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ANTAL BALÁZS
A napnyugati bölcs h a lá lára
Még az utolsó hónapokban is szervezett — ezúttal segély

akciót, lemondva egyik leghíresebb regényének, a Kó'tutajnak 
mindennemű jogdíjairól, ha a partnerkiadó vállalja, hogy a 
bevételt egy az egyben a haiti földrengéskárosultak segélyezé
sére fordítja. Egy hónapja olvastam magyarul legutóbb meg
jelent munkáját, Az elefánt vándorútját -  fáradhatatlanul dol
gozott és csak dolgozott. Most meg meghalt. Jósé Saramago 
(1922 -  2010) egyszerre a nagyívű történelmi látomások és a 
mai nagyvárosi szorongó kisember írója -  A kolostor regényéé 
és a Minden egyes névé, de nem csak külön művekben, hanem 
egyszerre is, lásd a Lisszabon ostromának históriáját —, egy
szersmind a posztmágikus próza nagymestere, tele bölcses
séggel, iróniával, meghökkentő ötletekkel, cinkos polgárpuk- 
kasztásra mindig készen.

Falusinak tartotta magát, bár családja kétéves korában 
Lisszabonba költözött. Tagja volt a kommunista pártnak, de 
egyik utóbbi művében (Megvilágosodás) az üres lappal-szava- 
zás mellett tört lándzsát. Minden hatalmat kigúnyolt -  a ki
rályét épp úgy, mint az istenét, a polgárokét (Vakság) épp úgy, 
mint a halálét (Halálszünet), de még az irodalommal is kötöz- 
ködött (Ricardo Reiss halálának éve) — nem lelve értelmet se 
ebben, se abban, elhivatott bölcselőként mégse adta föl a ku
tatást, hogy vajon miért is érdemes élni?

Későn kezdett írni. Egyszer arról beszélt, hogy akkor 
Günter Grass már híres író volt — aztán Saramagónak mégis 
hamarabb ítélték meg a Nobelt (1998-ban). De ekkor sem kap
ta el a hév, hogy terjedelmes önéletrajzba kezdjen — majd csak 
sokkal később írt egy nagyon vékonyát (Kicsi emlékek), helyet
te fáradhatatlanul mesélt tovább. Portugáliából, úgy mond
ják, az egyházról alkotott véleménye miatt kellett elmennie 
(Jézus Krisztus evangéliuma). Most az ország nagy halottja, 
aki előtt tisztelgésül nemzeti gyásznapot hirdettek a luzitá- 
nok földjén. Mindezek ellenére nem hogy a szélsőségek vagy 
az ambivalenciák emberének mondanám, hanem éppenhogy 
az egyik legmegbízhatóbb mesternek. Bár regényei változato
sak, a múlt, a jelen, a jövő, az ismert táj és az ismeretlen vilá
gok egyként nyújtottak játékteret neki, mégis a nyelv, melyen 
mindez megszólal, mindenhol ugyanaz. Fanatikusan érdekel
te az elbeszélés aktusa maga, a narrátor a mesélés önfeledt 
állapotából időnként saját afeletti öröméről is beszél, hogy 
mesélhet, józanul, az olvasót akár műhelyébe is beeresztve. 
Félreismerhetetlenül indázó mondatainak kiegyensúlyozott 
modalitása a magyar fordításokban is remekmívű.

Az emberiség egyik legjelentősebb írója halt meg hosszú 
betegség, mégis hirtelen rosszullét következtében. Az egyik 
nagy, világból kivonult öreg távozott. Példabeszédei, tanítá
sai, az emberről mondott újabb meg újabb, latin temperamen- 
tumú meséi hiányozni fognak. A legnagyobb európai mágikus 
realistát gyászolhatjuk benne. Az ősvilági bölcsek egyikét.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

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

ifjúkori arckép

Szalmabáb táncol szélben, viharban.
Jeges, dermesztő fagyok igézik.
Kopog fa lába, ahogy elindul.
De az ösvényen, végig megy, végig.

Tűzmadár lakik ott a pusztában, 
lángból a szárnya, lángból a tolla, 
maga körül havat olvasztva, 
kergén forog, égő motolla.

Ébred a tavasz és Petruskánkat, 
hívja a patak, hívja a szellő.
„Ne menjél oda, a tűzmadárhoz, 
mert lángra lobbant, semmirekellő.”

Dobok pörögnek, kasztanyett csattog,
Petruska elér a tűzmadárhoz.
Egy katona jő, szuronya villog, 
akit az ördög követ, elátkoz.

Mind megérkeznek a mennyegzőre,
Pulcinella és Oidipusz király,
Petruska, ördög, katona, bábuk, 
mögöttük lángol, ég a tűzmadár.

Csészealjakból jósol egy bába, 
félájult hattyú, menyasszony remeg.
„Egyszer magosra fogsz felrepülni,
Látod a tengert, ludad, életed!”

Tavaszáldozat. Egyetlen körtánc.
Fénybe borul a világ. A színpad.
Napsugarakba vész a setét köd.
Az ördög menekül. A jég elolvad.

Tűnik a hó, elszalad télapó, 
erdő, esküvő virágba szökken, 
lúd szárnyán suhan a szelíd hattyú.
Harsona szóló az égig röppen.

48. Fagyejev
Az álmatlanság évada. Az altatók ólmos ege alatt 
készülődik az utolsó udege. Valahol végtelen pusztákon, 
ürömfűben kúsznak az ifjú gárda még életben lévő tagjai, 
legelöl a halhatatlan Zoja, vörös kendője lobog.
Az utolsó golyóig folytatják a harcot. Nem alkusznak.
Nem adják fel! Halál az árulókra!
Halál a fasisztákra! Halál a nép ellenségeire! Halál! 
Tizenkilencen, a vaskohászok felsorakoznak a gyár előtt. 
Oleg Kosevoj elszánt arca kimerevedik.
Farkasok üvöltenek a nádasokban de az ukrán puszták 
parázsból és lángból lévő démona elijeszti őket.
Vörösek és fehérek. Egyetlen délután négyszer
cserél gazdát a falu, az ápolónőket
mindkét csapat katonái, többször is megerőszakolják,
Zoja Koszmogyemjanszkajának tüzes fogóval tépik az arcát, 
de hallgat. A vaskohászok, a kemence veres fényében, 
akár az ördögök. Kúsznak az élve maradottak, 
egymás nyomában, tizenkilencen, 
felriadó réti farkasok marcangolják szét őket.

Az utolsó udege elfordul, sír. Nem mentheti meg őket. 
Tetemek a Dnyeszter véres vizében. A félálomban 
összekeverednek a szereplők és a helyszínek.
Zuhan, egyre zuhan az októberi forradalom árfolyama.

51. Olesa
Paragyelkinóba, rég elsüllyedt télen,
Jurij Olesát bizton utolérem,
Nevetve a Három kövér-t írja, 
ott, a fűtetlen nyaralóban.
Röhög és ír, s míg ír, nem fázik, 
igaz, közben, néha tornászik.
Foszladozik már a kabátujja, 
de fürgén szántja papírját tolla.
Képzeletében sárgarigó dali.
Minden mondata találó, rá vall.
Modoros? De van modora, persze, 
s hogy felvállalja modorát, mersze.
Míg barátait sorra elhurcolják.
Hallgathatjuk basszusbaritonját.
Énekel, ugrál. Tán, hogy ne fázzon?
Még mindég jobb itt, mint a Gulágon.
Tavaszodik. Az Irigység-et írja,
Nem hallatszik már rekedt baritonja.
Csodálkozik, mért nem jönnek érte ?
Ha valaki, hát ő megérdemelte 
volna, hogy szögesdrótok mögé zárják, 
növelve a névtelenek számát.
Talán ha sírt volna, érte jönnek?
De kacagott. Potyogtak a könnyek 
vidám szeméből. A másvilágon 
is a vidámak között találom.
Szerette korát, ha nem is értette, 
mindenesetre kinevette.
Röhögött a szovjet hatalmon.
A sok szadista, bolsevik barmon.
Agya alatt ott volt a bőröndje, 
ha elviszik, ne váratlanul érje.
Sétáltunk egyszer a Néva parton, 
puhán hullott le reánk az alkony.
„Mindenki meghalt, alig egy páran, 
vagyunk a régiek közül, hárman.
Végig azt hittem, túléljük őket, 
az októberi mesterkedőket, 
de már látom, semmi esélyünk, 
esetleg csak a röhögésünk 
éli túl őket. Nevessen, Vászka!...”
Vigyorra torzult fogatlan szája.

52. Jurij Tinyanov
Harmincas évek. Minden kedden 
találkozunk egy kiskocsmában 
Jurij Puskin -  regényét írja, 
emlékeimben örök nyár van.

Előttünk a Ladoga tó, 
bal partján van a késdobáló. 
Gribojedov már eleven, 
kilép A követ halálából.

Elbűvölnek múlt századi 
szerelmek, pletykák, intrikák. 
Besúgónk a szomszéd asztalnál
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részegnek álcázza magát.
Fülel, jegyzetel, ne felejtse, 
mi történt, miről beszélgettünk?
„Ha meghalunk -  súgja Jurij -  
jelentése marad helyettünk.

Pánikba esik. Otthagyva sörünk, 
váratlanul ladikba szállunk.
Nincs üres csónak. Nem követhet. 
„Sajnálom! -  tisztelgek. -  Nem várunk.”

Szundikálunk a ladik mélyén, 
mért beszéljünk, ha nem figyelnek? 
Aztán felül, kérőn pillant rám.
“Vászja, mondanál egy verset?”

54. B ro d szk ij
Azok a fehér éjszakák, 
a Néva árad, ködbe vész. 
Pétervár homályba tűnik, 
Agái még néhány csenevész

növény. Égi karácsonyok.
Egy imádság mindig marad. 
Hagymakupolás templomok 
árnyéka rejti árnyadat.

És a húsvéti körmenet, 
ikonok, gyertyák, révület 
és visszatér az ifjúság.

Félrehajtott fejjel, arcát 
nézegetve a tó tükrében, 
hallgatja az aranyhalat, 
félig álomban, félig ében.

S  akkor egy csónakba meglátjuk, 
pórul járt, balfék besúgónkat. 
„Ennek soha nem lesz már vége? -  
kérdezi. -  Nem jön el a holnap?

Az igazság egy és ugyanaz, 
kedvesem, csak a hibák mások.” 
Halálig forgatják nyomasztó, 
rémes, Shakespeare-i látomások.

Nem lehetek ott temetésén, 
Szibériában vagyok éppen.
Kökény szeme előttem vibrál, 
feloldódik az égi kékben.

53. Sosztakovics
Frakkban a mester pódiumon hajlong, 
kezében villog karmesteri pálca.
Megszólalnak a fúvósok, trombita harsan.
Dobok feleselnek. Hegedű sír fel.
A leningrádi szimfónia fenséges akkordjai hatására, 
feltámadnak az ostrom évadai.
Az éhezés, aknák, légiriadók, bombázások.
Lopakodó félelem.
Én ezt nem élhettem át. Én akkor
a tajgán vándoroltam, nyakig hóban,
nyakamban kislányommal, feleségem kezét szorítva.
Most itt ül mellettem. Arca eltorzul. A szeme könnyes.
Gondolatban éli át Szentpétervár
több éves ostromát, szenvedéseit.
(Ezeknek már Leningrád. Nevetséges!)
Zokogó mélyhegedűk. Felvinnyogó oboák.
A szomorúság elárad.
A zongora csak intonálja mindezt.
A mélabút és a szomorúságot.
A rendszerről szól, Szovjetunióról.
A sír-veremről, amellyé a hatalmas munkagödör lett. 
Az örökös balek, becsapott polgártársakról, 
egy olyan világban, ahol nem létezik polgárság. 
Elhurcolták és kitelepítették.
Az utolsó hangok kerengenék az űrben.
Párjukat kereső sirályok.
A sápadt mester most mélyen meghajol.
A rémségeket elsodorja a taps.
Szentpétervár vagy Leningrád egyre megy.
A fontos az, hogy feltámadt városunk.
Terjeszkedik a dübörgő időben.

Nem veheti már senki el. 
Kágébés őrültjeivel, 
utat téveszt, elvész a párt.

E pilógus. A szu zd á li h arangok
Már álmodban is hallod, a szuzdáli harangok 
szomorú, tébolyító, méltóságteljes, zúgó 
hangját. A másvilágra hívnak, a szép halálba.
Az egyik most elhalkul, de a másik megkondul. 
Csivitel néhány kisebb, ahogy mindég is hitted. 
Rábólint most a nagyja... Ez a kárhozat napja! 
November 7. Hihetted, hogy a sátoros ünnep 
itt ér majd egyszer téged?! És fölcsendül az ének. 
Harangszóközben bujkál, elhalkul, újra felszáll. 
Szárnyaló, örök béke. Nem lehet soha vége. 
Negyven-ötven harang szól. A vándor hazagondol. 
Elhódítja az ének. Rubljov is ebben égett.
Gogol, Bulgakov, Tolsztoj... Amíg kiforr az óbor, 
S hogy pihenjen anyácska, lelassul most a vágta.

„Nagyapám -  Léna nagymama emlékezete szerint, valami
kor a harmincas évek végén, egy Katajevvel való moszkvai ta
lálkozása után kezdte el írni Arcok a forradalmi menetoszlopból 
című ciklusát és haláláig folytatta költűtársairól, írótársairól, 
zeneszerző és rendező barátairól szóló portréciklusát. Sokat 
szenvedett nemzedékeknek próbált emléket állítani.” -  Tatjána 
Bogdanova.

Deák Ferenc: Ballada I.
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LÁNG ZSOLT

A tarhegyi kirándulás
-ról péntek este szerzett tudo

mást. Szerencsére rögtön kapcsolt, 
így nem volt feltűnő', hogy az esedé
kes vasárnapi közmunkára hivatkoz
va, nemet mondott a pereputtyos pe- 
regrinációra.

Sebének szombat reggel elújságol
ta, hogy másnap egyedül lesz otthon 
egész nap, tollasozhatnának az udva
ron, vagy elmehetnének biciklizni.

-  Kilenckor ott vagyok.
-  Legyen tíz.
És fél tízkor már ott kakaskodott. 

Letám asztotta a biciklijét, rögtön át
ölelte Borit, lihegve fogdosni kezdte. 
Bori fejében azonnal megjelent, mifé
le instrukciók sorjáznak Sebe fejében: 
a lihegés felizgatja a partnert, az ap
ró nyögések felborzolják a vágyakozás 
szőrét, a fül, a mell, a nyak, na és az 
ajkak szeglete különösen érzékenyen 
és hatékonyan reagál a simogatás- 
ra, nyalogatásra. Ne feledjük a helyes 
sorrendet!

Amikor Dezseő felült magyarórán 
az első padra, Kájzer mellett, és felol
vasta az Ódát, a versben benne volt az 
az út, ami elvezet őhozzá is. Bejárni a 
test tájait, ameddig csak eljuthatunk, 
a vesék forró kútjáig, a méh burján
zó sejtjeiig... Ott ült Dezseő a pádon, 
és csak a hangjára figyelt, ahogy a 
hang átjárta a termet, ahogy a leve
gővel együtt berezegte a légteret. így, 
együtt, a világ mélyéből zengő hang 
hullám ain sodródhatnának ők is. Ám 
Sebével elindulni ezen az úton enyhén 
szólva is körülményesnek tűnt. Annál 
is inkább, mert Sebe vonulni akart, 
nem menni. Özönleni, rohammal vé- 
gigszáguldani, és főképp diadallal és 
győztesen, ahogy egy fejedelemhez il
lik, mi több, császárhoz, ágaskodó lo
ván a sziklás csúcsra jutni.

Szeredai árulása megnehezítette 
Sebe feladatát, nem tudott saját el
rendelt ügyeivel foglalkozni. Miklóst 
megfojtotta volna egy kanál vízben, 
amiért a lány körül sertepertél. Egy 
idő óta naponta hatszor felhívta Borit, 
amikor csak lehetett, megvárta, elkí
sérte mindenhova, ott rostokolt szü
netben a lányvécé előtt, és amikor 
kijött, rátámadt, hogy miért olyan el
gondolkozó az ábrázata, aztán leste, 
nem jön-e ki még valaki. Leste a vé
cé ajtaját, mintha biztos volna benne, 
hogy ott találkoztak. Rángatózott az 
arca. Nem, ő nem féltékeny.

Nedvező szivacsként dörzsölte ma
gát Borihoz. Aki erre felmenekült a 
szobájába. Sebe úgy követte, hogy 
közben úgy tűnt, ő megy elöl. Mindig 
elöl: a legbiztonságosabb hely, ez lehe
tett a jelmondata. Mindig az élen!

így hát azonnal élére állt a Bori 
testében készenlétben álló aranypán
célos, feketecímeres csapatoknak. A 
tükör előtt begyakorolt testtartással 
lovagolt csapattisztjei védelmező ka
réjában. Szembeszálltak velük a sza
naszét kószálásból összetrombitált 
sápadt lovagok, magányos nyilasok, 
lándzsás gyalogok, de tehetetlenek  
voltak a túlerővel szemben. Hatalmas 
túlerő, m egmagyarázhatatlan, hon
nan támadt elő. Amerre csak elmen
tek, mindenki csatlakozott hozzájuk.

Bori évek óta érezte, mekko
ra csapatmozgások zajlanak benne. 
Aranykora a szenvedélynek, örvény
lő, csillámló mezők, és hirtelen tá
madt üregek, s mintha a felszín alatt 
tengerek hullámoznának. Nem volt 
arcuk a csapatoknak, nem volt vezé
rük, mégis mindenki tudta a dolgát.

György Albert: Kompozíció

Beléjük volt táplálva előre minden, 
nem kellett vezető. Amelyik megcsú
szik és lezuhan, azt mindenképpen 
kimentik. Vérükben volt a szövetke
zés technikája. A harcot ismerték, 
mindig is harcoltak, de ekkora tömeg
ben még soha nem álltak össze. És a 
tömeg mérete elkábította őket, ponto

sabban megmámorosodtak saját ere
jüktől. Valamit kellene kezdeni azzal, 
hogy mindenki egyet akar.

-  Szeretsz? -  kérdezte Sebétől.
-  Az enyém vagy — hörögte Sebe, 

és lesodorta magáról a nadrágját, az
tán sürgette Borit, tegye a magáéval 
ugyanezt.

