zsoló dán ex-dogmás mester filmjében 
a Melankólia egy bolygó, amely el fogja 
pusztítani a Földet és nem lehet kitér
ni útjából. A melankólia (legyen az égi
test vagy ideg-állapot) tényleg ilyen fel
tartóztathatatlanul közeledik, az ember 
tehetetlenségében csak bámulni tudja 
rejtélyes kék fényét (amely kékség nem 
véletlenül az amerikai blues műfaj meg
nevező alap-érzése is).

A szinte viccesen apokaliptikus sci-fi- 
műfajmáz nagyon vékony Triernél, ter
mészetesen ez a filmje is szerzői, fájdal
masan pszichologizáló és könyörtelenül 
torokszorító. Látszólag a Föld elpusztulá
sáról szól, de igazából egy betegség drá
mája, emberi-testvéri viszonyok boncolá
sa, egy újabb emberiség-kórkép, s ha azt 
hittük, hogy az Antikrisztusnál súlyo
sabb nincs, akkor mégis van: most már 
nemcsak a bioszféra és az ember saját 
természete esküdnek össze az individuu
mot elpusztítandó, hanem az egész koz
mosz ellenünk fordul. És sikerül is neki: 
már az első pár percben tanúi lehetünk 
annak, hogy Földünket 
mégsem az atombom
ba vagy a globális fel- 
melegedés pusztítja el, 
hanem egy nálánál 
sokkal nagyobb boly
gó. Miután így kiheréli 
saját világpusztítását,
Trier máris nyugod- 
tabban vezetheti a vég
kifejletet ismerő, abba 
kvázi beletörődött né
ző szemét. A rövid pro
lógus amúgy hamiská
san határozza meg az 
utána következő film 
érzelmi milyenségét: 
szürrealista, költői, 
végletekig lassított ké
peket kapunk Wagner 
Trisztán és Izoldájának. 
nyitányára, aztán az 
„igazi film” első snitt
jével mintha az első Dogma-film, a 
Születésnap (Festen) kellős közepén ta
lálnánk magunkat. Justine (Kirsten 
Dunst) menyegzőjén vagyunk, ami egy 
darabig cirkuszokkal fűszerezve ugyan, 
de halad, aztán hamarosan botrány vet 
véget neki. Mi már sejtjük, hogy valami 
nem stimmel a hóbortos menyasszonnyal, 
de Trier annyira lassan, annyira meste
rien hinti el a betegségére való utaláso
kat, hogy szinte meglepődünk azon, hogy 
meglepődtünk: a lányt súlyos depresz- 
szió gyötri. Testvére, Claire (Charlotte 
Gainsbourg) látszólag Justine szöges el
lentéte: két lábbal a földön álló, öntuda
tos anya, aki próbálja egyben tartani az 
esküvőt — és a családot. A film két részre 
bomlik, amelyek a testvérpár neveit vi-

Melankólia
selik alcímként, s ennek megfelelően az 
illető történetét követik.

Justine-é a film első fele, tönkrement 
lagzija csak késlelteti a kikerülhetetlen 
depressziót, amely egy idő után annyira 
rabul ejti, hogy alapvető élettani funk
cióit sem képes ellátni. Testvére próbál
ja kádba cipelni, etetni, de az addig imá
dott fasírt is „hamuízű”, az életnek nincs 
értelme. Amint viszont testvére férjének 
(Kiefer Sutherland) távcsövében feltűnik 
a rejtélyes kék bolygó, ereje mintha kez
dene visszatérni. S miután megfürdőzik 
a melankólia/Melankólia kék fényében, 
új bimbózásnak indul. Itt jegyezném 
meg, hogy Kirsten Dunstot talán legjobb 
alakításában láthatjuk, végig beragyog
ja (kékes fényével) a filmet, s nem el
hanyagolandó a perverz trieri szemszö
get kielégítő, hosszú meztelen-snitt sem, 
amely mintha a mindenkori amerikai 
nézőnek szólna fricskául, amolyan „pu
cér nő kell nektek? tessék!” stílusban -  
de attól persze még mi is élvezhetjük.