Sebe Atlantisz, Sebe Apolló, Sebe 
rovarok millióinak Főrovara, a leg
nagyobb költészet ízeit keverte az or
denáré halandzsatorták krémjébe. A  
Bölcsesség Könyvét hordozta a zse
bében, és ha kellett, frappáns válaszo
kat adott a saját kérdéseire. Nem volt 
szava, amivel ne értettek volna egyet a 
Sebepárti Seberajongók. Adonisz vagy 
Álarcos Bálvány, egyremegy, hiszen 
mindenki szerette volna a Éejedelem 
Maszkját felölteni. Mindenki! Ő volt 
a Simaképű, az Arctalan, ő volt az 
Arctalanság Ostora, és a tömeg mind 
egy szálig szerette volna odadobni ma
gát az irgalmas csapások alá, mert az 
a megtisztulás maga, az Arc Bűneire. 
Sebe nem lett soha besúgó, nem nyalt 
be soha senkinek ízléstelenül, Sebe 
maga volt a közhely, mielőtt megszüle
tetett volna.

Most mindjárt megszólal franciául, 
gondolta Bori, és úgy lett.

-  Mon amour -  gurgulázta Sebe.
Most szürrealisztikus képekkel ajz

ajzása mértéktelen ajzásával, és lón, 
Sebe két percig Eluard (ejtsd élüárrr) 
verseket szavalt a fiatal Illyés Gyula 
fordításában. Bori elképzelte, hogyan 
írná meg ezt a délelőttöt ő, a maga 
semleges nyelvén, de rájött, nem elég 
a nyelvet kilúgozni, meg kell fordítani 
az irányát is, hiszen Sebe a vég felől 
közeledik az elejéhez, aminek követ
keztében term észetesen minden előz
mény az ő magasztos küldetését fogja 
beteljesíteni.

Sebe állt a testében szervezkedő 
készülődés élére, m intha már évek 
óta ezt ő készítené elő. Öt éve, az el
ső vérzése óta hatvanszor indultak el 
a progeszteronok, és mind-mind Sebe 
céljaira nőtt és szervezkedett. Az 
ösztrogéneket is szövetségükbe von
ták, valam int a follikuluszokat és ma
gát a nagyvezért, Hipofízist, akit a 
király, Hipotalamusz (rokona volt-e 
Hipopotamusz, nem tudni) vett rá a 
felkelésre és a haderő elindítására. És 
azelőtt tizenhárom évvel term észete
sen ugyancsak egészen más fényben 
tündököl (Sebefényben!) az a pillanat, 
amikor még bent az anyaméhben, a 
magzatvízben úszkálva, bent-legbe- 
lül, távoli sugallatokra, elözönlötte 
testecskéjét a tesztoszteronok tatár
hordája, az utolsó sejtekig.

Legyen hát Pondró, legyen csupasz, 
mint a remegő csigalény, legyen. Az 
élethez való hozzáférés egyetlen for
mája sem elvetni való. Sebe a szere: 
pekbe való bebábozódás lárvateste. Ó
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az, aki világéletében a való-szerkeze
tű mondatokat fogja használni, a való 
nála arra való, hogy m egtám assza az 
összes igét és igenevet, és főképp sa
ját imágóját.

Sebe a Legnagyobb Vitéz Parazita, 
a Vágy, hogy minél többet habzsolhas
son a Krémek Krémjéből. Hogy bele
hízzon a Világba, és semmi se marad
jon kitöltetlenül.

Ha úgy olvassuk, akkor a história  
Hisztéria.

Előre!, lengeti meg karját Sebe, és 
előremutat. Árnyék vetül a tájra, Sebe 
nagyot nyel. Kicsit beijedt, a szokásos 
merev tekintettel néz körül, ilyenkor 
a legszánnivalóbb. Ki vagy te?, kér
dezi az Árny. Te vagy a Fejedelem? 
Nem, dehogy, én vagyok a Sebe bácsi 
fia, ő meg a kórházban dolgozik, nem  
tetszik ismerni? Nem ismerem. Ki az 
anyád? Anyám, hát ő kicsit sokat be
szél, de mi otthon csak Lenkének hív
juk, mármint Ügyetlenke, ha tetszik  
tudni, mit jelent a szó.

Hát nem, gondolta Bori, fuldokolva 
a nevetéstől. Nem lehet komolyan ha
ragudni rá.

M egtaszította kicsit a térdével, m i
re Sebe szeme elkerekedett. Magához 
rántotta Borit, megmerevedett, az
tán újra beindult, mintha menekülne, 
föl a lóra, és rémült, lucskos vágtá
ban vissza, a biztonságot adó várfa
lak mögé. Menekült a follikuluszok 
elől, akik tanácstalanul loholtak utá
na. Lihegett még egy darabig, aztán  
magára kapkodta a ruháit, föl a bi
ciklire, és eltűzött, mert eszébe jutott, 
hogy neki feltétlenül haza kell men
nie, az apja a lelkére kötötte, legyen  
otthon időben.

BORI LEENDŐ FÉRJE (a további
akban BLF, most Sebe Péter képében) 
A gyereknek szót kell fogadnia.

BORI Miért ne lehetne felnőttként 
kezelni?

BLF De hát egy gyerekkel nem le
het komoly dolgokról beszélni.

BORI Miért ne lehetne?
BLF Nincs elég esze.
BORI Nem fogok vele a hazaárulás

ról vagy a kaparásról beszélni.
BLF Még szép.
BORI De akár arról is, csak nem 

úgy, ahogy a felnőttek teszik.
BLF Ugyan már, m egvalósíthatat

lan.
BORI Miért volna az? Én fogom fel

nevelni.
BLF Én vagyok az apja.
BORI És?
BLF Az apa mondja meg, mi a te 

endő.
BORI És mi a teendő?
BLF A gyereknek szót kell fogad

nia.
BORI De én nem akarok neki pa

rancsokat osztogatni, én csak beszél
getni akarok vele.

BLF Vannak dolgok, amelyek meg
zavarják a gyerek fejét.

BORI Például?
BLF A politika, a ferde hajlamok, a 

betegségek, a gyerekcsinálás.
BORI Akkor majd meséket olvasok 

neki.
BLF Vannak nem gyereknek való 

mesék.
BORI És ki mondja meg, melyik az?
BLF Felnőtt ésszel el lehet dönteni.
BORI Nekünk is jót tett volna, ha 

többet tudunk.
BLF Én mindent tudtam.
BORI Amikor azért sírtam, mert 

annyira fájt, akkor te azt hitted, or
gazmusom van.

BLF És nem volt?
BORI Még annyira sem figyeltél, 

hogy a megfelelő lyukat megtaláld.
BLF Nem igaz.
BORI Mindegy volt.
BLF Nem igaz.
BORI Egy kis lyuk, ahol befura

kodhatsz, és betölthetsz minden üre
get, csakis te.

BLF Látod, ilyenekről nem lehet 
gyerekekkel beszélni.

BORI Te a gyereket saját kinövé
sednek tartod.

BLF A gyereknek példát kell mu
tatni, nem szövegelni.

BORI Te még a tejemet is kiszívtad  
a mellemből a gyerek elől.

BLF Te mondtad, hogy szívjam ki.
BORI De nem az egészet.
BLF Miért nem szóltál, hogy hagy

jam abba.
BORI Hetekig rám jártál.
BLF Miért hagytad?
BORI Mert láttam  rajtad, hogy na

gyon kívánod.
BLF Hányingerem volt tőle, alig 

bírtam lenyelni.
BORI Azt mondtad, soha ilyen fino

mat nem ittál.
BLF Mert jót akartam neked.
BORI Mese.
BLF Ha egyszer nem is ízlett.
BORI A nyakamat teszem rá, hogy 

téged nem szoptatott az anyád.
BLF Mert elapadt a teje.
BORI Apád miatt.
BLF Honnan veszed?
BORI Öröklődő traumák láncolatá

ban élünk.
BLF Miféle traumáról beszélsz?
BORI Picike eszeddel sehogy nem  

értetted, minek babusgatnak és gü
gyögnek csöpögő szeretettel, ha egy
szer azt vonják meg tőled, amire a 
legjobban vágysz.

BLF Semmit nem tudsz te rólam.
BORI Ha semmit nem tudnék, már 

rég elhagytalak volna.
BLF A nőkkel nem lehet beszél

getni.

R észlet egy hosszabb történetből

JÁNK KÁROLY 
Á rn yékda l
asszonyod puha testén 
az álom pihen a nemlét 
lebegőn mint az esték 
vagy pillangó szárnyán a festék 
furcsa árnyakat rajzol 
/rajzol ameddig alszol/ 
asszonyod puha karján 
megannyi könnyű hajszál
lebegőn mint egy emlék 
mint pillangó-nyárban az esték 
köröz az álom a nemlét 
asszonyod esendő testén 
furcsa árnyakat rajzol 
/rajzol ameddig alszol/ 
megannyi könnyű jajszó 
asszonyod puha karján 
Inem tölgy illatos szántál/ 
megannyi könnyű hajszál 
míg nemlétbe merülő szemmel 
alszik és megjön a reggel

DEBRECZENI ÉVA 
Sötétben
azt a nagy fáradtságot mikor érzed, 
a sötétből előjön minden félszed, 
aludni kéne, de nem tudsz, s nézed, 
hol pislákol még remény vagy végzet.
azt a szép, fényes könnyedséget, 
mikor elmúlik minden kényszerképzet, 
ébren álmodva teljességet 
lehunyt szemmel immár megérted.
de nem hagy nyugodni kóbor szellem, 
fel is lázadnál önmagad ellen, 
múló idő hogy gyorsabban teljen, 
eltűnnél lustán a fellegekben.

M ikrokozm osz
a lágytojás közel van, ezért 
szemüveg nélkül is ehető 
templomzúgással kanalazva 
sóbálvány gördül orromba 
vízben oldódó bélrendőrök 
körözöttként kavarognak 
előttem pohárban 
gyomorszájam vigyorog

K upola
tudod, ez arról szól, 
hogy szomorú vagy 
a szürke időtől, 
a márciusi hótól, 
a kortól, a portól, a jótól, 
kereskedőktől, 
utánfutóktól, 
a guanóként rádrakódott 
fölösleges szóktól.
a kupola készül, 
értelmed megszédül, 
állványok védenek, 
leesni nem lehet, 
ám te rettegsz mégis, 
alattad az ég is 
az erőlködésbe 
majdnem belekékül.
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ

Balin ecetben
A víz áttetszőén tiszta volt, és vakító

an verte a mólón gubbasztó, pecsenye
barnára sült horgászok képébe az au
gusztusi napsugarakat. Nem voltak 
sokan, inkább csak az a néhány, messzi
ről jött üdüló'vendég, akik hazatérve sze
rették volna elkápráztatni a barátaikat 
széttárt karokkal mutatva, mekkora ha
lat fogtak a Balatonon. Nem a faluvégi 
vagy városszéli bányatavon, ahova min
dig csak a felét telepítik annak, amit a 
faliújságra kiír a horgászegyesület elnö
ke, hanem azon az igazi, nagy vízen, Kö- 
zép-Európa legnagyobb állóvizén, a Ba -  
la — to — non. Igen, ott, ahol az a híres 
-  nevezetes balatoni fogas lakik. Mert 
az aztán az igazi hal, minden sülló'k ki
rálya, minden horgász legmerészebb ál
ma, a fogas.

Böszörményiék is azért jöttek ki a mó
lóra már reggel hétkor, hogy hátha... 
hátha a horogra akad egy méretes poty- 
ka, amur, vagy akár egy sülló'. Nem is 
kellene olyan igazán nagy, a fene küsz
ködne itt utolsó nap a lohneszi szörnnyel, 
csak mégis valami méretes hal, amire 
azt mondhatják, hogy a Balatonon fog
ták. Mert ha meglátja a szomszéd Pista, 
hogy befordultak otthon a kapun, biz
tosan az lesz az elsó' kérdése még a kö
szönés eló'tt, hogy „no, mit fogtatok?” 
No mit? Hát egyelőre két tenyérnyi dé- 
vér, meg három kárász az egy hét mér
lege. Nem éppen dobogós teljesítmény... 
Mondta a szállásadójuk, a Feri, hogy itt 
ugyan a partról horgászva a bot végén 
kívül aligha fognak valamit, de belőle 
biztosan az irigység beszél. Meg aztán 
nem is horgászik. Nincs rá ideje. Egész 
nap lót-fut, bevásárol a konyhára, meg a 
vendégek ügyeit intézi... Honnét is tud
ná az ilyen ember, milyen érzés egy öt
kilós csukát fárasztani? Legföljebb azt 
tudja, milyen zöldséggel tálalja föl, hogy 
kívánatosabb legyen.

Már az első' nap feltűnt, amikor vé
gigsétáltak a parton, hogy akit megszó
lítottak, kérdezvén, hogy mozog-e a hal, 
a második mondat után kiderült, hogy 
messziről jött horgász, még csak most 
kóstolgatja a vizet. Aki idevalósi, mind 
csónakba száll, aztán vagy a kilométer
nyire leállított stégjéhez evez, vagy a fe
ne tudja, hová, be, a tó közepére. De ezek 
se nappal szállnak vízre, hanem valami
kor alkonyat után. Igazi elefántbőrű em
berkék lehetnek, vagy valamiféle cso
dabalzsammal kenik magukat, mert ők 
is megpróbáltak lemenni a partra nap
nyugta után, de szinte lépni is alig tud
tak a szúnyogoktól, annyian voltak. 
Mármint a vérszívók. Azaz, hogy de
hogynem... Úgy futottak fölfelé, mint 
a mérgezett egér. Mondta az asszony, 
hogy kellene szerezni valami helyi isme
rőst, aki segít, de hát az alkalmi barát 
nagyon sokba kerül. Az ilyen gazdasá
gi válságos időkben különben is jobb, ha 
összehúzza magát az ember. Ha megsza
golják, hogy van némi pénze, akár agyon

is ütik érte. Bedobják a nádasba, aztán 
keresheti a család. Tele vannak a bíró
ságok az ilyen ügyekkel. Marad a nap
pali horgászat, meg a remény.

Ilike, a feleség buzgón keverte, gyúrta 
az etetőanyagot, miközben gondosan tö- 
rölgette a homlokáról a kövér izzadtság- 
cseppeket. Karesz, vagy hivatalos nevén 
dr. Böszörményi Károly ügyvéd úr bele
gyömöszölte az etetőkosárba, s a móló 
felizzott kőrakásán egyensúlyozva meg
próbálta túldobni a szomszédos sziklán 
billegő, pocakosodé gyógyszerész kísér
letét. Mindezt úgy sikerült megvalósíta
nia, hogy meg se tántorodott dobás köz
ben. Alig csippentette rá a kapásjelzőt a 
zsinórra, a háta mögül megszólalt vala
ki.

-  Milyen aromát kevert az etetőanyag
ba?

-  Már mint hogy én? -  fordult hátra. 
Egy apró termetű, cingár, barna képű 
emberke állt előtte egy szál klottgatyá- 
ban. A kezében egy kétdecis forma üveg, 
benne valami sűrű, barna folyadék.

-  Igen. Már jó ideje figyelem, hogy 
csak dobál, dobál a kolléga úr, aztán hal 
meg sehol.

-  Ez eredeti Tímár mix. A boltban ez 
volt a legdrágább etetőanyag. Miért ke
vernék hozzá akármit is?

-  Hát mondjuk azért, hogy fogjon 
is valamit. Mert erre a vízre az a jobb, 
amit én használok.

-  Aztán mit használ a kolléga úr? -  
nyomta meg a kolléga szót az ügyvéd.

-  Spéci, saját keverék, öreganyám re
ceptje szerint. Erre aztán jön a keszeg.

-  Ühüm...— ingatta a fejét bosszúsan. 
-  Hiszem, ha látom, kolléga úr!

-  Gyüjjék, nézze meg a szákomat!
Odament. Át a korláton, a lába alatt

meg-meglóduló köveken egészen a móló 
aljáig, ahol két klottgatyás, barna bőrű 
gyerkőc lógatta a vízbe parafa dugóból 
eszkábált pecáját. Éppen egy frissen fo
gott keszeget raktak a szákba.

-  Sanyika, várjál, ne dobd visz- 
sza a haltartót! -  kiáltott rá az apja. -  
Megmutatjuk a halakat az úrnak.

Böszörményi csak állt a ragyogó nap
sütésben és valamiféle kényszeredett 
mosoly viliódzott az ajkán. A haltartó
ban vagy tizenöt kétnyaras keszeg fi
cánkolt.

-  Ezzel a cájggal fogták a srácok?
-  Csak a felit. A többit én akasztot

tam. Most már elhiszi, hogy jó ez a ke
verék?

-  Látom. Mennyiért adna egy kis vö- 
dörnyi keverékbe valót?

-  Ugyan, menjen már, mennyiért ad
nám egy horgász kollégának?... A horog
ra mit rakott?

-  Csontit, meg kukoricát. Az jó, nem?
-  Ma inkább a girnyóra kap a keszeg. 

Sanyika! Hozzál már az üvegből néhány 
szép szál gilisztát!

-  A gyerek vitte, az apja feltűzte a ho
rogra és az ügyvéd kezébe adta a botot.

-  No, most dobja be a kolléga úr oda a 
nagy fa irányába! Ott esetleg lelhet va
lamit.

-  Árulja már el, kolléga úr, hogy 
úgy különben mi a foglalkozása! -  iga

zította el a boton a meglazult damilt 
Böszörményi.

-  Hol ez, hol az. Mindig az, amire 
szükség van — komorult el a klottgatyás 
ember arca. -  Legfőképp az, hogy vala
mi kaját tudjak adni a srácok szájába.

-Állás?
-  Az van... néha pis - állás, amikor 

sokat iszunk. Akkor volt itt utoljára 
munka, amikor a gázvezetéket csinál
ták. Betemettük a gödröt, aztán ágyesz- 
búgyesz.

-  Hm... hát akkor érthető, miért te 
rem manapság oly kevés hal az nagy 
Balatonban...

-  Ne gondolja ám, hogy a csóró cigány 
lopja el a nagy tó halát. Keszeg, az jut 
nekünk is. Az apraja. A küsz, meg a vö
rösszárnyú, amit maguk szeméthalnak 
hívnak. A feleségem olyan finom pácolt 
halat csinál belőle, hogy mind a tíz uj
já t megnyalná utána. Az üzletben is le
het kapni ruszli néven. De a miénk fi
nomabb. Kiáll vele az asszony a bolt 
sarkára, oszt ezt veszik a népek, nem a 
boltit. Jó, hogy a cigány hal olcsóbb is, de 
finom.

-  Akad azért néhány ponty is, nem?
-  Néha, ha a nagyok megengedik. 