Claire egy szimmetrikusan fordított 
utat jár be: az eszénél levő, kedves csa
ládanya teljes leépülését látjuk, amint 
a Földet (és ezáltal családját) fenyegető 
kozmikus veszély közeledik. Claire mint
ha maga előtt is tagadni próbálná a bi
zonyosnak tűnő lehetetlent, egy darabig

cipeli a terhet, aztán „kiakad”. A „normá
lis” ember nem tud mit kezdeni a Semmi 
közeledtével, a veszítenivalóval nem ren
delkező „elmebeteg” viszont a biztos ha
lál közelségében a legnyugodtabb. Az 
élet miséit jelentő kis emberi ceremóniák 
(koccintásoktól elkezdve egészen a tisz
tálkodásig) értelmetlenné válnak a végső 
pusztulás közelében, a társadalom által 
sajnált és lenézett depresszív elmehalál 
viszont romantikus betegséggé nemesül, 
a katasztrófa talán egyetlen túlélőkészle
tévé. És az első epizódban senyvedő test
vér, mintegy a melankóliából táplálkozva, 
a zárójelenetre át tudja venni az irányí
tást, tisztánlátóvá válik és megmondja a 
verdiktumot: nincsenek más civilizációk, 
az embernek annyi.

Egy hollywoodi produkcióban a boly
gópusztulás valószínűleg az utolsó pár 
snittre lett volna tartogatva, amint bom
basztikus zenére dől össze New York, 
Los Angeles és esetleg London CGI-kép- 
mása. Számítógépes grafika itt is van, 
bombasztikus zene úgyszintén (az előbb 
említett Wagner-nyitány kíséri végig 
a filmet, a halálnak egy oly’ rég elfele
dett romantikus pírt kölcsönözve), de 
Triert az egyén, esetleg a család érdek
li. A helyszín mindvégig a gyönyörű kas
tély marad, így a kozmikus távlatok is 
némi kamarajelleget kapnak. A világ 
többi része egy alkalommal sem bukkan 
fel, nem is izgat minket, csak a két fő
szereplőnek „szurkolunk”. Idézőjel, mert 
a szurkolás sem azonos a klasszikus né- 
ző-főhős-empátiával -  minek is drukkol
nánk, amikor mindenki meghal és ezt jó 
előre tudjuk? És a végén gesztusértékű
én természetesen a felvevőeszközök — ka
mera, mikrofon — is mintegy meghalnak 
egy utolsó Trier-képpel és Wagner-hang- 
gal, mielőtt felgördülne a stáblista.

Hatásvadász? Igen -  de melyik Lars 
von Trier-film nem hatásvadász? A 
Melankólia legalább nem fonogat kész
akarva ködös allegóriákat a celluloid
ra, mint elődje, az Antikrisztus, sőt, mi 

több, igazából végte
lenül egyszerű alko
tás. És így tud vég
telenül hatásos lenni. 
Azt, hogy ez lesz-e a 
trieri Magnum Opus, 
nem tudni. Viszont 
egy olyan magas lab
dát dobott fel a leve
gőbe, amelynek meg
kerülése bravúr lesz, 
s a közismert szí
nészgárda arra is 
garanciának tűnik, 
hogy a világ minden 
részén könnyedeb
ben befogadják a fil
met. Apokaliptikus 
film született már 
néhány, mindegyik 
szent feladatának te
kinti a világvége be

mutatását. Lars von Trier viszont in
kább érzékeltetni akarja azt -  s egy füst 
alatt saját terápiáját is megoldja. A vi
lágvégével láthatóan nem az emberek, 
hanem a téma kihalását sajnálja a leg
jobban. Sajnálja -  idézőjelben, persze.

M elankólia (Melancholia), szí
nes dán-svéd-német-francia film, 2011, 
136 perc. Rendező: Lars von Trier. 
Operatőr: Manuel Alberto Claro. 
Szereplők: Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte 
Rampling, John Hurt, Alexander 
Skarsgárd, Stellán Skarsgárd, Udo Kiér, 
Cameron Spurr.
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Határátlépések a nyelvben
Nyelvek közötti, nyelvi és nyelven kívü

li létezés érzete kapcsolódik szétdarabolt, 
határokkal elválasztott terekhez és kö
zösségekhez, a „nyelvtelenség” állapota a 
belülről szétfeszítő' szavak erejéhez, és ki
sebbségi viszonyok összekuszált hálóza
ta a hit lehetőségéhez Bengt Pohjanen A 
csempészkirály fia című könyvében. Itt a 
határok nem elválasztanak, hanem ösz- 
szekötnek, elsó'sorban a csempész által, 
aki „határokon átívelően” gondolkodik, 
akinek életfilozófiája (csempészfilozófi
ája) „az egy és oszthatatlan emberiség, 
mindenféle portékák, csecsebecsék és 
emberek szabad mozgása minden hatá
ron át”. A szabad mozgás létfeltétele te
hát a Tornio-völgy lakosainak, akiket a 
folyó mentén osztott ketté a „cár tollvo
nása” Svéd- és Finnország között. Az író 
előszavában is olvashatjuk, hogy azokat, 
akik a méenkielit (Tornio-völgyi finnt) 
beszélték, „brutálisan elsvédesítették”. A 
mű először svédül jelent meg, s csak né
hány évre rá írta át az alkotó saját nyel
vére, méenkielire. Ezen első, méenki- 
eliről magyarra fordított regény pedig 
pontosan az átjárás és átjárhatóság le
hetőségeit figyeli, nemcsak külső, hanem 
belső tereken egyaránt: átlépést nemcsak 
országok, közösségek, hanem nyelvek, 
identitások és szerepek között. 1944-től 
‘55-ig terjed az alaptörténet, Bengt, azaz 
Pánktti Pohjanen születésétől nagyapjá
nak haláláig.

A létezés és pusztulás képeit folyama
tosan alternáló elbeszélés szimbolikusan 
születéssel kezdődik, és egyrészt egy élet 
lezárulásával, másrészt egy periódussal, 
a gyerekkorból való kilépéssel végződik. 
Az elbeszélő gyakran utal a megírás pil
lanatára, de „visszafelé” is tekint, a törté
netet megelőző időkbe, a közös emlékezet 
és a „családi legendárium” által. Emberi 
életek történetének apró momentumai 
szövődnek össze, egymást metsző éle
tek egy-egy eseménye villan fel az emlé
kezet áramában. Az ilyen „metszeteket” 
a határátlépések sorozata is szemlélteti. 
Folyamatosan keringenek a történetek, 
többek között csempészetről, háborúkról, 
„hőstettekről”, a skandináv miliő eleven, 
különleges képeivel, hasonlataival, esete
ivel tarkítva, olykor humorosan, olykor az 
irónia keserű hangulatában. Mindez be
leíródik egy nagyobb háttértörténetbe, a 
„világtörténelembe”: Pánktti, „ahogy be- 
lepottyant a határ harmadik szobájá
ba, egy kőhajításnyira” került „a vörös 
hadseregtől, a Waffen SS-hadosztály- 
tól, a világtörténelemtől, az egész világ
tól és annak aknamezejétől” -  és mind
ez a „peremvidékek legperemén” történt, 
„bele valami gyógyíthatatlan magányba. 
Nyelvtelenségbe és kitaszítottságba, az 
átkos politikába.” Pont ezen a napon, jú
nius 26-án ért véget a lestidiánusok ha- 
arapantai nyári tábora, „ugyanaznap 
Jozsif Visszarionovics Sztálin bejelentet
te, hogy bevette Vityebszket és Zslobint. 
Ribbentrop éppen Finnországban tartóz
kodott, Per Albin Hansson pedig békét 
kívánt a világnak.” így egy esemény szá

mos történet „kíséretében” kerül az olva
só elé, határokon átívelő helyzeteket köz
vetít és vonz avagy taszít el magától.

Teljesen más jellegű egybefonódáso- 
kat is látunk, a megbénult félelmet kö
vető külvilággal való eggyéolvadás va
rázsát, amikor Pánktti, Iiva és Knuti 
kíséretében, egy csempészüldözés tanújá
vá lesz: „Nőni kezdek, beleolvadok a hóba 
és a holdfénybe, az erdőbe és a csillogó sí
nyomokba. [...1 Hirtelen kilépek az időből, 
már nem félek semmitől, nincs többé sí
rás és nincs nevetés, nincs élet és nincs 
halál, nincs múlt és jövő. Csak ez a pil
lanat van.” Hasonló létélmény játszódik 
le benne áhítat közben, egy 1951-es va
sárnap reggelen: „Hópelyhek szállnak, 
keringnek, a hajamra hullanak, s hir
telen mintha keresztülhullanának raj
tam, én megváltozom, beleolvadok ebbe 
az egészbe, ami körülvesz: kerékpárba, 
hóba, énekbe, szavakba, dallamokba.” És 
ez az élmény teszi „külsővé” az első saját 
történetet, ekkor „lepleződik le” az a bel
ső késztetés, azon szükségérzet, hogy a 
„szavak erejével” kelljen helyrehozni va
lamit, ami összetört. Ez a gondolat emb- 
lematikus az egész műre vonatkozólag, 
ahol a szavak egy összetört nyelvet és egy 
folyton keresett identitás tudatát, szétvá
lasztott tereit, megingatott biztosságát 
próbálják „helyrehozni”, vagy legalább új
raélni a jelenben. Ezen első, elmondott, 
kimondott mese (a vörösbegyekkel való 
élményről) pedig az összes történet for
rása, „ebben a végtelen pillanatban élik 
meséim saját életüket, innen merítek én 
mindig témát és értelmet történeteim 
számára”.