Először jönnek a halászok, a hivatalo
sak. Nagy hajóval, nagy hálóval, ricsa- 
joznak egész nap. Éccaka meg csöndben 
jönnek a kisebb hajóval, varsával, meg 
halradarral a kisebb halászok. A halőr 
azt mondja, ezek a rapsicok. Ezektől fél
nek, mert már eltűnt egy halőr, aki meg 
akarta fogni őket.

-  Aztán megjön maga hajnalban...
-  Nekem aztán mindegy, hogy reggel 

vagy délben. Csak ülök a parton, meg a 
mólón, aztán lesek. Ha nem látok sem
mit, biz’ akár egy-egy potyka is beleszáll 
a szákomba. Mit tudom én... Hát látom 
én?

-  Rafinált ember maga, kolléga! És mi 
van akkor, ha netán mégis látna?

-  Tudja, nincs esztékám, oszt rohad- 
tul sokba kerül mifelénk a fogsorjavítás.

-  Gondolom, engedélye sincs...
-  Mire? Erre a néhány laposkeszegre? 

Melyik horgász fogott itt utoljára partról 
akár csak egy nagyobbacska dévért is?

-  Karesz, Karesz, kapásod van! Hú, de 
micsoda kapás! Figyelj, édesapa! -  kiál
tott fel az asszony. Dr. Böszörményi meg 
felkapta a botot és úgy bevágott annak a 
bizonyos lohneszi szörnynek, hogy szinte 
karikára hajlott a botja. — Te, Ilonkám, 
ez valami hatalmas ponty lehet. Húz, 
mint a rosseb... Készítheted a merítőhá
lót. Te, ez lehet, hogy fogas! A vastag gi
lisztára akár az is rákaphat...

-  Balin — mondta a kolléga különösebb 
izgalom nélkül. — Abban a gödörben, 
ahova dobott, összegyűlnek a keszegek. 
Lehet, hogy valamelyik ráharapott a 
girnyóra, a balin meg a keszegre. Azért 
mondtam, hogy oda dobjon, mert reggel 
óta arra vadászik egy balin. Lehet, hogy 
kettő. Néha csak úgy forr a víz körülöt
tük.

-  A balint ugyan meg nem fogja... -  
dohogott a gyógyszerész. -  Én otthon a 
tavon két hónapig üldöztem egyet. Se

» » » » » »
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kishalra, se halszeletre, se csontira... 
A fene se tudja eltalálni az ízlését.

-  Lehet olyan másfél kilós -  mondta 
a kis ember. -  Óvatosan! Tartsa szoro
san, nehogy leakadjon! Ez már biztos, 
hogy balin.

-  Szálkafőzelék — vetette oda a 
gyógyszerész, aki épp akkor húzott ki 
egy tenyérnyi kárászt. — Ha utánam 
dobnák, se kéne, annyi benne az apró 
szálka. Egyszerűen ehetetlen.

-  Akkor maga még soha nem volt 
igazán éhes, kolléga úr! -  dörmögte a 
gatyás.

-  Kollégája ám magának a... tudja 
kicsoda? Hallopó rapsic!

A barna képű embernek hirtelen 
görcsbe rándultak az arcizmai, ököl
be szorult a keze, s félig fölemelkedett 
ültéből. Aztán bólintott egyet, keserű 
mosoly ült ki az arcára, és az ügyvéd 
feleségéhez fordult.

-  Nem úgy van ám, ahogy az úr 
mondja, ne hagyja magát átverni, asz- 
szonyom! A balin húsa legalább olyan 
finom, mint a pontyé, csak tudni kell 
elkészíteni. Az én feleségem olyan ece
tes pácba rakja, mint az apró halat. 
Este bele teszi. Reggelre egyetlen Y -  
szálka se marad benne.

-  Olyan pác, mint amivel a krumpli 
salátát csináljuk?

-  Valami hasonló. Nem sokára kijön 
az asszony is, majd elmondja a recept
jét. Most viszont a szákra figyeljen! 
A kolléga úr hamarosan partközeibe 
hozza a szálkafőzeléket.

A balin szerencsésen partot ért, s 
elfoglalta méltó helyét a haltartó há
lóban. Előkerült a rúgós mérleg is a 
horgászdobozból. Nem sokat tévedett 
a kolléga, egy kiló hatvan dekát kós
tált. Az ügyvéd boldog volt, majdhogy 
meg nem csókolta az újdonsült barát
ját. Hamarosan megérkezett az asz- 
szony is a másik két gyerekkel és egy 
papírzacskó hátuljára lediktálta a ba- 
linpác receptjét.

Búcsúzóul kezet nyújtott az ügyvéd 
és mosolyogva mondta:

-  Kolléga úr, bökje ki, mivel ta r
tozom az aromáért, meg a szaktaná
csért!

-  Magának, kolléga úr, ingyen van, 
barátságbul. A kövér úrnak a Dárius 
összes kincséért se adnám. Osztán 
majd ha eszik azt a balint, azért gon
doljanak ránk jó szívvel!

Mi az, hogy gondoltak? Olyan finom 
volt a balatoni balinból készült ecetbe 
pácolt halszelet, hogy a környék min
den magára valamit adó horgásza el
kérte a receptjét. Még az egyesület fa
liújságjára is kitűzték a haltelepítési 
lista mellé.

-  Szálkafőzelék -  ismételgette a kö
vér patikus, aki úgy különben nem 
is ette, csak fogni szerette a halat. 
Amikor az egyik páciensével az ügy
védről beszélgettek, úgy tett, mintha 
elfelejtette volna a nevét. — Tudja, az 
a jogtudor -  mondta - , aki ecetes lébe 
füröszti a balinját...

BÁLLÁ BÁLINT

M olnár Józsefrő l
Az elmúlt év decemberében elhunyt 

Molnár József (1918-2009), a nyugati ma
gyar szellemi élet és egyúttal a határokon 
átívelő egyetemes magyar kultúra egyik 
kiválósága. Ezt a kultúrát Molnár József 
négy területen is gazdagította: folyóirat
szerkesztő, író, könyvkiadó és nyomdász 
volt egy személyben. E hivatásához azon
ban csak egy hányatott életútnak a közepe 
táján sikerült eljutnia. 1947-ig a Nemzeti 
Parasztpárt budapesti főtitkára volt, de a 
koncepciós perek, az úgynevezett „fordu
lat éve” idején. 1948-ban Nyugatra kény
szerült menekülni. Útját, azaz útkeresését 
hosszú ideig vándorlás és kétkezi munkák 
jelezték.

Az ötvenes évek második felében azután 
megérkezett pályájára. Megalapította, 
majd Borbándi Gyulával és egy ideig 
Bikich Gáborral együtt szerkesztette a 
Münchenben megjelenő Látóhatár, majd
1958-tól megszűnéséig az Új Látóhatár cí
mű rangos folyóiratot. 1960-ban létrehoz
ta a legtekintélyesebb nyugati magyar 
nyomdát és az Aurora könyvkiadót. Meg 
kell említenem Olga asszonyt, német fele
ségét. O ugyan nem vett részt a nyugati 
magyar közéletben, de -  számunkra a hát
térben -  sok mindenben támogatta és segí
tette férjét munkásságában is. Bizony, sok 
nem-magyar feleségről el lehetne monda
ni, hogy közvetve, de közvetlenül is -  így 
például nyelvünk megtanulásával -  segí
tették élettársukat a magyar kultúra mű
velésében.

Molnár József életművének egy je
lentős részét magam, mint az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem lekto
rátusának a vezetője, igen közelről isme
rem: könyveink külsejét az ő munkája te t
te ízlésessé, varázslatosan széppé. Hogy 
nemcsak nekünk dolgozott így, azt bárki 
tapasztalhatta. Következő megjegyzése
im vonatkoztathatók a sok egyéb Molnár
féle nyomdai kiadványra is. Molnár József 
mindenbe beleadta tudása javát és a szí
vét, ezt a mi oldalunkról is tanúsíthat
juk: a Szabadegyetem könyvkiadói tevé
kenysége és ennek sikere Molnár József 
személye, lelkes munkája nélkül nem le
hetett volna eredményes. Hiszen még jó
szerével alig, hogy megalakultunk és 
hol volt még a könyvkiadásunk, ami
kor 1971-ben Molnár József nyomdájá
ban Szépfalusi István titkárunk, később 
könyvkiadásunk egyik motorja szerkesz
tésében készült egy tanulmánykötet, a 
következő jelentőségteljes címmel: Együtt 
Európában. Ebben későbbi kiadványaink 
szerzői írtak. Ezután megindult konferen
ciai füzetsorozatunk számai úgyszintén 
a Molnár Nyomdában készültek. Amikor 
ezekkel mintegy erőt merítettünk és neki- 
duráltuk magunkat a könyvkiadásnak, a 
kockázatos indulástól kezdve biztos pont 
volt számunkra Molnár József és nyomdá
ja. Azután egymást követték a művek: Cs. 
Szabó László, Szabó Zoltán, Peéry Rezső, 
Tóth János, Janics Kálmán, az 1956- 
os forradalmat idéző Harminc év (1986) 
a maga 24. részben angolnyelvű, 608 ol

dalas tanulmányával, na és Bibó István 
négykötetes Összegyűjtött Munkái, amit 
a nyomunkban később Magyarországon 
kurtítva kihoztak. Nem folytatom, mert 
mindegyik kötetet hibátlan szedés és nyo
más, ízléses kivitel jellemezte. Csupán 
egy kiadványunkat említem meg, még
pedig két okból is. Az egyik ok: Hamvas 
Béla Az Öt Géniusz -  és az ugyané kötet
ben kihozott A száz könyv — című alapve
tő művénél Molnár József velem együtt, 
mint (társ-)szerkesztő is közreműködött. 
Ez a kötetünk is -  akárcsak Bibó Istvánéi 
-  lappangó hazai igények kielégítését kí
vánta serkenteni. Ennek érdekében jutott 
az ügy a szívós és agilis kolozsvári szár
mazású özvegy, Katalin néni jóvoltából a 
Szabadegyetemhez. 1985-ben szabadegye
temi kiadvány lett belőle, hazai kisugár
zása feltehetőleg hozzájárult a meginduló 
Hamvas-rehabilitációhoz, sőt -kultuszhoz. 
Mert ezt tanúsítja az is, hogy a rend
szerváltás után az immár New Yorkból 
Budapestre (vissza)települt Püski cég le
gálisan kérte Az Öt Géniusz újrakiadását. 
Ez a kiadvány említésének másik oka: ez
zel lettünk 1996-ban Molnár Józseffel egy 
kötetünk második, immár hazai kiadásá
nak társszerkesztőivé. Ez is sajnos csak 
1989 után vált lehetővé, mert azelőtt nyu
gati kiadványok csak dugárúként, nem 
egyszer a jogok ellopása útján jutottak a 
határokon át.

Molnár József a rendszerváltás után 
azonban élete főművével is bevonult, még
pedig immár nyilvánosan és őszinte hazai 
elismerések közepette szellemi életünkbe 
és nemzeti kultúránkba. Amióta csak is
mertük, ha csak tehette, minden alkalom
mal felemlítette Misztótfalusi Kis Miklóst, 
a Hollandiában is élt és tanult híres erdé
lyi könyvnyomtatót és betűmetszőt, a kül
honban is hazájáért munkálkodó és oda 
viszatérő magyart. Nem titkolta, hogy éle
te főművén dolgozik és sokáig azt erős- 
gette, hogy eszményképének neve helye
sen Tótfalusi, így tartja például az 1936-os 
Révai Lexikon is számon. Vissza-visszatérő 
hivatkozásai kételyt is ébresztettek, hogy 
elkészül-e valaha a magnum opus.

De bizony elkészült és Misztótfalusi 
Kis Miklós címmel megjelent 2000-ben, 
a megváltozott idők jegyében immár 
Budapesten, a budapesti Balassi Kiadó 
és a Szabadegyetem közös kiadásában. 
Molnár József ötödfélszáz oldalon három 
főrészben imerteti saját helyszíni kuta
tásait, majd példaképe hollandiai mun
kásságát és végül hazai viszontagságait. 
Az impozáns munka nagy sikert aratott. 
Terjedelmes méltató ismertetések jelentek 
meg magyarországi, erdélyi és délvidéki 
lapokban. Ráirányult a közfigyelem a pár
huzamosnak nevezhető életpályák mind
két szereplőjére. A kultúránk nagyjai kö
zött mindig is számontartott Misztótfalusi 
Kis Miklós jelentőségét Molnár József éles 
fénnyel világította meg és ezzel, valamint 
egész életművével ő is odakerült művelődé
sünk kiválóságainak sorába.

Molnár József e művének és pályájá
nak befejezése után is élete végéig hű 
maradt példaképe emlékéhez. Látogatta 
Misztótfalusi Kis Miklós pátriáját és szü
lőfaluját, és emlékházáról anyagi és kultu
rális javak juttatásával is gondoskodott.
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SZENDRŐI CSABA 

Rend a t  l e n t ,  s  ég
Matt a szem fénye,
szemfényvesztés,
a csobbanó víz hangja szúr,
hallja az úr fentebb a fentnél,
kést fen, és túl késó' már,
a papír vár alján gyümölcsét oltja,
károg a varjú, így sikolt az éteren át,
az életem olvasása között
számolgatom, a szótagszám
éppen kijön, kár, hogy a rím eló'tt
halok el én, a rímelő',
rám ruházza magát
haszonleső',
betűimmel szórakáz
ha jó a bláz’.

Igen, megint csak ugyanott!

Döbbenten töpreng rajtad, én
vörös és fekete szíved ízét érzem,
a számba fizet, itt a számlát
nyújtogatja át, én gyújtogatom,
hátha elfelejtem elfelejteni
magát a magányt,
élet, éld meg magát a halált,
ahogy illik, hadd illanjon veled,
a savát prüszköli,
én a zsebkendőmet adom át,
semmi kétség, nem adomány ez,
csak adom, ahogy a dohányt te,
én az utcám nyitom fel előtted,
minden sejtem egy ház,
atomjaimat szórom most épp,
így végül bármerre jársz, megtalálsz,
csak nyisd ki szemed,
ajkaid szélesre tátsd.

Ugyancsak ott!

És végül egy nagy piros párnán végezzük 
meditálva majd mind.
A káosz helyett egyszerűsítjük, 
és tényleg működik,
a művészet maga a pontba sűrített isten,
az életet mondatokra szedjük szét,
majd rápöcköljük a világra,
nem kell a publicitás,
hidd el, az a jó, ha senki se várja:
„Mikor Sziddhárta szívét kitárta, szerinted ki látta?”

é l e t k e r t
Alszom.
Egy vékonyka szeletét a múltnak sózatlanul
párnám alá hajtom,
rátelepedem, mint macska a lócára,
puha fürtjeit a Mostnak ujjaimmal csavargatom,
kényeztetem kényszerét a kusza Lesznek,
és paradicsomi
hangulaton át, édesgetek édent neked, 
hamm’, Éva Adámba harap, 
visszakaptalak, és lám, semmi bűn. 
Megnyugodtam.

Alszom.
Négy fal, semmi más. A szemközti pont a 
mögöttem lévő mása, 
ez most kivételesen Isten fohásza hozzám, 
én türelemmel végighallgatom, le sem tagadhatom, 
újra dagad, a kebel,
ajkaimra Ámor mámort lehel, üdítőn pezseg, 
ujját emeli fölém: -  vigyázz, 
bólintok, ott leszek, megteszem, 
megnyugodtam.

Alszom.
Álmomban éberen figyelek rá fel ne ébredjek,
most talán nincs is olyan,
maga a reggel elszaladt, hála neked,
neked leszek minden reggel álmos félhomályban,
míg csillanó szem a
csillanó szemet nem látja, látod, itt vagyok, 
el sem nyomott az álom, 
sírásig vagy a sír ásásáig szeretném, 
megnyugodtam.

A lvó  szem pár e f f e k tu s
... aztán pikpakk ki akar az ember mászni a nedves fűbe
majd dagonyázva hemperegni
merengve
elfeledni hogy mennyi korlát
s gyakran másoké
mit ások én szívlapáttal
dobogó nyelébe kapaszkodva
döfni egyebek roskatag mellkasába
méltány’ nélkül
szaladok míg elévül bennem
e kackiás dühöngés
és megint csak az a nyomorult
giccses pár betű zendül minduntalan
ki sem mondanám soha többé
ismét egy véres angyal-szárnycsonkot leltem az ágyamban...

Q - M h $ t - M t e M e ! K l L O M E T R l K
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FISCHER BOTOND
Ezervalahányadik bécsi éjszaka

„Toţi visam, spuse. Aşa începe.
Ca, într-un vis.”0

Mircea Eliade: La ţigănci

Fél négykor indult a vonat, ami szá
momra a lehető legrosszabb időpont
nak tűnt. Éjszaka. Hajnalban. Három 
óra még lehet a késői lefekvés időpont
ja, előfordult már, hogy háromig fenn
m aradtam  egy könyv vagy egy film elé 
ragadva. Négy óra a szerzetesek éb
resztőideje, az tehát a hajnali buzgó fel
kelés órája lehet. De a kettő között ez 
a fél négy számomra értelmezhetetlen
nek bizonyult, egyik kategóriába sem 
fért bele. Aludtam előtte, de csak ru 
hástól, szenderegtem a letakart ágyra 
dőlve, az állomásra érve pedig nem tud
tam  eldönteni, hogy alvást segítő alko
holt vagy ébredést segítő koffeint igyák 
a peronon. Először az italra szavaztam 
magamban, valamiféle lumpenmaszkot 
ölteni és belökni egy féldecit a restiben. 
Ehhez egy kis álmos, koszos, félhomá
lyos és nedves kelet-európai pályaudvar 
tökéletes díszlet lett volna, de én törté
netesen egy nagyon is nyugat-európai, 
neonfényes, bár kellően lassú és ugyan
csak álmos állomáson voltam. Szinte 
biztos voltam benne, hogy nyugaton 
nincsenek az ingajárat indulására vá
rakozó, vodkázó-cigarettázó, borostás 
proletárok, a szerepem így túlságosan 
is egyedi lenne az általános helyett ezen 
a színen. Vettem egy kávét az automa
tából. Kerestem azért egy arra  kijelölt 
helyet, ahol rágyújthatok, és vártam  a 
vonatot, m intha csak Kolozsváron vagy 
Budapesten lennék, nem pedig ott. És 
nagyon jó érzésem volt most ezt a sze
repet játszani, mintha ez olyan termé
szetes volna, hogy én vonatozgatok itt 
keresztül-kasul Európán, persze csa
kis azért, mert fontos dolgom van itt és 
ott. Elterveztem, hogy ha m ár Bécsben 
úgyis át kell szállnom, akkor úgy osz
tom be a pénzemet, hogy el tudjak töl
teni ott egy napot. Teljesen céltalanul 
és egyedül, mert igazából nem érdekelt 
a város, saját magam magányos alakja 
érdekelt a városban, átutazóban.