Deaszavakkimond(hat)atlanságukban 
és kimondottságukban egyaránt megha
tározóvá válnak. A csempészkirály fiá
ban finn, svéd nevek, szavak egész kaval- 
kádjával találkozunk, ahol szinte minden 
névvel megelevenedik egy történet, és 
minden szóval/szóban lepereg egy törté
nés. A szavak különös pályákat teremte
nek: kilépnek elsődlegesen közlő és kap
csolatteremtő szerepükből, és régmúlt 
pillanatokat kötnek össze a jelennel, kü
lönböző jelentéseket ízekkel és szagok
kal. Molnár Bodrogi Enikő fordítása pe
dig magyarázataival nemcsak közelebb 
hozza, értetőbbé teszi a méenkieli kul
túrát, hanem a szójátékok jobb megérte
tésére, tolmácsolására is törekszik, így 
annak ellenére, hogy nem méenkieliül 
olvassuk a könyvet, átérezni véljük azo
kat a fordulatokat, amelyeket egy-egy 
finn vagy svéd szó, akár betű különbsége 
okoz. Hiszen itt a szavak elemei, a han
gok is gazdag asszociációs mezővel tá r
sulnak. Például „Heikka rákja nem olyan 
veszélyes [...] mivel azt más betűvel ír
ják: á-vel” (a mindennapi beszédben ezt 
e-vel), és Pánktti is meggyógyul, mert ne
vét á-vel írják, csak a svéd megfelelőt, a 
Bengtet e-vel: mert „ha csak egy betűt 
megváltoztatunk, az egész világ megvál
tozik tőle”.

Egy olyan környezetben, ahol egy ide
gen kultúrát, egy idegen nyelvet erőltet

nek a lakosokra, ahol „feszít belülről” a 
„beültetett” identitás, ott az „eredeti” 
nyelv sokkal „sűrűbbé” válik, további je
lentésekkel telítődik, amit a gyermeki 
felfogás kifejezetten finoman érzékeltet. 
Itt a nyelvben lakik az Isten, itt svédül 
hazudni nem bűn, mert az nem az anya
nyelv („A szükségszerű hazugságok mind 
svédül vannak, ezért nem is lehetnek 
olyan veszélyesek [...] Svédül talán nem 
is ért az Isten. Svédül az urakkal beszé
lünk, finnül az Istennel”; „A nyelv hatá
rozza meg, mennyire veszélyesek a dol
gok”), itt az Istennel való kapcsolat, az 
örökkévalóság ígérete az anyanyelvben 
van. És a szavakhoz kapcsolódik a törté
netek fontossága is, Pánktti csak a róla 
szóló történetekben létezik és létezhet, a 
történetek középpontjában.

Mindezzel szemben ott a „hallgatás fa
la”, a ki nem mondott szavak halmaza, a 
„jag vet inte” (nem tudom) hamis bizton
sága. „Elhallgatni svédül kellett”, de ki
mondani valamit vajon hogyan lehetett? 
Hangsúlyosak a kisfiúban lejátszódó „bel
ső szavak”, ahogyan azok egy majdani ki
mondásra várnak. Az új nyelv „ízlelgeté
se”, nehézségei a világ másként értését 
jelentik, „a svéd szavak előtt olyannak 
láttam a világot, amilyen az valójában: 
a folyót folyónak, az erdőt pedig erdőnek. 
Most azonban még nehezebb megérte
nem ezt a világot”; „eddig én magam vol
tam idegen és kívülálló ebben a világban, 
most azonban az iskolán keresztül a vi
lág válik számomra idegenné.” Nyelvek 
között, nyelvtelenül, kirekesztve, a „ha
tár harmadik szobájában”, a köztesség 
állapotában a folyamatos átjárások elen
gedhetetlenné válnak. Hiszen a nyelvek, 
a szerepek, az identitások közti átjárás 
világok közötti átlépéssé bővül.

Bengt Pohjanen: A csempészki
rály fia. Koinónia, Kolozsvár, 2011. 
Fordította: M. Bodrogi Enikő
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A Magyar Naplóról z e n e  é s  h it
A Magyar Napló a Magyar írószövetség havonta meg

jelenő' irodalmi folyóirata. Egyidős a rendszerváltozással 
— 1989-ben Cseres Tibor, az írószövetség elnöke ajánlot
ta a magyar olvasók figyelmébe azzal, hogy „politikai 
értékek, erkölcsi normák és egy kikezdhetetlen minő- 
ségeszmény jegyében” induljon útjára.

Jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el, amióta Oláh 
János József Attila-díjas író, költő, a Kilencek néven in
dult költőcsoport tagja jegyzi főszerkesztőként. „Túl a 
Cseres Tibor által meghirdetett nyitottságon, a nemze
ti irodalomnak ahhoz a fájdalmas, őszinte hangütéséhez 
kell visszatalálni, hűnek maradni, amely először, de má
ig képletes tömörséggel az Ómagyar Mária-siralomban 
hangzik fel, s máig hallik” -  vallja a lap szellemiségéről.

A lap népszerű rovatai között meg kell említeni a 
Nyitott Műhelyt, amely írók költők, irodalomtörténé
szek alkotói műhelyébe nyújt bepillantást, valamint az 
Európai Figyelőt, amely elsősorban kis népek irodalmá
ra fókuszál.

A Magyar Napló szerzői többek mellett Csoóri Sándor, 
Farkas Árpád, Ferenczes István, Ferdinandy György, 
Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kontra Ferenc, Kiss 
Benedek, Kovács István, Vasadi Péter, Vathy Zsuzsa, 
Vári Fábián László, valamint Alföldy Jenő, Márkus Béla, 
Szakolczay Lajos irodalomtörténészek stb., de ott volt kö
zöttük a közelmúltban elhunyt Határ Győző, Lászlóffy 
Aladár, Nagy Gáspár, Rába György, Utassy József is. 
Szerkesztőbizottságának elnöke Jókai Anna író.

A folyóirat mellett 1999 óta könyvkiadó is működik. A 
rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtör
ténészek mellett rendre jelenteti meg tehetségüket bizo
nyító fiatal szerzők könyveit is mind az anyaországból, 
mind a határon túlról. Á szépirodalom mellett helyet ad 
történelmi, néprajzi, szociográfiai tanulmánykötetek
nek is. Megjelentetett már impozáns grafikai albumot, 
fotóalbumot is, és egyre népszerűbbek sorozatai.

2002-ben indította útjára Az év esszéi, Az év novel
lái és Az év versei című antológiákat. Ezek a reprezen
tatív gyűjtemények évről évre széles panorámát nyújta
nak a kortárs magyar irodalmi és szellemi életről. Másik 
közkedvelt sorozata a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára, 
amely a diákságnak és az irodalomszerető olvasóközön
ségnek hatékony segítséget nyújt egy-egy magyar régi és 
kortárs klasszikus életművének megismerésében. Ezért 
az adott válogatáshoz mindig értő kísérőesszé társul. 
Eddig Ady Endre, Ambrus Zoltán, Arany János, Balassi 
Bálint, Berzsenyi Dániel, Cholnoky László, Cs. Szabó 
László, József Attila, Kányádi Sándor, Kovács Imre, Mezey 
Katalin, Mikszáth Kálmán, Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, 
Takáts Gyula, Tollas Tibor, Tömörkény István, Utassy 
József, Vasadi Péter életművéből készített válogatást, va
lamint Minden nípnek az ü nyelvin címmel a régi magyar 
irodalomból szerkesztett értékes szemelvényt. A Magyar 
Napló folyóirat közkedvelt rovatából, a Nyitott Műhelyből 
a kiadó reprezentatív albumsorozatot indított 2006-ban. 
A sorozatban eddig Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Juhász 
Ferenc, Bella István és Tornai József munkássága és éle
te került górcső alá. 2009-ben sikerült Németh László vi
lágirodalmi írásainak befejező, harmadik gyűjteményét 
is megjelentetni Szimultán utazás címmel. 2008-ban re
génysorozatot indítottunk egy pályázat nyerteseinek mű
veiből, amelyek a magyar rendszerváltás és az azóta el
telt időszak társadalmi változásait dolgozzák fel igényes 
irodalmi eszközökkel. Eddig Kiss Judit Agnes, Kondor 
László, Nagy Gábor, Berta Zsolt, Burns Katalin, Horváth 
(EÖ) Tamás, Pósa Zoltán, Tompa Z. Mihály regénye lá
tott napvilágot.