A vonat nem késett, természetesen, 
gondoltam magamban, micsoda csaló
dás lett volna, ha késik, mikor mi az 
otthoni járatokkal kapcsolatban min
dig csak azt emlegetjük, hogy bezzeg 
ezzel a rendszertelenséggel nem tudom 
mit kezdenének, mert van ahol egyórás 
késésért is kártérítést fizetnek, és így 
tovább. Az út elején, a vonatozás ha
gyományait követve, kellemesen elbe
szélgettem a szemben ülő ázsiai férfi
val. Holland úriember volt amúgy, ott 
is született már, szintén orvos, mint

én, és talán egyidős is velem. Kelet- és 
Nyugat-Európa kórházi körülménye
inek különbségeiről, a szakmánkbeli- 
ek anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, 
ilyesmiről társalogtunk, panaszkod
tam  persze, felháborodottan. Nem volt 
kedvem ehhez az eszmecseréhez, de be
leillett a forgatókönyvbe, ami körvona
lazódni kezdett: utazás során idegenek
kel kell úgy beszélgetni, m intha régi 
jó ismerősök lennénk. El kell kelleme
sen ütni az időt. Azt gondoltam, hogy 
milyen furcsa talán  ez a dolog, hogy az 
ázsiai-holland orvossal szemben én va
gyok az idegen itt. Vagy csak ez így eb
ben a formában nem illett bele a szövő
dő játékba.

Bécsben sétálni akartam , felvenni a 
város lüktetését, érezni a ritmusát, or
ganizmusként tekinteni rá és engedni, 
hogy hasson a saját szervezetemre, r it
musomra. Lassúzni akartam  vele, és

hagyni, hogy ő vezesse a táncot. Először 
jártam  itt, teljesen ismeretlen volt szá
momra. Tudatosan nem olvastam utána 
semminek, semmit sem akartam  tudni 
róla. Nem akartam  megnézni semmi
lyen látnivalóját, nem akartam  tudni 
semmilyen kötelezően meglátogatandó 
helyről, nem akartam  turistaként vi
selkedni. Semmiképpen nem akartam  
turistának látszani. Idegennek igen, 
turistának nem. Előzetes informáci
ók és elvárások nélkül akartam  felfe
dezni magamnak a saját Bécsemet, ki
sajátítani magamnak és felépíteni egy 
teljesen egyedi és tökéletesen idegen 
várost. Meg akartam  kóstolni. A ma
gány érzése ezen a módon a legerősebb 
és a legkegyetlenebb, a legmélyebb és a 
legjólesőbb. Persze azért hiteltelen lett 
volna a tabula rasat játszani, úgy ten
ni, m intha egyáltalán nem lennének 
előzetes ismereteim. De ennyi irány

jelzőre szükség is volt, hogy belehe
lyezkedjem a miliőbe. A belváros egyik 
kicsike utcájában meg is láttam  egy te 
raszos, kiülős kocsmát, éttermet, kávé
zót, vagy mit. Leültem egy asztalhoz, 
rendeltem magamnak fűszeres virs
lit m ustárral és tormával, friss zsem
lét, szüretien csapolt sört. A wienerkaf- 
fe és a sachertort találóbb lett volna, és 
ugyancsak túlzás volna azt állítanom, 
hogy ezek nem szerepeltek bécsi szte
reotípiáim között, de gondoltam, hogy 
elintézem Németországot is egy kalap 
alatt. Elegáns tányérkában kaptam a 
két pár gőzölgő virslit, rajta kis kupac
ban a torma és mustár, fonott kosárban 
a még meleg zsemlék, a söröskorsó ol
dalán legörögtek a páracseppek és kis 
árkot hagytak maguk után.

A központhoz közel szálltam meg, 
de ehhez képest a lehető legolcsóbb ho
telben. Hiába az olcsó és puritán szál
loda, nagyon oda nem illőnek éreztem 
magam, lelkiismeret-furdalásom volt, 
féltem, hogy észreveszik rajtam, hogy 
nem a saját pénzemet költőm és nem

is szoktam ilyen helyeken megfordulni. 
És ezek a rossz érzések tetézték a tér és 
idő szerepszerűségét, játékszerűségét.

Éjszaka volt már, nem tudom, mi jött 
rám. Felöltöztem, és elindultam megint 
sétálni. Azt sem tudom, hogy nem ijed
tem meg ettől a rám annyira nem jel
lemző bátorságtól. Mert az, hogy vágy
jam egy ismeretlen éjjeli bolyongásra, 
az rendben van, de hogy meg is tegyem, 
ez így utólag is hihetetlen számomra. 
Főleg, hogy kicsi sikátorokban, kihalt 
tereken lófráltam, bár ezeknek azért 
semmi közük sem volt a perifériákhoz. 
Pedig gyáva vagyok. Pszichiáter kollé
gám szokott morfondírozni ezen (nem, 
semmi köze Bécshez, és elveti a pszicho
analízist), hogy honnan van ilyen bátor
ságom gyávának lenni. Nem szoktam 
takargatni a gyávaságot, és szerintem

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
el is szokták mondani rólam ezt a nega
tív tulajdonságot. Bár kollégám szerint 
ta lán  az az igazi bátorság, hogy mersz 
gyávának lenni. Talán a közhiedelem, 
köznyelv bátorsága csak gyávaság, az a 
bátorság csak egy kódolt viselkedésfor
ma. Az dönt el mindent, hogy melyik fé
lelem a nagyobb: a külső kontroll előt- 
ti gyávának mutatkozás, vagy az adott 
szituációbeli. Hogy ki mitől fél jobban, 
attól, hogy ő egy gyáva férfi, vagy attól 
a dologtól, ami előtt bátornak kell ma
radnia.

Esett. Fejemre húztam a kabátom 
kámzsályát. Ez tompította a hangokat 
és szűkítette a látókörömet is, m int
ha nem én sétálnék közvetlenül éjsza
ka az esőben, hanem valahonnan belül
ről szemlélném ezt. Nem szobából, mert 
a hideg és a nedvesség behatoltak a bő
römig. Mintha egy járműből, de nem 
olyanból, amit motor hajt, és nem is ál
laterő. Egy gyaloghintóbán zötykölőd- 
tem, amit én magam hordoztam arra  a 
ritmusra, ahogy zuhogott. Tetszett ne
kem nagyon ez az egészen költői kép. 
Róttam a sötétséget a nekikeseredett 
időben és azt élveztem, ahogy be- és ki- 
lélegzem a vizes levegőt, olyan voltam, 
mint aki sokáig volt négy fal között, és 
végre szabad ég alatt lehet. Mint aki so
káig volt egy mesterséges fénnyel meg
világított cellában, mert a sötét is jól 
esett, mint ahogy a terek néptelensé- 
ge, az esőfüggöny és a tócsák halvány 
tükröződése is. Az egyik macskaköves 
mellékutcában szembeügetett velem 
egy kutya. Néhány méterre tőlem meg
torpant, én is megtorpantam, megijed
tünk hirtelen egymástól. Morogni kez
dett, a fogát kivicsorította. Az éjszaka 
és a város néptelensége nem tetszett 
kellemesnek többé. Egy másik, nagyon 
régi történet volt ez már, mikor a vadá
szó emberhím szembetalálkozik a még 
nem háziasított ragadozóval. Azt vár
tam  volna, hogy az ösztöneim harc
ra kényszerítsenek, később rájöttem, 
hogy a vadász hordában harcol a fene
vaddal, mikor egyedül van, gyűjtöget, 
a csapdáit ellenőrzi, ilyesmi, akkor eb
ben a helyzetben a menekülés ösztöne 
jelentkezik. Körülkémleltem, jobbra tő
lem volt egy boltíves faajtó, fény szű
rődött ki a küszöbön, mintha sokaság 
zaja is. Oldalaztam, lenyomtam a kilin
cset (kovácsoltvas mestermunka), nyit
va. Beugrottam.

Pincérforma figura siet hozzám, mo- 
solygva. Szűkös, boltozott előszoba, csu
pasz kőfal. Üdvözöl, lesegíti a vizes ka
bátot. Valamiféle fogadó lehet ez is, 
exkluzív fajta, nem emlékszem semmi
lyen cégérre kintről. Fáradjak beljebb. 
Leülök egy masszív asztalhoz, teát ren
delek. Fehéren világít az egész helyi
ség, mégsincs bántóan világos, sőt, in

kább félhomályos. A padlót, székeket, 
asztalokat meszelt textúra és tiszta
ság jellemzi, a falak viszont gyönyörű, 
észak-afrikai ornamentikájú csempével 
vannak kirakva. Arab vendéglő lehet, 
ahogy jobban körbenézek. Nem hideg 
a hely a csempék m iatt sem, mert kele
ti szőnyegek puhítják a falakat itt-ott, 
arányosan. Minden asztalon egy-egy 
tál, rengeteg féle rágcsálnivaló maggal 
és megnevezhetetlen édességekkel, több 
társaság vízipipából eregeti a füstöt, de

ez nem az az illat, amelyiket egyébként 
európai kávézók inport vízipipáiból 
érezni lehet, hódítóbb annál. Zsonganak 
a vendégek, turisták, bécsiek, kis- és 
középpolgárok, bohémebb alakok ve
gyesen, zene is hallatszik valahonnan, 
inkább eredeti közel-keletinek hallom, 
nem arabosra színesített konszumze- 
nének. Az ijedtség most ütközik ki raj
tam, tudatosul bennem, hogy az izma
im meg vannak feszülve, megpróbálom 
elernyeszteni őket, kényelmesen hátra
dőlni, behunyni a szemem, megnyugod
ni. Alighogy ez sikerülne, odajön hoz
zám a pincér, és udvariasan megkér, 
hogy fáradjak át a másik, következő te
rembe. Valami olyasmire hivatkozik, 
hogy talán  ez az asztal m ár le van fog
lalva egy társaság számára. Kissé ne
hezemre esik kimozdulni frissen meg
szerzett kényelmemből, de ingerültség 
nélkül követem az ajtón át, és elfogla
lom a felkínált helyet.

Itt m ár sokkal színesebb. Mindenféle 
szín keveredik a dekorációban, mégsem 
harsány egy kicsit sem, pedig élénk, 
nem pasztell semmi. Innen szól a ze
ne, nem felvételről, zenekar játszik az 
egyik sarokban, három ember: údon az 
egyik, rebábon a másik, táblán a h ar
madik. Megérkezik a teám is, fekete
tea és menta erős főzete, cukorral előre 
megédesítve. Bámulom a többi vendé
get. Nagyon furcsa, itt m ár nyoma sincs 
polgároknak és turistáknak, arabnak 
tűnő emberek ülnek és társalognak za
josan egymással, nem értem a nyelvü
ket, csak a torokhangokat hallom ki 
belőle minduntalan. Az egész közeg 
mintha a saját maga sztereotípiája vol
na. És nincsenek nők, csakis férfiak. 
Milyen az iszlám erotikája, gondolko
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zom el magamban. Sőt, inkább nosztal
gikusan teszem fel magamban a kér
dést, m intha tudnék, ismernék valamit, 
ami immár tovatűnt: hová lett az eroti
ka ebből a csodálatos világból?

Megint odalép hozzám egy pincér, 
egy másik, nem az előbbi. Arabul be
szél velem, erősen gesztikulál, magya
ráz. Nagy nehezen megértem, hogy 
tessékelne valahova, az asztalomra 
mutogat. Most m ár igazán kelletlenül 
állok fel, megyek, amerre mutat, szin
te tol maga előtt, nem is tudnám  meg
mondani, de mintha valóban hozzámér
ve, megfogva vezetne. Vastag szőnyeget 
kettéválasztva lépek be az újabb terem
be, a pincér el is tűnt, gondolom, be sem 
jött velem. Újra leülök valahova. Megüt 
a viszonylagos csend, nem várnám, 
hogy a szomszédból ennyire tompán 
hallatsszon a zene. Egyetlen egyvalaki 
ül még itt, a másik falnál egy széken, 
egy nő. Gyönyörű ruhája van, hosszú, 
földig érő, a kéknek egy elmondhatat
lan árnyalata, egyszerre tenger- és ég
színkék, mégis igazán nagyon sötétkék 
is egyben. Az arca eltakarva, a szemét 
keresem, mindenféle szándék nélkül, 
kíváncsiságból. És rámnéz. A szeme 
tökéletesen azonos színű a ruhájával. 
Felém fordul teljes testével. Lehajol ül
tében. Megfogja ruhája alját, és felhúz
za egészen a combjáig, nem lassan, nem 
is gyorsan. A combjait széttárja. Semmi 
szőrzet nincsen ott, csakis hihetetlenül 
sima, makulátlan, barna bőr.

Rettenetes pánik kerít hatalmába. 
Felugróm, mint a csapdában rohan
gál a szemem, a kiutat keresve. Nem 
tudom, melyik szőnyegnél jöttem be, 
mindegyik egyforma. De van egy ajtó, 
amit feltépek, és kirohanok rajta.

Egy forgalmas téren találtam  ma
gam, már világos volt, teljesen, nyü
zsögtek az emberek keresztül-kasul. 
Úgy ziháltam, olyan ritmusban szed
tem a levegőt, mintha többszáz métert 
szaladtam volna, s nem pedig egy ug
rással kerültem volna ide. Sietősen el
indultam, mintha üldöznének, és csak 
épp most sikerült volna meglógnom. A 
tér túlsó oldalán ültem le valami biszt
róba megint, sört kértem, amit aztán 
egyből fel is hajtottam. A harm adik
nál álltam csak le, akkor kezdtem azon 
töprengeni, vajon hogy néz ez ki, hogy 
én kora reggel három sört iszom gyors 
egymásutánban. Valami tömény ele
gánsabb lett volna. Puffadtságot érez
tem magamon, és nagyon sürgető vize
lési ingert.

Jegyzet

1 Mind álmodtunk, mondta. így kezdő
dik. Mint egy álomban.
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HELIKON

HAJÓS JÁNOS
Koncert, avagy az időjárás viszontagságai
Japán a va r  (Óda a z  é s z a k i  s z é lh e z )
Kurosawa mester rázza a fákat. 
Valójában: szél van.
A felvértezett szamuráj 
elbúcsúzik a (földet nézó') feleségétó'l, 
valójában az életétől.
Kisétál a tavaszi kertbe, 
gyakorlatilag csatába indul. 
Cseresznyevirágok sziporkáznak, 
leplezett páncélraj villog.
Szélnél is szelesebb e fény.
Sugárzó rózsák alakítják 
szerepét a kiontandó vérnek. 
Bizonyos tekintetben téli csend van. 
A szamuráj szertartásosan leül. 
(Valójában: a csata elkezdődött.) 
Kavarog körötte a japán avar.

L e h e t-e  h aragu dn i

„Ne erőlködj!”?
Kimondani is nehéz. 
Megfeszülünk, hogy szerét 
ejtsük a könnyűségnek.
Hogy lábunk se érje a földet. 
Fölfele vigyen a víz, 
kivesse magából lépteinket. 
Hogy ne kötődjünk kerítésként 
a belénk szorult tájhoz. 
(Semmit se védjünk, 
semmit ki ne zárjunk?!) Hogy 
fölzárkózzunk a szabadsághoz. 
Mert az vajon mi lehet!
Érzéki lelet? Szem? Szárny? 
Halál? És minek szaga száll 
itt!?
Az északi szél 
valamit szállít.

a z id ő já rá s ra ?
Haragudhatnék-e 
a szemed színére?
Fogyatkozó ízedre a számban? 
Rajtakaptalak, ez igaz, 
az időjárással az ágyban...
Úgy bizony, nem vagy egyedül. 
Szeszélyed húrjain 
a nagymester hegedül.
Rádjár az idő,
élveteg, szédítő, kalandor-zenekar -  
a szobádban szél van.
Szekrénybe ne bújtasd, 
kisujjamban a széltan!
S mert unom már járását, 
akár e fellegpárnás kanapét, 
hadd tiszteljek benned ezentúl 
egy tisztes Időjárásnét.
Hisz O a te urad és hazád.
Öreg Hajósod
hogyan haragudhatna rád?!

(F e lle g f ig y e lő )
A tegnapi esők párája légvárakat emel az égre.

K lo r o f i l i a  n a p ló já b ó l
Kegyvesztett lettem.
Száműzetésemre készülnek a fák,

visszavonulok a szenvedély hajszálereibe, 
hadseregeket úsztató magzatvízbe, 
császárok nyelvéről álmodó méregcseppekbe, 
epehólyagok aknáiban vészelem át a telet. 
Szerves szökőkutakat építek, 
a vesztesek haragját sugaramba gyűjtöm.

Alvilági kártyaszalonokban osztom a kártyát. 
Függőágy ringat: alga, békanyál.

Most éppen táncolni invitál
egy (kém-gyanús) bugyorfalvi mitugrász.
Papírra veti majd minden titkomat.

Már hallom, amint odafönt kaparász...

Ez lenne hát az idő átszellemült arca, 
csendes, vihar előtti bőség.

Tejszínű sárkányfantomok tékozló alakváltozása. 
Ultramarin angyalok követsége 
a fekete elefántkirály páratornyos palotájában.

Pazar, gótikus valószerűtlenség.

Az árnyalatok kibékítésére nem juthat idő: 
álom és felleg egyremegy.

Figyeld a tengerek mennybemenetelét -, 
gomolygó szállodákban,
királyi korallok városállamában búvárkodik a tekintet, 
s e birodalmak bukásától majd ismét felfrissül a föld.

Az árnyalatok kibékítésére nem juthat időd, 
pazarolj hát és párologj.

A szív dolga nem egyéb.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN 
/ /
Őstörténeti verkli
(befejező rész)

Mottó
Kimutatják, hogy magyar nyelv 
nincsen, nem lesz, nem is volt, 
ami új van benne, mind rossz, 
ami régi, az meg tót.1

(Arany János)

A nyelvészet — tudományos vagy „láz
álomkergető” szinten egyaránt -  tulaj
donképpen nagyon kevés embert érdekel.
S ez még annak idején is így volt, amikor 
pl. a nyelvújítás mozgalomszerűen befo
lyásolta a magyarul beszélő kis világot.
Ha utólag olvassa az ember a mindenre 
újra feldübörgő kiátkozásokat pl. a lappro
konság ellenzőiről, azt hinné, hogy a vi
tézkötésbe öltözött nemesi reformerek és 
konzervatívok tízezres tömegei tüntettek 
a Duna jegén vagy a majdani rakpartok 
helyén; Kisfaludy Sándor zenéjére kore
ográfiái tömegprodukciókkal kápráztat
ták el a rokonszenvezők tömegeit, miköz
ben ütemesen szavalták, hogy Sajnouics 
a Dunába, Hell Miksa meg utána, vagy 
ilyesmiket: Nem kell halzsír a hajunk
ra, mert hisz hún nim-busz van rajta..., 
az nagyon téved. Egy-két költő volt csak 
a hangadó és néhány „nem is biztosan 
jó szándékú” levelező cimborájuk; sőt,
Sajnovicsék tanításai begyűrűztek az 
irodalomba, és meglehetősen elterjedtek, 
egy-két, különben is mindig mindenért 
prüszkölő proto-sajtólevelező kirohanásai 
ellenére.