A folyóirat előfizetésére és a kiadványok megrendelé
sére az info@magyarnaplo.hu e-mailcímen és a Magyar 
Napló honlapján (www.magyarnaplo.hu) van lehetőség.

A Magyar Naplót a Helikon és a Magyar Napló 
közötti együttműködés keretében ismertetjük

H it a  n e m h itb e n
Ma széttekintve a világban 

úgy tűnik, hogy a nem hiszünk 
semmiben válik hitté.

A 20. században sokat emle
gettük, hogy a fiák megtagad
ják apáik hitét: elvetik a régit 
az újért. A Cantata profana ki
lenc csodaszarvasa átlép a va- 
rázshídon olyan világba, amely 
teljesen más, mint amilyen a ré
gi volt, ami korábban az ottho
nunk volt. Manapság az ilyen je
lenségre szoktuk mondani, hogy 
az új nemzedék igyekszik elvágni 
minden GYÖKERET, ami a régi
hez kötné őket. A régebbi korok 
nemzedékei gondosan megőriz
ték a múlthoz kapcsolódó összes 
kötelékeiket. Gondoljunk például 
a Bach-család nemzedékváltásai
ra: töretlen láncként érkeznek el 
a végső beteljesedéshez. Johann 
Sebastian Bach fiai már lázadoz
nak és apjukban a „vén parókást” 
látják; ők már tudatosan átlép
nek a varázshídon egy teljesen új 
zenei világba.

Beethoven (és nemzedéke) gyö
kereiben újítja meg a zenét, tel
jesen új irányt szabva a zene fej
lődésének. Beethoven után egy 
darabig lassul a teljesen új for
dulatok keresése, majd csak a 
19. század végén lázad ismét 
Debussy nemzedéke. Ettől kezd
ve felgyorsul a folyamat. Már az 
egyes szerzők is alkotókorsza
kaik váltogatásával igyekeznek 
(néha szinte kétségbeesetten) új 
gyökereket találni, új stílust pro
pagálni, szünet nélkül MÁSSÁ 
lenni. A 20. század közepén any- 
nyira felgyorsulnak a váltások, 
hogy alkotókorszakok helyett 
már minden egyes új műben me
rőben újat is keresnek-találnak 
az alkotók. A dodekafónia, a sze- 
riálizmus egy csapásra a múlté 
lesznek és zuhatagként ömlenek 
ránk az újdonságok „Gruppen”- 
Komposition vagyis „Csoport”- 
kompozíció (Stockhausen), elastic 
form, available form, metazene, 
intuitive form, son organisé, mi
nimal music, hallucinatív zene, 
új érthetőség, újjázeneiesítés, re- 
humanizálás, új szenzualizmus. 
Folyatásként még legalább ötven
féle újítást (és a beléje vetett ÚJ 
HITET) lehetne fölsorolni. Szinte 
kivitelezhetetlennek tűnik (ma 
még) valamilyen rendszerbe fog
lalása ennek a hatalmas, min
den pillanatban újabb elemekkel 
gyarapodó folyamatnak. Amilyen 
gyorsan születnek az új hitek, 
éppoly gyorsan tűnnek is el, mi

nél több van belőlük, annál in
kább semlegesítik egymást, a 
hitek egymást oltják ki az idő 
vízszintes és függőleges terében 
egyaránt. Gerhard Dietel A ze
netörténet évszámokban (1994) cí
mű könyvében így jellemzi a je
len korszakot: „Egyre erősebb az 
az általános érzés, hogy a nagy 
technikai, tudományos, ipari 
és politikai szervezetek uralma 
alatt álló világunkban az egyes 
embernek egyre kevésbé van le
hetősége alkotó módon hatást ki
fejteni, egyre erősebb az egyete
mes stagnálás érzése, amelyben 
minden haladó mozgalom csupán 
látszatnak számít és közömbössé 
vált. [...] Amikor a legkülönfélébb 
korok és országok zenéje egy
idejűleg rendelkezésre áll, a kü
lönbségek semlegesítik egymást. 
Mintha egy »szemiotikái kataszt
rófa« fosztaná meg a gesztuso
kat és jeleket jelentőképességük
től. A »régi« és az »új« már nem 
olyan fogalmak többé, amelyek
kel jellemezni lehetne a jelenkor 
kompozícióit, egy »új áttekint
hetetlenség« uralkodik, mintha 
az »anything goes« (»minden el
megy«) lenne egy jelentésterem
tő képességeit vesztett »posztmo
dern« kor egyetlen alkotáselve. 
Ami azelőtt kivételnek számí
tott, most -  »dekompozíció-ként« 
-  szabállyá válik: hogy kompo
nisták műveihez a zenetörténe
tet úgy használják fel, mint egy 
hatalmas kőbányát, amelyből ki- 
fejthetők és új művészi alkotássá 
montírozhatok egyes citátumok, 
stílus- és műfajidézetek, az egy
más mellé sorolt, vagy egymás 
fölé rétegzett leletek eközben hol 
jobban, hol kevésbé világosan föl
ismerhetek, átalakulnak, új ösz- 
szefüggésbe kerülnek, fragmen- 
tálódnak és sérülnek is.

Rendkívül találó jellemzése hi- 
tevesztett korunknak. Mindenben 
hiszünk és semmiben. És ez már 
nem veszélyforrás, hanem ma
ga a VESZÉLY. Az emberiség a 
halállal „játszik”. József Attila so
rai jutnak eszembe: „Hová fordul
jon az ember? -  ismétli / megint 
az ismerős, / Borostás arca mint
ha látna, de a szeme / semmit se 
néz, akár a halé. / Milyen gyön
ge és bánatos! És bánata mily / 
alapos erős! / Meghalni semmiért 
sem tudna, de ha / villamos ütné 
el, bátran állna a halál elé.”

TERÉNYI EDE
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HELIKON

D ecem b eri év ford u lók
1 -  210 éve született Christian Grabbe német drámaíró 

260 éve született Johan Henrik Kellgren svéd író
2 -  80 éve született Gosztonyi Péter svájci magyar történész
3 — 390 éve született Bohuslav Halbin cseh író

580 éve született Luigi Pulci olasz költő'
4 -  260 éve született Giovanni Pindemonte olasz költő
5 -  120 éve született Hirocu Kazuo japán író
6 -  280 éve született Sophie von La Roche német írónő
7 -  210 éve született Johann Nepomuk Nestroy osztrák író

50 éve halt meg Emil Zilliacus finnországi svéd kritikus
8 — 135 éve született Hortensia Papadat-Bengescu román írónő

280 éve született Girolamo Tiraboschi olasz író 
9 -1 1 0  éve született Lauro De Bosis olasz költő 

110 éve született Ödön von Horváth osztrák író 
380 éve halt meg Rimay János költő

10 — 190 éve született Nikolaj Alekszejevics Nyekraszov
orosz költő
120 éve született Nelly Sachs német költőnő

11 -  135 éve született Harsányi Kálmán költő
12 -  190 éve született Gustave Flaubert francia író

200 éve született Gaál József író
85 éve halt meg Jean Richepin francia költő

13 — 140 éve született Franciszek Pik lengyel költő
14 -  420 éve halt meg Juan de la Cruz spanyol költő

120 éve született Szentimrei Jenő erdélyi író
15 -  90 éve született Nicolae Barbu román kritikus
16 -  140 éve halt meg Willibald Qlexis német író

90 éve született Aczél Tamás amerikai magyar író 
70 éve halt meg Kibédi Sándor erdélyi költő

17 -  90 éve halt meg Gabriela Zapolska lengyel írónő
18 -  35 éve halt meg Bartalis János erdélyi költő
19 -  900 éve halt meg Abú Hámid al-Ghazáli arab filozófus