így volt ez a későbbiekben is; pl.
Bethlengalvy Géza2, a nagy anti-szumír 
régész és kontrafílológus meg is jegyzi, 
hogy tulajdonképpen... tulajdonképpen 
nincs is miért idegeskedni, hiszen úgy
is elmúlik ez az egész sumer-bolondéria, 
mintahogy elmúlt a szkitha, a munda, az 
umbulda, az etruszka stb. maszkurajá- 
rás is, és kész. De azonba’ miért raga
dott tollat őkelme is? Azér biza, mert itt 
„a veszély!”... Még a komoly és valódi tu
dós Ligeti Lajos is azt írta a II. Második 
Háború idején, annyi a mindenféle hason- 
lítgatás, hogy az embernek jön, hogy rend
őrért kiáltson”... és kiáltottak utódai is 
bőven. (És jött is „a rendőr”.) Emlékszem 
például a sajnos korán és tragikus körül
mények között elhunyt Szűcs Jenő törté
nésznek egy tanulmányára.3 Hadd sze- 
melgessek belőle: „A sumer-hívők piciny 
táborára voltaképpen nem is lenne érde
mes itt kitérni... hogy mi a pszichológi
ai talaja az amerikai emigrációban az öt
venes években kicsírázó mítosznak... az a 
tény érdemel figyelmet, hogy egyetlen terü
let van, ahol ez a tan az amerikai földré
szen kívül hódít: Erdély... (ahol)... a moz
galom sokkal hangosabb, sokkal inkább 
nyilvánosságra ju t...” És akkor ugorjunk 
vissza majdnem száz évet:

Munkácsi Bernát, akkor még fő 
Nyelvőr-ös, azt írja Kolozsvári gombák cí
mű elménckedésében: „Híres város szép 
Erdélyben Kolozsvár! Nem csak azért, mi
vel ott főzik a híres kolozsvári káposztát,

hanem mivel ott találja meg rendszerint 
jól ápolt melegágyát mind az a szellemi 
gomba, melynek csírája tudományos éle
tünk középpontjában -  mint mondani 
szokás, „az előítélet és elfogultság”, vagy 
mások szerint a „kegyelethiány” rideg at
moszférája miatt -  nem bír megfakadni. 
Ismeretes dolog, hogy mint lövöldözte in
nen évtizedeken át jó Brassai bácsi kárt 
nem tevő papíros bombáit különböző irá
nyú nyelvészeti törekvéseinkre. Itt vert gyö
keret és virágzott Imre Sándor nyelvfejte
gető módszere is. Legújabban a magyar 
etnológiai kérdés menekülő eszméi számá
ra nyílott itt mentsvár, amelyet különösen 
az Erdélyi Múzeum becézget szívességgel 
védő bástyái mögött.”

Pár hónappal ezelőtt egy könyvismer
tetés kapcsán megint felbukkant egy 
idézet Bóna István kiváló történésztől: 
gúnyos utalás Erdély elmaradt fantázi- 
áló régészetére. Az anyagának gyűjtőjé
ről Erdélyi Múzeum alapítását előkészí
tő Kemény Józsefről pedig Weöres Sándor 
palástja mögé bújva Kovács Sándor Iván 
és Bata Imre filológusok merészelték azt 
állítani, hogy szélhámos misztifikátor. 
A válaszomat persze az „ottani” folyóira
tok nem közölték, mint ahogy a Valóság 
sem azt a „tájékoztató összeállítást” Szűcs 
Jenő írása kapcsán, hogy tudniillik az er
délyi „sumérmozgalomnak” nem ame
rikai titkosszolgálati körökben, nem az 
Unintelligence Service4 ármánykodá- 
si bozótjában fakadt a forrása; felsorol
tam Torma Zsófiától kezdve mindenkit, 
pl. Varga Zsigmond nevét (elsősorban nem 
„debreceni hebrológus” volt, hanem előbb 
enyedi, majd kolozsvári Jelenség”), hi
szen a XX. század elején Kolozsváron volt 
egy egész orientalista iskola; többek közt 
Bálint Gábor keletkutató, aztán Pröhle 
Vilmos, sőt kapcsolatban állott velük 
Márki Sándor történész is; ám nemcsak 
tudós körökben voltak „sumer-hívők”, em
líthetném Krenner Miklós (Spectator) ne
vét, és elküldtem Balázs Ferenc író, költő, 
világutazó versét: Úr város romjainál:

A légy és a hangya megél itt
s a kéktollú madár is megél itt
a porló agyagbuckák között,
csak te, ó háromezer esztendőnek ennekelőtte
semmibe vészeit nemzet,
-  nekem rokon nemzet 
a téglák tanúsága szerint, -  
csak te nem tudtad az életedet 
a számtalan nemzetségek során 
örökkévalóvá tenni.

Talán így jobb is!
Semmirevaló fiák
legalább nem menthetik semmimxdóságukat 
a te ősi dicsőséged
érdemtelenül örökölt tőkéjét harácsolva.

(1928. június 29.)5
Ám teljesen felesleges volt minden ér

velés, magyarázgatási kísérlet: a válasz
cikkeket 1989 előtt nem adták le, egy 
folyóiratban sem; Szűcs Jenő is egy íz
ben diszkrét hiúzmosollyal írta, hogy

„Vitafeleimet a hatóság elhallgattat
ta” (akkor, azt hiszem, éppen Sebestyén 
Lászlóval „vitatkozott”)... Éppen annyira 
nem érdekes, hogy finnugor vagy szumír 
— ilyen vagy olyan. A lényeges az, hogy 
senki ne merjen okvetetlenkedő kérdé
seket feltenni! Ugyanis az egész verk
li egyszerűen obstrukció, aztán: diverzió; 
vagy éppenséggel szellemi restség, mint 
az említett igazgatói levél esetében is. 
A legfontosabb talán: a mandarinizmus 
védelme. Hogy az akadémikus tekinté
lyével senki se merjen kikezdeni; vagy
is: a magyar nyelv az, és olyan, aminek a 
„szakértők” meghatározzák! Arany János 
a kérdés szívébe hatol, amikor azt írja, a 
tudósokat bosszantja, hogy „ma már min
den paraszt magyarul akar tudni.”

Ám Arany János mondhatott, amit 
akart. Nyilván ő sem volt „szakér
tő”? Veres Péter felsorolja, hogy Marr, 
Vámbéry, Bálint Gábor, Körösi Csorna 
Sándor, „Jóllehet, igen sok nyelvet tud
tak és kétségtelenül nyelvzsenik voltak, 
valójában nem tekinthetők jól felkészült 
nyelvészeknek”, sőt nem is lehettek vol
na azok, mert a nyelvésztudomány csak 
éppen akkor alakulgatott. Ami különben 
egyáltalán nem is igaz! Hiszen a cikk elő
ző részében felsorolt nyugati szerzők két- 
ségbeejtően zavarosnak, kuszának tűnő 
kriksz-krakszokból nemcsak szavak je
lentését, hanem nyelvtani rendszereket 
is felismertek, azonosítottak, végleges ér
vénnyel; ez kényszerítő erővel adja min
denki tudtára, hogy végül is: „felkészült 
nyelvészek” voltak. A „bunkó” Körösi 
Csorna is csak autodidakta, hiába ta
nul Göttingában; nem fogott az rajta; és 
csak úgy véletlenül írt egy tibeti nyelv
tant és tibeti-angol szótárt? (Lám, Veres 
Péternél is előjön az „ősurali” gondolat: 
nem kell annyi mindenféle nyelvet össze
tanulni, nem használ az! Hanem még ár
talmas is lehet!) Veres Péter már tanul
mánya elején szigorúan megállapítja, 
hogy a műkedvelő sumerológusok között 
senki sem akad, aki ismerné az „alapvető 
munkákat”. Sajnos, elárulja, nem is egy
szer, hogy: ő sem! Sem „magyarológiai”, 
sem sumerológiai, sem általános nyelvé
szeti vonatkozásokban sem. „Halvány fo
galmunk sincs a sumér nyelvről, amellyel 
a magyart kapcsolatba szeretnék hozni 
botcsinálta etimológiák segítségével”... 
Botcsinálta orvosról, nyelvészről, akadé
mikusról tud az ember, azonban a bot
csinálta etimológia éppen olyan meghök
kentő, mint a botcsinálta orvosság. Veres 
Pétert eg pillanatig sem zavarja, hogy 
az általa feltérképezni szánt terület az ő 
számára teljesen vadidegen; ő tudja, hogy 
mi fán terem a légy, hogy mitől döglik az 
aranyalma, és hogyan kell hajánál fogva 
előrántani fából vaskarikát.

Noha csak harmadkézből való a tájé
kozottságom, mégis tudni vélem, hogy 
azért Marr is nagy nyelvész volt; viszont 
ugyanaz a helyzet vele is, mint Freuddal: 
rálicitáltak a saját tanítványai, nagyob
bakat akartak pattintani, mint a meste
rük, és így olykor „humorosan abszoluti
záltak.” Marr helyesen látta meg, hogy 
a nyelvnek van szerepe az osztályharc
ban is; a nyelv lehet az elnyomás eszkö
ze is; egyáltalán, nagyon éles és hatékony
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fegyver bármiféle hatalom kezében. Arra 
ugyan a jó öreg Sztálin elvtárs is helye
sen mutatott rá, hogy pl. a francia nyelv, 
amely az orosz — és más — arisztokrácia 
kezében a hatalmi kiváltságok eszköze 
volt, de a francia nép viszonylatában min
den társadalmi osztálynak közös birtoka, 
sőt alkotása. Ám talán itt csak a szaba
tosság hiányáról volt szó: nyelv helyett 
nyelvhasználatot kellett volna monda- 
niok. Hiszen kétségtelen pl. a latin nyelv 
hatalmi szerepe a régi klérus és a régi 
nemesség történelmében, vagy éppenség
gel a szumír, Mezopotámiának ósémi ha
talmi rendszereiben.

És ami külön is rémes: egyazon anya
nyelvű népesség esetében is a különböző' 
színvonalú nyelvhasználattal lehet máso
kat terrorizálni. A körmönfont, szuperin- 
tellektualizmust árasztó jogászi (vagy 
irodalom-elméletészi!) stílusnak és kife
jezéstárnak agybénító hatása van az egy
szerű emberekre! (Lásd Móra Ferencnél a 
„folyamatbatételt” is.)

Marrnak ezenfelül is voltak „figyelem
reméltó megállapításai, „képzetlensége” 
ellenére. Például: általában ott van vala
mely nyelv őshazája, ahol azt ma a leg
többen beszélik! Igaz, vannak kivételek: 
például az angolszász, vagy jó néhány ne
olatin nyelv esetében. Viszont a gyarma
tosítás és a telepítés: korántsem spontán 
nyelvteremtő jelenség!

Sajnos, ez az őstörténeti irányzat -  hi
szi Veres -  „a magyar emigráció lényegé
ben egyetlen egységnek mondható, de már 
indulásakor céltévesztett kvázi-politikai in- 
tergenerációs-integrációs jellegű pszeudo- 
értelmiségi mozgalma. Ezt a látens, azaz 
nem deklarált célkitűzést -  mindenáron 
oppozícióban lenni a hazai politikai rend
szerrel” stb. stb., s folytatódik az őstörté
neti verkli. írhatná akár Komoróczy Géza 
vagy Rédei Károly is. Különben pedig nem 
is igaz: nem egyetlen, nem egységes, nem
csak pszeudoértelmiségi, és nemcsak ma
gyar vonatkozású mozgalom. Nemcsak a 
sztálinizmus, de a posztnácizmus ellen is 
irányult! Ennek kifejtegetésére itt most 
nincs tér, mert arról is szólani kell: milyen 
valóságos feladatát hanyagolta el a ma
gyar hivatalos nyelvészet és történetírás a 
szüntelen obstrukcióval, pl. az „ugor-török 
háború”, vagy a fmnugor-szumír vita mes
terséges szításával?

A nyelvek harcának hazug elhallga
tással álcázott, nyilvánvaló folyamatai
ban sohasem állt a magyar nyelv oldalán! 
A finnugrizmus egész retorikája, szólam
kincse, érvelési módszertana csak „a bel
ső ellenség” ellen volt működőképes, a 
külső támadásokkal szemben kussolt! 
Hogy egyébre ne emlékeztessek: ami
kor Antoine Meillet, le Magnific, megír
ja, hogy a „habarcs” magyar nyelvnek 
nincs mit keresnie Európa közepén, és 
Kosztolányi Dezső, mint nem szakember, 
egyedül kísérel meg vitába szállani vele, 
összes nyelvészünk testületileg hallga
tásba burkolózik.

Ez a csak befele veszélyes beállítottság 
szörnyű 1944. március 19-i élményemet 
juttatja eszembe. A pesti rádió hallga
tott. Műsorszünet. Kis amatőr készülé
kemet vettem elő, amelyen a kilencezer- 
egyszázegyes honvédségi és ezerötszázas

csendőrségi adókat tudtam fogni: „Hálló 
hálló, figyelem, az ezerötszázas állomás
hívja az összes alárendelt állomásait.......
Magyarországon német csapatok vonulnak 
keresztül... az erőszaknak engedni kell... 
a rendet fenn kell tartani.” És fenntartot
ták! Behívták a nyugdíjas csendőröket is, 
s a vén irodistákat is kiküldték az utcá
ra, első világháborús jelmezbe öltözve; 
lábszárvédő, trottyos nadrág, hatalmas, 
üres oldalzsák, ócska männlicher pus
kák; hármasával, az utca közepén, lassú, 
merev léptékkel -  mintha A múmia bosz- 
szúja című filmből jöttek volna elő -  egész 
éjjel-nappal, rettenetes, fenyegető tekin
tettel tartották fenn a rendet: nehogy va
lakinek eszébe jusson akár álmában is 
szamárfület mutatni a hazánkon ideigle
nesen átvonuló német csapatoknak. Nos, 
az én szememben azóta is ugyanígy ta rt
ja fenn a rendet a katedra-nyelvészet.

Ez az irányzat saját harcosait nem ké
szítette fel a külső ellenség ellen. Ha va
laha régesrégen, egy kis protó-Szabédi,

latinórán felállt: „Tanár úr, ha Romulus 
és Remusnak, a rómaiak őseinek a nagy
apját Numitor néven ismerik, ez nem 
olyan, mint a vogulok istenének a neve: 
Numi Tarem?”, akkor a tanár — „Ne hü
lyéskedj, fiam, mert úgy kiváglak az órá
ról, hogy a lábad sem éri a földet!” (Vagy 
á la Veres: „hogy ülve csókolod a Holdat!”) 
Szóval, akkor az még elment.

Azonban jöttek a világháborúk, az első, 
a második... az emberek elmentek heted
hétország ellen hadifogságba, és minden
felé ilyen numitoros (óráról való kivágást 
érdemlő) kérdésekkel találkoztak. És itt 
megint elolvasandó Veres Péter mondata 
az őstörténeti-integrációs-pszeudoértel- 
miségi mozgalmakról!

Amelyeknek lényege, hogy a magyar 
nyelvészet nemcsak hogy nem készítet
te fel a magyarul beszélőket a különböző 
más kultúrákkal való hökkenetes talál
kozásokra, hanem kifejezetten elszabo
tálta ezt a feladatot! Nemcsak azáltal, 
hogy nem folytatta Czuczor-Fogarasiék 
munkáját a magyar szókincs összefüggé
seinek feltárásáról, hanem alacsonyabb 
szinten sem; holott talántán értesülve le
hettek arról, hogy a kisebbségi magyar
ság (utána az anyaországi is) gyakorlati
lag többnyelvű világban él?

Egy ízben (1970 táján) kolozsvári köny
vesboltokban összeszámláltam: tizen

nyolc (18!) nyelv oktató füzeteit, könyve
it, szótárait kínálták az érdeklődőknek; 
köztük sok ilyen „tanuljunkkönnyengyor- 
san” féléket is. Nemcsak világnyelvekét: 
volt köztük üzbég és szuahéli is, ez utób
biakat meg is vásároltam. Azonban nem 
volt magyar nyelvmester! Nemcsak romá
noknak való nem volt, hanem olyan ma
gyarok számára sem találtam, akik nyel
vi elszigetelődésben élnek, már-már nagy 
részét elfelejtették anyanyelvűknek, és 
szívesen újra tanulnák.

Egy értekezleten, ahol fontos buka
resti könyvkiadási tényezők is részt vet
tek, előadtam mindezt. A tényezők össze
néztek, aztán Domokos Gézára. Domokos 
felállt: az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár kiadása hatalmas feladat és teljesen 
leköti ilyen célra fordíta-tand-ható ka
pacitásunkat! ... Azóta is elképzelem, az 
EMSzT hatalmas kötetei milyen segít
séget nyújtottak a Zsil-völgyi magyar el
árusító lányoknak vagy Temesvárra te
lepedett bolyongó székelyeknek nyelvi 
örökségük gazdagításában!?

Sok mindenről beszélhetnék még; töb
bek közt: a háború vége felé, sízés közben, 
a Hargita keleti oldalán megismerkedtem 
egy szerfelett rokonszenves finn úriember
rel. Viljo Tervonen volt a neve. Sok meg
döbbentő dolgot hallottam tőle az akkori 
világhelyzetről, de most nem is ez az érde
kes. Megkérdeztem tőle, hogy finnországi 
levelező címében a katua, azaz „utca” szó 
honnét jő; mert az biztosan nem rokon? 
Persze, hogy nem; germán eredetű, azt je
lenti eredetileg, hogy „kapu” — felelte. Áhá, 
szóltam, az biztosan a gát magyar szóból 
jön! A finn férfi vidáman felkacagott. Én 
pedig megtettem az első lépést a Délibáb 
felé... (Évtizedek múlva tudtam meg egy 
finn tanárnőtől, hogy ez a síző: „Tervonen 
professzor úr nagyon komoly tudós...”)