150 éve született Italo Svevo olasz író
20 — 20 éve halt meg Gagyi László erdélyi író
21 — 210 éve halt meg Gvadányi József író

150 éve született Constantin Miile román költő 
210 éve született Tornász Padura lengyel költő

22 -  150 éve született Sara Jeanette Duncan kanadai írónő
90 éve született Dékány Kálmán író

23 -  380 éve halt meg Michael Drayton angol költő
24 — 110 éve született Alekszandr Alekszandrovics Fagyejev

orosz író
220 éve halt meg Claus Fasting norvég költő 
220 éve született Eugéne Seribe francia drámaíró

25 -  235 éve született Sidney Morgan ír írónő
26 — 240 éve halt meg Claude-Adrien Helvétius

francia filozófus
120 éve született Henry Miller amerikai író

27 -  290 éve született Franz Hemsterhuys holland filozófus
28 -  80 éve született Gáli István író
29 -  210 éve született Ján Galbavy szlovák író
30 éve halt meg Miroslav Krleza horvát író
85 éve halt meg Rainer Maria Rilke osztrák költő
30 -  100 éve született Augusto Frassineti olasz költő
31 -  90 éve halt meg Kiss József költő
? -  320 éve halt meg Miron Costin román krónikás 

190 éve született Jámbor Pál író

L is z t  F e r e n c
VÍZSZINTES
1. A 200 éve született Liszt Ferenc 

(1811-1886), magyar zongoraművész, 
zeneszerző szimfóniája. 13. Arra 
a helyre. 14. A Baleár-szigetek része. 
15. Athén levegője! 16. Héja. 19. Tullia 
d'...; olasz költőnő. 21. Szótoldalék. 22. 
Farokvég! 24. Szlovák város. 26. Vevőre 
lel az áru. 29. Népiesen juttató. 30. Te 
és társaid. 31. Szekció, szakosztály. 33. 
Bányakincs lehet. 35. Kutyapajta. 37. 
Kerti munkát végeztet. 39. Nagy, ter
metes. 40. Chris ...; énekes, gitáros. 42. 
Kissé rárak! 43. Géppisztoly tartozé
ka. 45. ... szakadtából; teljes erejéből. 
46. Hasonlítószó. 48. Kályhát tisztít. 51. 
Kávé! 52. Alávaló, aljas. 54. Ablakot nyi- 
togat. 56. A lantán vegyjele. 57. Vissza: 
térelválasztó elem. 59. A mályvafélék
kel rokon növény. 61. Az anód párja! 
63. Zavartan ázó! 64. Kioszk eleje! 65. 
Az utcára özönlik a tömeg. 67. Szól, be
szél. 68. Rostnövény. 69.... Rae; Martin 
Ritt filmje. 71. Vízi rágcsáló. 72. Liszt 
Ferenc zongoraműve.

FÜGGŐLEGES
1. Változtatásokat, újításokat hozó. 

2. Ételt kavar. 3. Hegy Kréta szigetén.
4. Súlyarány, röviden. 5. A titán vegy
jele. 6. Az oxigén és a bárium vegyje
le. 7. Elüt a környezetétől. 8. Ennek al
jához. 9. Erősen tapadó. 10. Émile Zola 
regénye. 11. Földistennő. 12. Strázsa, 
felvigyázó. 17. Angolna, németül. 18. 
Rejtjelezés. 20. Pedagógus. 22. ... Moore; 
filmszínész. 23. Iskolából elcsapattat.
25. Hátratekeredik a kar. 27. Részben 
odafér! 28. Méhlakás. 30. A k é t ...; Jókai 
regénye. 32. Épületet felújít. 34. Éliás 
beceneve. 36. Keleti eredetű női név. 
38. Eszkábálás. 41. Idegen női név. 44. 
Omló, roskadó. 47. Mozdonnyal szerel
vényeket rendez. 49. Világrész! 50. ... an 
der Thaya; osztrák város. 53. Hadfi. 55. 
Komárom-Esztergom megyei községből 
való. 58. Ruhadísz. 60. ...-tin-tin; hol
lywoodi kutyasztár. 61. Király, angolul. 
62. Puskalövés hangja. 65. Mauna ...; 
hawaii vulkán. 66. Háromnegyed alma!
67. Eljárási út. 68. Néma alom! 70. USA- 
hírügynökség. 71. Téli csapadék.
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