Viszont érdekelne, hogy ama sok szer
ző, mint például Zsirai Miklós, Komoróczy 
Géza, Domokos Péter, Erdélyi István és 
Rédei Károly, de mások is, mennyire te
kinthetők nyelvzseninek? Hogy képesek 
voltak megcáfolni „az eddig még sosem bi
zonyított, de emellett még felbukkanó hur- 
rita (subar) óegyiptomi, újgur, maja, mun- 
da, maori, ajnu, magar, dravida és kelta 
stb. (például etruszk óelámi) pszeudó-ős- 
rokonság állandó harcias hangoztatását”, 
s hogy „politikát akarnak csinálni”.

De helyszűke miatt csak egyetlen kér
dést tennék még fel: Mi a magyarázata 
annak a szólásmondásnak, hogy „olyan 
okos, mint a tordai malac, farral megy a 
vállúnak, és mégis jóllakik?”

Jegyzetek

'A régebbi magyar szóhasználatban a tót 
nemcsak „szlovák” és „észak-horvát” jelen
tésű, de egyes szerzők „szláv” értelemben is 
használták.

2A M a g ya r  N em ze t napilapban, 1973.
3A V alóság  n. folyóiratban, 1985. 3.
4Szabó Dezső szójátéka. Itt említem, hogy 

több cikkben is Virchow német tudóst emlí
tettem, mint a Kolozsvár-Napoca városnevek 
összekapcsolóját. Valójában Mommsen volt 
az első e téren, de nincs bizonyítva végleg ma 
sem.

5A Bejárom a kerek világot c. kötetből az 
E rdély i H elikon  is átvette, és 1932. januári 
számában közölte.
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TÓTH MÁRIA

Porköpenyt, Angélának
A reggel reménytelen és eseménytelen 

volt a falusi varrónő házában, egészen 
addig, amíg egy hang be nem kiáltott az 
utcáról.

-  Halló, van itt valaki...?
Giza nagysád, a varrónő kidugta fe

jét a nyári konyhából, ahol zöld csalán
ból éppen Teszteltet főzött a kisrucáknak. 
A varrónő a hang irányába meresztette 
a szemét és hirtelen keresztet vetett ma
gára, semmi kétség, Angéla bárónő állt 
a kapuja előtt. Az öregedő varrónő szin
te futva tette meg az utat a kapuig s ott 
csak pillogtatott a vendégre.

-  Angéla bárónő engemet keres?
A bárókisasszony a kérdésre rábólintott.
Giza nagysádnál ez a megjelenés szin

te hihetetlen, lévén, hogy köszönő vi
szonyban sem voltak. Valamit mondania 
kellett, hogy enyhítse rácsodálkozását a 
titokra:

-  Tessék, tessék bejönni...
A bárónő csöppet se sietett, lassan lép

delt s finom illat úszott mögötte. Az egész 
jelenség ott pulzált a varrónő szeme lát
tára: illat és fényesség.

Felmentek a fehér bútorokkal megpa
kolt, egykori lányszobába. Giza nagysád 
úgy döntött, hogy a mama régi bútorai 
közé nem kalauzolhatja, mert ott öreg
ségszag maradt, megült a falak között.

-  Foglaljon helyet -  és kötényével rá- 
hessintett az egyik székre.

Megültek a keskeny, támlás székeken, 
kissé vizslatva nézték egymást. A sza
vaknak ajtajuk van, azokat kellett volna 
nyitogatniuk, de ezzel egy kis baj volt, se 
a bárónő, se Giza nagysád nem sejtette, 
mivel kellene közeledniük egymáshoz. A 
végén a bárónő kissé pihés ajka alól el
röppent egy kérdés:

-  Giza nagysád most pont mit csinál?
A kopott, majdnem rongy- ruha alatt

megremegett a varrónő csontos válla.
-  A rucáknak főztem Teszteltet, van

nak kisrucáim, ültettem egy fészekal
jat. .. — és hideg tekintetű szemében ágyat 
vetett magának a félelem, mert nem sej
tette, hogy mit is akarhat tőle ez a nő.

A bárónő ajka mozgott, de szavak nem 
buktak ki rajta, egyáltalán nem, mert fo
galma se volt róla, hogy mit művelhetett 
ez a magára roggyant asszony, s így, bele
unva a tétovázásba, rátért a lényegre:

-  Én rendelni szeretnék egy porköpenyt 
magamnak... Mi Pesten és Váradon var
ratunk, de idén elfelejtettem porköpenyt 
rendelni. Egy porköpenyt összeütni iga
zán nem nagy valami...

A varrónőnek ezen a reggelen minden
re figyelő szeme volt, most azt nyitotta 
még kerekebre.

-  Hogy tetszett mondani?
Kis, kurta nevetés a bárónő ajkáról, 

alig röppent fel, máris elhalt.

-  Porköpenyt mondtam, anyám meg a 
tanték viseltek ilyesmit, védte őket a por
tól és melegítette a hátukat a széltől is. 
Higgye el, ahogyan én ott ülök a temp
lomban a támlásszéken, az a vastag fal 
nagyon húzza a hátamat.

A Giza nevű varrónő végre felfogta, 
hogy mire nézte őt ki magának a bárónő. 
S ettől rászakadt a világ. Körülményesen 
préselte ki az ajkán:

-  Jézus-Máriám, én a mai napig nem 
is hallottam porköpenyről, sose láttam 
ilyesmit, ki tudja, miféle ruhanemű lehet 
az... -  Giza nagysád arra gondolt, hogy 
kitaláljál valamit, az azt jelenti, hogy a 
semmiből hámozd elő. így volt ő felakad
va a bárónő rendelésén.

A fiatal bárónő nem adta fel a reményt, 
közölte a varrónővel:

-  Már az anyagot is megvettem, vé
kony, pasztellszínű ballonanyag, úgy kép
zelem, hogy a köpeny lezser, bő legyen, s 
fenn egy széles gallér zárja, ami rásimul 
majd a vállamra...

S ahogy a két nő elbeszélgetett, történt 
valami Soborsinban, ezen a reggelen be
ütött a divat, s ez merőben új valami volt 
a zsákruhák, a bő, ráncos katrincák, az 
egy életre szóló fekete télikabátok vilá
gában. A soborsini munkásfeleségek nem 
glancolhattak, az ő viseletűk lényege az 
volt, hogy eltakarja a testüket, nem hogy 
mutogassák magukat... És Giza nagy
sád hirtelen, magában arra gondolt: vég
ső soron ő miért vonakodik összeütni azt 
a porköpenyt, itt az alkalom, hogy lépjen 
egy nagyot előre, s akkor ő többé nem a 
falusiak napszámosa lesz, hanem a bá
róék házivarrónője. Ezt a sors akarhat
ta így. Sietve kivette köténye zsebéből az 
elkoszlott centimétert, papírt húzott elő 
és méretet vett a bárónőről.

Angéla bárónő, amíg babrált rajta a 
varrónő bot-súlyos keze, biztatgatta a 
másikat:

-  Úgy, úgy... És még azt akarom mon
dani, én nyolc méter anyagot vettem 
Szattler úr szatócsüzletében, s ha próbál
ni akar, jöjjön fel nyugodtan a kastély
ba, legalább édesmama is láthatja... Érti, 
ugye, Giza nagysád?

Giza nagysád önbiológiai rendszerében 
az ment végbe, hogy ő többé már nem volt 
akárki, hanem a divat letéteményese. 
Egy nap alatt elterjedt a faluban: a báró
kisasszony porköpenyt rendelt Giza nagy
sádnál. Személyesen jött le hozzá, nem hi
vatta fel a kastélyba. Ez aztán már több 
a tiszteletnél, ez már bekérezkedés lett. 
Heidegger átlagos mindennapiságából 
kibújt a tett, és ott vibrált Giza nagysád 
telkén, szinte világított, s a falusi porta 
ettől rangot kapott. Giza nagysád unalo
mig ismétlődő életmozzanataiba belecsa
pott a csoda, amit hordani lehet. S ezen

a napon, hirtelen, a falusi varrónő magá
nya megszűnt. Elvégre a báróék képesek 
felemelni magukhoz valakit.

Giza nagysád ezen az estén alig várta, 
hogy ágyba bújjék, pihennie kellett, mert 
másnap a reggel hétórai vonattal beuta
zik Aradra, a Kelly Ilonka nevű unoka- 
testvéréhez, akinek szalonja van a város- 
központban. 0  iskolázatlan munkás volt, 
a mesterséget elleste egy másik, falu
si nőtől. Eddigi élete zárványszerű, töre
dékes jelenetekből tevődött össze s főleg 
az a szó, hogy divat, totálisan hiányzott 
belőle, ő napszámos volt és nem kreatív 
lény.

Giza nagysád szinte bebukott az ajtón 
a városi szalonba, még köszöni is elfelej
tett. Lelkendezett:

-  Képzeld, Angéla bárónő porköpenyt 
rendelt nálam -  ahogy elnézték egymást, 
egészen közelről, Giza nagysád életében 
először érezte a rokon szó valódi töltetét. 
Voltak egymásnak.

Kelly Ilonka a meglepetéstől lehup
pant a nagy szabóasztal melletti székre. 
Valami megütötte a fülét, amiről eddig a 
napig nem hallott.

-  Mi az a porköpeny...? — bújt ki belőle 
az érdeklődés.

Giza nagysád elemében volt.
-  O, az egy egyedi darab, nyáron azért 

hordják, mert véd a portól, a kocsik fel
verte portól, no meg a széltől. Továbbá 
Angéla bárónő a templomban ott ül az ol
tár mellett, s a fal húzza a hátát. A má
jusi litániákról ugyebár nem hiányozhat. 
Akkor már a napnak szinte nincs ereje...

Kelly Ilonka arca pillanatokon belül 
egy küzdelmes sejtés lett, nem volt már 
ábrázata, hanem arc-maszkja. Két kezé
vel a homlokát dörzsölgette, s mondta a 
magáét:

-  Tudod, engemet is meghúzott vala
mi fal, vagy a huzat, mert gürüzdöl a tü
dőm. Az orvos szerint levegőt kellene vál
toztatnom.

Giza nagysád vas-egészségbe zártan, 
menten felvállalta az unokahúgát, kezé
vel simogatta a másik karját.

-  Lejössz hozzám, és két héten át el
fekszel a kertbe, a nyugágyban, ott az
tán haraphatod a hegyi levegőt. Na, mit 
szólsz hozzá?

Kelly Ilonka nem siette el a választ, 
hanem szétteregette az asztalon az anya
got.

-  Te jóég, hiszen itt nyolc méter anyag 
van, ebből kijön két köpeny is.

Giza nagysád az asztalra könyökölt és 
menten sorolta az elképzeléseit:

-  Ide figyelj, a válltól harangszabá
sú legyen s a gallér nagyra kanyarítva, 
legalább ötven centinyi, ugye az is fogja 
majd a hátát... Sikkes köpeny legyen és 
könnyen hordható, olyan, hogy ne érezze 
majd a súlyát.

Kelly Ilonka elengedte a füle mellett a 
szavak zöngését, ami ott öblögette a ro
kona ajkát, a szavak egybefolytak, szófo- 
sás lett belőlük. Ilonka tehetséges keze
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rögtön ráállt a szabásra. És még annyi, 
hogy ezen a délutánon ők már ketten 
szálltak vonatra. A szalon az öreg Szűcs 
Annira maradt, aki már évek óta beltag
ként dolgozott Ilonka keze alá. És nyil
ván a vonaton is a porköpeny volt a nagy 
téma, szinte kicifrították minden vonula
tát, hullását. Mert Kelly Ilonka képtelen 
volt kibújni bőréből, még ha gürüzdölt is 
a tüdeje, ő varrónő' maradt. Különben is a 
múlt században a tüdó'csúcshurut klasz- 
szikus varrónó'-betegség volt és a mai na
pig is az maradt.

Giza nagysád a vonaton néha el-elpil- 
ledt, és félálomban arra gondolt, hogy ő 
a mai napig csak úgy éldegélt, s akkor 
valaki által megszületett, mert melléje 
szegődött most egy lélek, aki majd meg
tanítja élni. Giza nagysád, mióta Angéla 
bárónő rányitotta a kertkaput, egészen 
más ember lett, addig beleélte magát 
magányába, magának beszélt, s a sza
vakat rálehelte az ajkára. Mindenféle 
kenőcsökkel kezelt, kenegetett ízületei, 
csontjai, ha csak rájuk gondolt, menten 
sajogtak, ha viszont elfeledkezett róluk, 
nem adtak le jelzést. Igen ám, de ettől 
a mai naptól kezdve Giza nagysád töb
bé már nem élt egyedül, most, két hétig, 
volt kihez szólnia. Nála is beütött, mit 
Nietzsche már leszögezett embertársai 
okulására: minden jó dolog megterméke
nyíti az embert.

S a porköpeny pedig, ahogyan készül- 
getett, úgy csábította el a két nőt, magá
ba bolondította őket. Mert egy elegáns 
vonalú ruha jóra is, rosszra is terelhet. 
Egy ruha rejtett vonalai a valószínűsé
ge a tudásnak, a bírásnak, amikor széri
ában akarjuk beléjük bújtatni az emberi
séget, s ők anélkül, hogy tudnák, divatot 
produkálnak. S ez nem a párizsi „haute 
couture” volt, hanem egyéb, valami más, 
a szériában gyártott divat bolondér iája, 
ez vette kezdetét Soborsinban. Egy szép 
ruhában gyönyörködni is lehet, s ez az 
áhítat, a nők nagy többsége azt hiszi, egy 
szép ruhában széppé válnak, bárhol is él
jenek, a városon, vagy faluhelyen.

Na, és még valami, az se mindegy, hogy 
mi megy végbe munka közben a ruha el
készítőjének a lelkében. Amikor a varrást 
művelik, az öröm forrása is. Rálátásuk er
re főleg a nőknek van. A nő és a ruha vi
szonyának világa van, s a varázs varrás 
közben jön létre apró pásszintgatásokból. 
Kelly Ilonka, azzal a marha-nagy szabó
ollójával, mintha a tüdőcsúcsát akarná 
tisztára nyesegetni, s ez volt a titka an
nak, hogy a gallér tökéletesre sikeredett. 
Ez már a divat manírja volt.

Giza nagysád a fehér mázas bútorokkal 
teli leányszobában a mama régi, Singer 
varrógépén pedálozott, és Kelly Ilonka 
a kertben, a nyugágyban elpihent, köz
ben apró kiáltásokkal eszmét cseréltek. 
Giza nagysád háza táján El Kazoszkij 
hattyúkkal teli képeihez volt ez az élet
helyzet hasonló. S a hattyúk maguk a 
nagytestű, fehér jércék voltak, akik ott

úszkáltak a porban. Giza nagysád kriti
kában áhítattal nézett fel a rokonára.

Aztán Kelly Ilonka hirtelen Giza nagy- 
sádra parancsolt, s hangja üvegkongás- 
hoz hasonlított:

-  Ugyan, vedd már magadra azt a kö
penyt! Hadd lássam rajtad, hogyan ityeg 
a fityeg...

Giza nagysád állt a lányszoba nagy 
tükre előtt és siralmasan lötyögött raj
ta az egész köpeny. Kelly Ilonka percekig 
nem volt képes megszólalni, s aztán fel
csattant:

-  Ilyen randaságot én még soha éle
temben nem láttam -  s ezzel őszülő fejé
hez kapott; Ő egyáltalán nem kedvelte 
a kételyt. Táskájából előkapta a tűpár
náját, patenttal a csuklójára csatolta s 
ezzel elkezdte körbejárni Giza nagysá- 
dot, itt, ott, amott beleszúrt az anyagba 
egy-egy gombostűt, emelni, ejteni kel
lett az anyagot, hogy kijöjjön belőle va
lami.

Giza nygasád bőségesen izzadva, szót
lanul, szinte megsemmisülten állt a tü
kör előtt, és magában arra gondolt: most 
mi a gutaütés lehet a köpennyel, hiszen ő 
Ilonka szabása után dolgozott. A helyzet 
a következő volt: Ilonka elhűlt a csúfság 
láttán, mert ő már a kész köpenyt képzel
te maga elé, s az szép volt.

Giza nagysád nem feledi, hogy ami
kor az állomásról hazafelé tartottak, egy 
gyújtószikrát vélt látni maga előtt, s az a

Deák Ferenc: Pihenő (görögországi)

furcsa világítás belülről kifelé eredt. Egy 
perszóna, aki a báróéknak varr, az kreál, 
elvben alkotó, de nem tudott túllépni az 
ügyetlenségén.

Éjszaka Giza nagysád arra riadt fel, 
hogy Kelly Ilonka azt ismételgeti:

— Jaj Istenem, jaj nekem... — ezzel fel
ült az ágya szélére. Keze keresztbe téve 
a mellén.

Giza nagysád átült, szorosan a ro
kontest mellé.

-  Mi van veled, leikecském...?

Halk nevetés, csak úgy elporladt a 
holdfényben.

-  Álmomban egy gyönyörű, délutáni 
ruhát varrtam, tudod, én éjszaka ruhák
kal álmodom... Na, ehhez mit szólsz?

És Giza nagysádot ebben a pillanatban 
kiverte az irigység.

-  Ó, mekkora boldogság, hogy még éj
szaka is azt műveled, amit nappal... -  s a 
békés sötétségben bevallotta: -  Tudod, én 
soha nem álmodom semmit.

Kelly Ilonka sajnálkozva felsóhajtott:
-  Te utóvégre milyen hónapban születtél?
-  Októberben.
-  A Mérleg jegyében születettek csak 

ritkán látnak álmot, ez már így igaz...
Visszabújtak a takarók alá, és Giza 

nagysád most már irigykedett Kelly 
Ilonka álmaira is.

Reggelizés közben Ilonka Giza nagy
sád lelkére kötötte, csak úgy odavetette 
neki:

-  Próbáld meg szeretni a darabot, amit 
kiadsz a kezedből. Elvégre valamit neked 
is érezned kell a ruhák iránt, hiszen így 
lesz a varrásból alkotás...

Giza nagysád, miközben elmosogatta 
az edényeket, mondta azt, amit nem na
gyon értett:

-  De hiszen én imádom ezt a por
köpenyt is, hányszor elképzelem már 
Angéla bárónőn... -  S ennek az újfajta él
ni tudásnak a keresgélése nem holmi me
tafizikai filozófia volt, hanem inkább a 
hozzá vezető út. S ettől az új lelkiállapot
tól napközben is lábujjhegyen járt a la
kásban, mintha valakire vigyáznia, aki 
alszik egy zugban, s aki aludt, az az ő al- 
teregója volt.

És másnap reggel, úgy 11 óra tájban a 
két nő megjelent a kastélyban. A Teleky 
család kastélya nem volt túlméretezett, 
de jól belakható. Ha az idő jó volt, az em
pire foteleket kitolták a teraszra, az öreg 
fák árnyékába, amelyeket a kastély épí
tésekor plántáltatott az öreg báró. A nap
paliban ott hevert el a báróné, miköz
ben Angéla halkan, finoman zongorázott, 
nem túl jól, de élvezhetőén. A báró mama 
szerette a lánya játékát hallgatni. A bá
rónő mély, kissé rekedtes hangján fogad
ta a varrónőket:

-  O, hát ez rendkívüli, hogy ilyen ha
mar megjöttek! Megkínálhatom magu
kat egy finom, angol teával?

Kelly Ilonka bejáratos volt jobb házak
hoz, tudta, hogy teát sose szabad vissza
utasítani.

Giza nagysád, karján a köpennyel, áll
dogált egy darabig, s a végén kibökte:

-  Kelly Ilonka az unokatestvérem, 
most két hétig nálam fogja a tüdőcsúcsát 
kiszellőztetni.

Angéla bárónő abbahagyta a zongorá
zást, átszelte a teraszt és magára öltötte 
a köpenyt. A bárónő pillanatra se hallga
tott el, lelkendezett:

-  Nahát, ez igazán csinos, kissé lezser, 
de van vonala...

» » >  fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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folytatás a 15. oldalról

Giza nagysád csontos, darabos testala
kú nő, Angéla bárónő viszont vékonyka, 
kecses, s ha rápróbálták, világos, hogy a 
lánynak túlméretezett.

Kelly Ilonka rögtön látta mindezt, s már
is nyúlt a tűpárnájáért, körbejárta a báró
kisasszonyt és igazgatta a porköpenyt.

Giza nagysád magában szorongott, at
tól félt, hogy vajon ő képes lesz-e egy ilyen 
gombostűs pásszintgatásra, mert itt van 
elásva a ruhadarab finomítása.

Miután a szobalány finom porcelán csé
székben feltálalta a teát s ők csendben 
iszogatták, a bárónő váratlanul kimondta:

-  Nekem is jól jönne egy ilyen porkö
peny...

Giza nagysád újfent tüsténkedett, ami 
most kotnyeleskedéshez volt hasonló.

-  Nagyságos bárónő, de hiszen van 
anyag egy másik köpenyhez is...

Ültek egymással szemben, s a bárónő 
pontosított:

-  Mi nyolc méter anyagot veszünk min
den ruhához, ami megmarad, az a varró
nőt illeti meg.

Giza nagysádnak fogalma se volt ró
la, hogy ezt most neki meg kell-e köszön
nie, vagy szavak nélkül tudomásul venni, 
így hát hallgatott s hallgatása meztelen 
volt. Kelly Ilonka nem beszélt sokat, tás
kájából elővette a centimétert és méretett 
vett a bárónőről. Ehhez felesleges volt 
minden kommentár. Elmenőben, az ajtó
ból Ilonka még visszaszólt, hogy a báróék 
tudomására hozza:

-  Holnapra készen lesz a bárókisasz- 
szony köpenye.

A bárónő elragadtatással fogadta a be
jelentést:

-  Az jó, nagyon jó lesz, mert Angélának 
érzékeny a tüdőcsúcsa.

Ez a múlt század negyvenes éveiben 
zajlott le, amikor a tüdőbaj népbetegség 
volt, tarolta a szegényeket, a gazdagokat 
is egyaránt.

Hazafelé menet Giza nagysád annyit 
préselt ki magából:

-  Úri népek, micsoda úri népek... — Ezt 
a kivonulást a báróék otthonából sikerél
ményként könyvelte el, s úgy érezte, hogy 
ezt a pillanatot elteszi későbbre, boldog 
örömnek.

Kelly Ilonka ehhez csak annyit fűzött 
hozzá:

-  A bárónő köpenyét viszont te fogod 
kiszabni, a minta adott, tehát nem nagy 
kunszt az egész.

A lányszobában, miután magára ma
radt, Giza nagysád magára öltötte Angéla 
porköpenyét. A vak is láthatta, hogy ez 
már nem holmi ringy-rongy, hanem to
alett. S a faluban már mindenki tudott 
Giza nagysád sorsváltozásáról, ami egy
fajta karriernek számított.

Még csak annyi történt, hogy a báró
nő a lánya próbája után még rendelt ma
gának egy délutáni ruhát is, valami egy

szerű, kényelmes toalettet, amiben majd 
vendégeket fogadhat. Kelly Ilonka kar
tonpapírra kivágta a mintát, s utána 
magára hagyta az unokanővérét. Napok 
múlva, a ruha próbájánál, újfent szín
re lépett, elővette a tűpárnáját s megra
gadta a ruha végső vonalát. A szomszé
dok arról suttogtak, hogy Giza nagysád 
már ruhát is varr a bárónőnek. Erre fel 
a plébános is felkereste Giza nagysádot, 
hálóinget és alsóneműt rendelt magának. 
S a lányszobában, a fal mellett ott sora
koztak a papundekliből kivágott min
ták. Giza nagysád egy hét leforgása alatt 
megőszült, de életében először most volt 
boldog. Ettől kezdve már szerette a ru
háit. Giza nagysád eddigi életét beleng
te a tömény unalom, s ez az érzés nem az 
ő leikéből fakadt, hanem a falusi házak 
fészkeiből. Ezekben a napokban rájött, 
hogy ruhát varrni ráhangolódás kérdése 
is. Titokban leste, figyelte Kelly Ilonkát, 
mert átváltozásának ez a nő volt a fa- 
kasztója. Ilonka beterelte az ő utcájába. 
Giza nagysád végre akart valakire ha
sonlítani, ideálja lett.

S az első májusi ájtatosságon, a tölgy
fából faragott széken ott ült Angéla bá
rónő az új porköpenyben. Az ájtatos hí
vők szájról szájra adták, hogy hiszen ezt 
Giza nagysád varrta. Az ájtatosság után

Deák Ferenc linóleummetsze

Angéla bárónő a templomkertben elbe
szélgetett a falubeliekkel. És másnap 
már felkereste Giza nagysádot az öreg 
patikus fiatal felesége, azonnal porkö
penyt rendelt magának.

— De pont olyan legyen, mint Angéla 
bárónőé. Érti?

A faluban divatba jött Giza nagysád- 
nál porköpenyt rendelni. Esténként, ami
kor a délután átcsurrant az estébe, Giza 
nagysád nyafogott, arról panaszkodott, 
hogy ő erre a munkatempóra totálisan 
képtelen.

Ilonka legyintett.
-  Nonszensz! Előveszed a mintát és 

bátran belevágsz az anyagba. Nem téved
hetsz. Viszaút számodra már nincs...

Esténként, a falu főutcáján sétált az 
elit népség. Mindenki porköpenyt vi

selt. Már ott tartottak, hogy Giza nagy
sád portáján Ilonka főzött mindkettőjük
nek. A templomban egyenviselet volt a 
porköpeny, igenám, de a padokban, egy
más mellett szorongva a hivők alaposan 
átmelegedtek, szinte gőzölgött a testük. 
Minden misén ketten-hárman hulltak 
ki a padokból, csak úgy rendre elájultak. 
Kihurcolták őket a templomkertebe, a 
padokra, de a divatozó pórnép a világért 
se vált volna meg a porköpenytől. Ezek a 
templomozó nők nem parasztasszonyok 
voltak, hanem mesteremberek kispolgári 
nejei, akik vállalták, hogy szenvedjenek a 
divatért.

És Giza nagysád titokban porköpenyt 
varrt Kelly Ilonkának, hiszen neki is ér
zékeny a tüdőcsúcsa. Ilonka kellőképpen 
meghatódott a porköpeny láttán, már- 
már könny gyűlt a szemébe. Egy biztos, ő 
is belesodródott a soborsini divatba-világ- 
ba. Ilonka el akarta mondani Giza nagy
sádnak a porköpeny felett érzett elragad
tatását, hiszen ez már az unokanővére 
saját leleménye volt, de nem voltak szavai 
rá, csak annyit mondott:

-  Nahát...
Aztán esti órán, amikor a közeli hegyek 

hűvösséget leheltek a falura, ott spacíroz- 
tak nők meg férfiak, fiatalok meg deres 
fejűek a falu főutcáján, ami a Szattlerék

szatócsüzleténél kezdődött, kikanyarodott 
a Jalgóczy féle mészárszék elé, egészen a 
Szentháromság patikáig. Az ablakokba 
kitett párnákon a házibeliek könyököltek, 
nézelődtek, mivel volt mit: a divatozó falu
siakat. Csak egyetlen személy nem tűnt 
fői a korzón: Giza nagysád, aki már ott 
tartott, hogy segédet is vett maga mellé, 
őneki egyáltalán nem jutott ideje sétafiká- 
lásra a divatos köpenyben. S a nagy pilla
nat nyolc óra előtt ütött be, amikor porkö
penyben lejött a kastélyból Angéla bárónő. 
A falusi elit nem ment a közelébe, néhány 
méterrel mögötte vonultak. És világos, 
hogy minden nő porköpenyt viselt, a Giza- 
szalon termékét. A friss sötétből most isz- 
kolt kifelé a nappal, ha valaki kézzel utá
na nyúl, elkaphatta volna, ez volt a fény 
kifogyásának a pillanata, a nappal vége. 
A divatozók is pihenőre tértek.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Az em lék ezés szabadsága
„A fájdalom az utolsó, halhatatlan gyümölcse 
az ifjúságnak.”

(René Char: A törékeny kor)

A dombon nemcsak egy kápolna fehérük, de egy halott 
lány emléke is, bazsalikomillat lengi körül. (Csapdába es
tél, lelkiismeret -  lehet, hogy harmincöt-negyven eszten
dővel ezelőtt már?) Ha az élet fonala egyszer megszakad 
majd, a lány -  talán a szél, a víztükrözés s a hullám gyű
rűk hangján -  beszélni, emlékezni kezd, hogy ne haljon 
meg kétszer: veled is. Mennyi üde-zöld, mennyi sajgást 
rejtő sebforradás; a mindenkori üres konvenciók közönyös 
vagy épp vásári díszletei előtt az ember valamennyi kor
szakából visszaüzen a kamasz (olykor még az Öregisten  
ideges-kusza lépteit közelről meghalló csecsemő is). Ne le
gyen árulód más -  görcs vagy? részeg nyugalom? szaj
hák s még olcsóbb és rikítóbb eszmék cinikus hajszolá
sa után, mint Baudelaire rajongó haldoklása. Nem vagy 
fakir, mindegy milyen sötét rejtekgubót vagy kifordított 
lábbelit hagysz magad mögött: tudnod kell, mi az, amire 
a kétely keselyűi vadásznak. A csont behavazva, a csont 
foszforeszkálva -  mint sorok végén világító, figyelm ezte
tő írásjelek.

A többi: földreszálló, űrbevesző -  petty vagy bubo
rék! — csak szerencsétlen sár s kicsinyes örömkitörések. 
Kicsinyes sár és szerencsétlen örömkitörések.

T itkos m egegyezésü n k  
alapja csa k is költészet*
Ostoba, kétes teóriák az oszthatatlan időről (az elha

gyott, a vissza-álmodott tereket faggasd). Az el-eltünedező 
emlékképek az átképzelt-átrendezett helyszínekről. A fel
osztott múlt s a még oszthatatlannak látszó holnap, vagy 
holnapután. A mások szomorúságával, felajzott erotikalá
tomásaival birtokba vett vendégheverő, amelyre ernyed
ten ledőlsz, hogy a túlélt vereségek után idegsejtjeid szét
porladt légióját a forrongó vágy, a kicsapongás öntudatlan 
perceire úgy-ahogy össze-szedd; majd agyad sértetlen fél
tekéjén ringatózva, visszaalszol.

Fölocsúdva, szembogaradban némi kíváncsiság, máskor 
érthetetlenség; nem két idegen kontinens -  két egym ást 
többnyire félreértő ember között.

Azok az erdei ösvények, avarba süppedő cipődön a kese
rűgomba átható illatával, s a kisvadak vackán a tölgyes 
elszórt makkjai kedvesed ölében. Néha csak kitalálás, 
néha meg a fölsebzett ínyedre tapadt verscafatok. A túl 
gyorsan váltakozó szlogenekkel, párthívekkel felduzzasz
tott zsoldos rendszerek csábítása elijeszt (ha a te nagyvá
rosod lenne, mit zsebelne be szívesen? -  mondjuk, egy kis 
harkálykopácsolást!), az európauniós versenyszellem nem  
vesz erőt rajtad ezután sem; bízván a jóslatokban:„több di
adalmenetet nem nyerhet imperátor”, amiképpen a te ma
gasabb rendű szellemi szótárad sem lesz soha a tömegáru
gyártók alkujának tárgya.

* Orbán Ottó-parafrázis
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Párhuzamos
szövegvilágok
„Esszék” — mondja a kötet alcíme, és 

olyan szövegek következnek, amelyek re
gényekkel, versekkel, színművekkel pár
huzamosan íródtak. Vagyis ugyanannak 
az életműnek újabb arculatát rajzolják. 
Lászlóffy Csaba prózaíró, költő, műfor
dító, színpadi szerző szépen alakuló élet
műve újabb arculatát. A nevető ló mint 
rejtély című kötete 1978-2008 között író
dott szövegeket tartalmaz.

Mikor a gondolat mintegy hozza ma
gával a műfajt, hogyan is kellene meg
írni. Mikor nem a prózaíró gondolatgaz
dag prózájába kívánkozik, nem is versbe 
vagy színműbe. Hát akkor... esszébe vagy 
tanulmányba... Nyilván. Melyik az a mű
faj, műnem, ahol Lászlóffy Csaba nem 
próbálta irodalmi tehetségét? Mindenütt 
bizonyított. Ezúttal is alkotó ember, nem 
létező, előzetes szabályokat, törvényeket 
ta rt be, hanem megalkotja a maga törvé
nyeit. Ismert ugyanis egy klasszicizáló- 
dott esszé -  hangnem, a szöveg könnyed 
— „áttetsző”, mondta találóan Kozma 
Dezső - , ugyanakkor mély. Klasszikus 
példája Montaigne, Emerson, Eliade -  A 
konkrét boldogságról, Legyünk nevetsé
gesek, Az ifjúságról és öregségről - , vagy 
Borges -  A tangó története. Ugyanakkor 
századokon át mind a mai napig nagy az 
esszé értelmezhetőségi tere. Különben

is, a 20. századtól a műfaji meghatározá
sok... Einstein három cikkét szokták em
legetni — legyen világos, negyven oldalas 
tanulmányokról van szó, tulajdonképpen 
három államvizsgát megírt, méghozzá 
milyet, nem az illető év nagy teljesítmé
nye volt, hanem tudománya több évezre
des történetében fordulópont. A három 
cikk. Elsőre pár centis újságcikkre gon
dol az ember. Tanulmányok. Lászlóffy 
Csaba esszészövegei gondolatkísérletek, 
sok esetben állomások kiérlelt műalko
tás felé. A tízsoros regény labirintusa.

Ezekkel a gondolatokkal forgatom a 
könyvet. Kezdettől az ismert abszurd 
hangvétel a megragadó, Vilcsek Béla 
Magyar abszurd címmel írt Lászlóffy 
Csabáról. Nahát most azt a folyamatot 
követjük, ahogy író, költő tolla alatt sajá
tos esszé születik. Panoptikum épül.

„Csak esszé” -  mondja Gyímesi Éva, 
és a tanulmányra esküszik. Szépemlékű 
Szabó Zoltán szerint tulajdonképpen 
nem lehet összehasonlítani őket, egyik 
sem több, sem kevesebb a másiknál, ha
nem más. Szilágyi Júlia szerint: az esszé 
művészi igénnyel magyaráz. Nos, tanul
mányt írni formailag, műfajilag könnyű, 
maga a tudományos információ, jegyzete
lési technikáink vannak -  most az ame
rikai a divatos —, mindez tanulható és ta 
nítható. Az esszé már nem, annak már 
titka van. Az esszé már a poézissel rokon, 
szépirodalmi műalkotás, ugyanakkor tu
dományos hozadéka van. Lászlóffy Csaba 
szövegei esetében rég enciklopédikus tu
dást emlegetnek a kritikák.

Többször leírtam már Lászlóffy 
Csabáról, hogy nagy energiával dolgozva 
igyekszik utolérni a gondolatait beszéd
ben is, méghozzá részletekbe menően. 
Lehetetlen próbálkozásnak tűnik: írás
ban is. Volt regény — hány? —, volt vers — 
hány is? —, most itt a többi gondolat, ame
lyeket nem hagyott tovatűnni a szerző. A 
szövegeknek, mint tudományos teljesít
ményeknek a spektruma nagyon széles. 
Alkalmi gondolat, mely ugyanakkor az 
alkotó képzelet pályaudvaraként műkö
dik, reflexió saját művekre, a saját mun
kájára, irodalomtörténeti vademecum, 
filozófiatörténeti séta, soliloquimok, ma
gánbeszélgetések szűkebb és tágabb vi
lága történelméről. És a panoptikumban 
további részlegek következnek. Úgy is
tenigazából akkor szólhatnánk az egyes 
szövegekről, ha párhuzamosan az ak
kor született műveket is szem előtt ta r
tanánk. Lászlóffy Csaba, az író, a költő, 
a műfordító, a színpadi szerző műve az 
esszékkel teljes, a fölöttes, tervező, el
lenőrző, folyamatosan értékelő elvi szint 
ismeretével teljes. A kötet szerkesztés
ében, a szövegek csoportosításában az 
érett alkotó számvetése tükröződik. Az 
út a Semmiig a gondolat folyamatosan 
jelen van az életműben, külön téma le
hetne.

Tény az, hogy Lászlóffy Csaba nagy 
energiával folytatja munkáját.

Lászlóffy Csaba: A nevető ló mint 
rejtély. Napkút kiadó, Budapest, 
2009.
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Levél
A Szam os partjáról a Tisza partjára  
a 75 éves D eák Ferencnek
Kedves Feriké!

A „hetvenkedés” éveinek felezőide
jén -  amikor családod, barátaid és az 
a nagyobb család, amelynek szeretete 
mindnyájunk munkájának értelmet ad 
-  íme, én is beállók köszöntőid sorába.

A hetvenötből talán több is, mint 
negyven köt össze bennünket. Akkor 
ismertelek meg, amikor egy zászló alá 
sorozott be felejthetetlen főnökünk, 
Domokos Géza, s azóta is összetarto
zunk, noha Te a Szamos után a Tisza 
partján találtad meg azt a helyet, ahol 
könyvművészi pályádat tovább gazda
gíthatod.

A negyven igazság szerint lehetett 
volna több is, hiszen szülőfalunk a 
hajdani Háromszéknek ugyanabban 
a csücskében fekszik: az enyém k is
sé behúzódva a Barcaság északi pe
remét szegélyező hegyek alá, a Tied 
ott, ahol a Szépmező kezdődik, szívet 
melengető nyitottsággal. Iskolatársak  
is lehettünk volna a Székely Mikó 
Kollégiumban, ha mi ott mara
dunk Árapatakon, de az élet engem  
egy udvarhelyi kanyarulattal veze
tett Kolozsvárra, ahová a Te utad a 
Mikóból nyílegyenesen tartott.

Az ilyenfajta kötődéseknek az em
ber bizonyára csak messzi távolból 
visszatekintve tulajdonít jelentősé
get -  de ebből a távolból visszaperget
ve sok-sok közös emlékünket, úgy ér
zem, van jelentőségük. Mint ahogy 
annak is van, hogy a zászló nyelét 
a Zágonból jött Domokos Géza adta 
a kezünkbe, s a csapatban is többen 
szolgáltunk olyanok, akiknek bölcsője 
ezen a tájon ringott. Háromszék a tör
ténelem során nem egyszer bizonyí
totta be hűségét az Eszméhez, ha kel
lett, parádés kiállással, ha másként 
nem lehetett, konok némasággal, de 
egyazon hozzáállással.

1 8 ------------------------------------

Hogy a választott pályán belül ki 
hová kerül, az lehet persze véletlen 
műve is: amikor a képzóművészi dip
lomával a kezedben kiléptél a nagybe
tűs „Elet”-be, nem tudom, gondoltál-e

arra, hogy hivatásod-sorsod a könyv
művészet lesz. Én biztos, hogy nem 
készültem könyvkiadónak. De a zász
ló alá állítva, életcéllá-élettartalommá 
lett számomra az, hogy mások mun
káit kalauzoljam a lehetőségek sze
rint minél kevesebb fogyatékossággal 
az olvasók felé, mint ahogy életcéllá- 
élettartalommá lett a Te számodra is 
mások könyvvé érlelt mondanivalói
nak felöltöztetése, képi megjeleníté
se. Visszatekintve úgy érzem, szeren
csések voltunk. Nem csak azért, mert 
az a zászló, amelyen a Te szárnyas lo
vacskádat lengette a szél, vállalha
tó célok felé vezetett, s napról napra 
megadta nekünk a munka örömét, és 
mert olyan csapat sorakozott fel alája 
(és főképp: maradt meg alatta), amely 
egyként vállalta azokat, hanem azért, 
mert megmaradhattunk alatta tisz
tességben, a Könyv és az Olvasó szol
gálatában.

Ennek a szolgálatnak Te adtál mű
vészi arculatot. A tartalom, amit köz
vetítettünk, sokféle volt, de a Te mű
vészi koncepciód érvényesítése által 
vált egységgé, s ezáltal a Te szárnyas 
lovacskád fogalommá mindenütt a v i
lágban, ahol magyarok magyar köny
vet olvasnak.

Sokan voltak művésztársaid között, 
akik -  egy vagy több könyv „öltözte- 
tőiként” -  a Tőled kapott indíttatásra  
álltak be a magyar könyvművészek 
csapatába. S kiadói munkádnak ez 
a része sem kevésbé fontos, mint az, 
amit magad alkottál.

Mérték volt ez, az emblémának 
választott görög szó eredeti jelenté
sében, s ehhez a mértékhez akkor is

hű maradtál, amikor -  közös szolgála
tunk vége felé -  a szorongattatás évei 
következtek: tartalomban és a könyv- 
csinálás anyagi feltételeit illetően  
egyaránt.

Ekkor ért meg Benned könyvmű
vészi hitvallásod könyvvé érlelésé
nek szándéka. S ez a könyv: a Betű és 
rajz -  annak első kiadása -  e hitval
lás nagyszerűsége mellett akkori le
hetőségeink nyomorúságos voltának  
is a tanúsága. De a „mértéket” Te ak
kor sem adtad fel, s csak azok, akik
nek megadatott ennek a könyvnek a 
születését végigkövetni, tudják, m i
képpen küzdöttél meg a m űvészetelle
nes körülményekkel, miképpen tudtál 
végül is hű maradni hozzá -  és önma
gadhoz. Könyved második -  immár 
pályád új körülményei között létre
jött -  változata szemmel láthatóan ál
lítja elénk mindazt, amit akkor csak 
a Lélek szemein át láthatott meg az, 
akinek volt szeme a látásra.

Közel két évtizede ezek az új körül
mények képezik a csillagboltozatot al
kotó munkád fölött. A kéz azonban, s 
a lélek, amely mostani könyveidet v i
lágra hozza -  ugyanaz. Csak a m egva
lósítás helyszíne tevődött át a Szamos 
partjáról a Tisza partjára.

Polgári mértékkel mérve Te is bent 
vagy már abban a korban, amikor a 
társadalom letéteti velünk a szerszá
mot s (általában) __ leveszi vállunkról 
a feladatokat is. Új nemzedékek nő
nek fel, hogy a maguk eszményei sze
rint próbálják alakítani a világot,

** ---— ------
ért életem millió gyökerű.

r£tű  lázadasok.vagyak s ifiu hitd 
Tökös uranak maradni: 
pm adatik meg e? mindenkinek!

esetünkben a m aguk ízlése szerint a 
könyvek külső formáját.

Az alkotó ember számára azonban 
nincs „nyugdíjkorhatár”.

S én kívánom, hogy ne is legyen: 
hogy adjon az Isten még sok-sok alko
tó évet, s örömet munkád eredménye 
láttán.

Kolozsvár, 2010. június 17.

DÁVID GYULA
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Halálának századik évfordulóján, amint az ilyen al

kalmakkor majdhogynem elkerülhetetlen, sok iroda
lomtörténeti közhelyt lehetne fölmelegíteni Mikszáth 
Kálmánnal kapcsolatban is. Dicsérő' és elmarasz
taló véleményeket egyaránt, hiszen nagy írónk élet
művének ebbó'l is, abból is jutott. Mikor meghalt, a 
nyugatosok csillaga volt emelkedó'ben, Móriczé, a na
turalistáké vagy éppen az impresszionista és sze
cessziós prózáé, s még aki az ő irányából haladt is 
a modernizmus felé, gondolok itt elsősorban Krú
dy Gyulára, az is hamarosan más utakra lépett. Az 
1910 óta eltelt száz év azonban megmutatta, hogy ko
rai volt temetni őt. Nemzedéktársai közül mára jó
szerével csak az ő életműve maradt eleven. Gárdonyi 
Gézáé, Herczeg Ferencé és a többieké kevésbé inspi
rál. Ahhoz pedig, hogy egy író művei túléljék keletke
zésük korát, kell, hogy valami időn és koron túli le
gyen bennük. A kérdés az, miben vagy hol keressük 
Mikszáth időszerűségének, folyamatos jelenlétének 
titkát?

Egy néhány évvel ezelőtt kiadott irodalomtörté
neti könyvben ezzel kapcsolatban a következő figye
lemreméltó gondolat olvasható: „Bár Mikszáth mű
veiben az érdekes és fordulatos történet is lényeges 
hatáselem, szövegeinek vonzereje elsősorban mégis 
előadásmódjában rejlik. Krúdyhoz hasonlóan egy jel
legzetes hanghordozás adja prózájának legfőbb hatás
tényezőjét.” Egyetértve az idézett gondolattal, én egy 
másik szempontot sem hanyagolnék el. Kiemelném 
világlátásának, jellem-, típus- és személyiségábrázo
lásának nemegyszer a cinizmus határáig feszített il- 
lúziótlanságát, amelyet legérettebb műveiben sem tud 
elfedni az előadásmód kedélyessége. Ezekben a műve
iben, a legművészibben néhány kisregény-terjedelmű 
hosszú elbeszélésében, az ironikus realista Mikszáth 
kiütéssel győz a romantikus vagy csupán anekdotá- 
zó Mikszáth fölött. Különösen érvényesnek látom ezt 
a Gavallérokra nézve, amely életműve egyik fényes, 
maradandó opusa.

A kisregény könnyed, kényelmes tempójú, humor
ral is átszőtt előadásmódja a textus utolsó harmadá
ban olyan szakadékba enged bepillantást, amelyben 
nemsokára a történelmi Magyarország romjai fog
nak heverni, s velük együtt az a sok kedves, szeret
nivaló, de léha figura is, akik a kisregény lapjait be
népesítették, s oly magától értetődően színészkedtek 
és csapták be magukat és egymást, hogy ebben még 
élvezetüket is lelték. A Gavallérok ban elbeszélt eskü
vő egy nagy, látványos hazugság története. Nemcsak 
arról van itt szó, hogy ezen az eseményen az eskü
vői ruhától az esküvői ajándékokig minden kölcsön
zött portéka, amit másnap vissza kell szolgáltatni a 
kölcsönzőnek. Nemcsak arról van itt szó, hogy fenn az 
ernyő, nincsen kas. Hanem arról is, hogy a narrátor 
kivételével ezt az egész násznép tudja, mégis ragasz
kodik egy anakronisztikus életforma szertartásához, 
ha csak egy napra és egy éjszakára is. Az író kriti
kája egy olyan életformát és mentalitást vesz célba, 
amely túlélt világháborúkat és forradalmakat, túlél
te a kommunista diktatúrát, sőt megfertőzte annak 
uralkodó osztályát is, és makacsul fertőz azóta is. Jól 
élni kölcsönből, amíg lehet, aztán utánunk a vízözön. 
[...]

G ren d el Lajos: Egy vesékbe lá tó  író h a lá lá n a k  
cen ten áriu m án . NAGYÍTÁS, 2010./22.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Beszélgető zene

Kávézom. Körülöttem nyüzs
gő tömeg. Mellettem két nő ép
pen távozni készül: ”Jaj, de jól 
kibeszéltük magunkat” -  mond
ja egyikük. Látszik rajtuk, hogy 
megkönnyebbültek, kiadták ma
gukból, ami a lelkükön feküdt. 
Nagy dolog a jó kibeszélés — gon
dolom magam is egy szál ma
gányomban. Fiatalok vidám 
kacarászása eszméltet föl elmél
kedésemből. Már hosszú ideje 
fecsegnek valamiről, talán ma
guk sem tudják, hogy miről. A 
fő dolog a szavak zenéjén van, 
ez számukra a megnyugtató: fe
csegnek, tehát vannak. A léte
zés öröme tölti el tudatukat, szí
vüket. Eszembe idézem, hogy a 
minap egy távoli ismerős telefo
non adott jó tanácsokat beteg
ség-ügyben”. Hasznos, fontos 
információkat közölt. A beszél
getés végén azzal búcsúzott: „ha 
még fecsegni akar a dologról, ak
kor hívjon csak nyugodtan telefo
non”. De hát mi nem fecsegtünk 
-  kaptam fel a fejem sértődötten. 
Persze ismerősöm nem tud jól 
magyarul, így nem is döbbenhe
tett rá az általa használt szó hát
térjelentésére: üres fecsegés. Vajon 
mindig üres a fecsegés? Vagy ha: 
valami komolyabb dolog is mo
toszkál benne, azt már csevegés
nek hívjuk? József Attila Nyári 
délután c. versének kezdő sorai 
jutnak eszembe: „Cseveg az olló. / 
Néne / nyesi a pázsitot, / s megáll. 
Hátulról nézve / is látni, ásított.” 
Hiányzik életünkből a csevegés?! 
Én megkockáztatnám: hiányzik 
a fecsegés is, még ha üres is né
ha. A szomszédos asztalnál idő
sek csoportja kedves történetek
kel szórakozik, ők elbeszélgetnek 
a múltról és egy kicsit a jelenről. 
Meggondoltak, mérsékelt vidám
ság lengi körül őket, nyugodt fo
lyású szavaik mögött életek hú
zódnak meg, kinyílik mögöttük a 
múlt szellemi tere. Mindaz, ami 
körülvesz, ZENE számomra. A 
távozó két hölgy, afféle olasz, bő
vérű, egészséges hangzású opera
ária volt, majdnem Rossini vala
melyik partitúrájából. A fiatalok 
„csiripelgetése” Mozartot juttatta 
eszembe, mert csevegésük-fecse- 
gésük mögött felsejlett az a fan
tasztikus dinamizmus, az élet 
megértésének az az örömteli vá
rakozása, az éppen születőben lé
vő érzelmeknek az a mélysége, 
amely a mozarti muzsikából is 
felénk sugárzik. A csendesen be
szélgető idős emberek Bach ze
néjét idézték fel képzeletemben, 
az egyenletesen sugárzó energi
ájú FÉNY muzsikáját. Az egyet
len modern dolog, ami időnként

belém vágott és megzavarta ká
vézásom nyugalmát, az a har
sogó zene „ordítozás” volt, ami a 
hangszórón át igyekezett belénk 
hatolni, nem is reménytelenül, 
mert minél inkább erősödött a 
beszélgetés, annál jobban felcsa
vartam a zenegép erősítő gomb
ját is, mintha csak megsértődtek 
volna a kávézó kezelői, hogy nem 
figyelünk eléggé reájuk. 20. szá
zadi gesztus! Mindenáron belénk 
akarnak hatolni mindenfelől. 
Még önmagukkal sem hagynak 
egy kicsit elbeszélgetni. NINCS 
BESZÉLGETŐ ZENÉJE A 20. 
SZÁZADNAK? Beszélő zenéje 
van bőven, de egyik sem beszél
get el veled. Minden zene beléd 
akar valamit diktálni. Meg akar 
győzni valamiről. El akar ámíta
ni. Vagy egyszerűen figyelmen 
kívül hagy: nem érted van a mű, 
hanem Te vagy érte. A komoly 
zenéről beszélek, mert a könnyű
zene éppen azt a hiányt próbálja 
pótolni, amit a csevegő, vidáman 
fecsegő, dinamikusan kibeszélő 
vagy az epikusán elbeszélő zenék 
hiánya okoz. És ezt teszi nem is 
sikertelenül. De vajon miért mon
dott le a komolyzene az emberek
kel való beszélgetésről? Azért 
talán, mert a szellem minél ma
gasabb régióinak a meghódítá
sára törekedett? Vagy mert a ze
nét a tudományos megbeszélés 
síkjára akarta átvinni? Esetleg 
azért, mert esélyt látott a zene 
belső koncentrációjának maxi
málisig fokozott kimunkálásra? 
Energiának tekintette a zenét és 
nem közvetlen, érthető kommu
nikációnak? Partitúrák jutnak 
eszembe a 20. század második 
feléből, amelyeket -  bár emberi 
megszólaltatásra írtak! — legfel
jebb csak komputer szólaltathatja 
meg az „előírásoknak” megfelelő
en. És olyan kottaképek is felötle- 
nek bennem, amelyeket inkább be 
kellene rámázni és a falra szépen 
felhelyezni, mert valóban szép 
grafikák. De ezek a zenék NEM 
BESZÉLGETNEK VELÜNK. 
Belénk hatolnak, és védekezésre 
kényszerítenek. Két ember be
szélgetésében is nagyon kell vi
gyázni, hogy ne lépjük túl azt a 
határt, amit mindenki maga kö
rül meghúz, mert bezárkózásra 
kényszerítjük és akkor már vége 
a meghitt beszélgetésnek. A ze
nében is áhítozzuk a MEGHITT 
BESZÉLGETÉSEKET. Talán a 
21. század zenéje felismeri ezt a 
hívó szót és ismét beszédbe ele
gyedik VELÜNK.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Nyolcvanegyedik alkalommal ren

dezték meg az Ünnepi Könyvhetet 
Budapesten és számos vidéki városban, 
június 3. és 7. között. A Könyvhét közpon
ti helyszínén, a budapesti Vörösmarty 
téren 152 pavilon, mintegy 250 hazai 
és határon túli kiadó, 400 könyvújdon
ság és csaknem ezer dedikálás várta a 
könyvbarátokat. Ezzel párhuzamosan 
kilencedik alkalommal szervezték meg 
a Gyermekkönyvnapokat, melynek ke
retében bábelőadások, színdarabok, me
sefelolvasások, író-olvasó találkozók vár
ták az érdeklődőket. Az idei Könyvhéten 
több erdélyi, romániai magyar kiadó -  
a Mentor, a Pallas-Akadémia, a Komp- 
Press, a Kriterion, a Bookart, az Irodalmi 
Jelen vagy az Erdélyi Híradó -  is jelen 
volt legfrissebb kiadványaival és szer
zőivel. A magyar könyv ünnepét Supka 
Géza álmodta meg 1927-ben, és 1929 óta 
— Európában egyedülálló módon — min
den évben megrendezték (egyetlen kivé
tel az 1957-es év volt).

A Romániai írók Szövetsége Kolozs 
megyei fiókja június 15-én átadta a 2009-

ben megjelent, kiemelkedő lírai, prózai és 
műfordítói alkotásokért odaítélt huszon
négy díjat. A zsűri idén több mint száz 
kötetből választotta ki a legsikerültebbe
ket. Először történt meg, hogy minden dí
jat valamely jeles irodalmi személyiség
ről nevezzenek el. Az ünnepeltek között 
öt magyar író vehetett át oklevelet és bo
rítékot. Opera Omnia-díjat kapott Gaal 
György, akinek az esetében ez egyben 
az életműdíj szerepét is betölti. Egyed 
Emese a Szabadító versek című verses
kötetéért Dsida Jenő-díjban részesült, 
Bréda Ferenc az Apolló apológiája című 
munkájáért Bretter György-díjat kapott, 
Balázs Imre József Lászlóffy Aladár-dí- 
jat, Király Zoltán pedig Páskándi Géza- 
díjat mondhat magáénak. A díjak közül 
négyet Pászkány Árpád Zoltán támoga
tott.

Karácsonyi Zsolt Igazi nyár című új 
verseskönyve került terítékre a kolozs
vári Bretter György Irodalmi Kör június 
21-i ülésén. A kötetet és a szerzőt Bréda 
Ferenc méltatta. Karácsonyi Zsolt köny
vét június 24-én a Magyar írószövetség 
budapesti székházában is bemutatták. 
A költővel ott Király Farkas beszélge
tett.

Évadzáró irodalmi fesztivált ta r
tott a kolozsvári Bulgakov kávézó & 
Macskaház. A június 24-27. között meg
rendezett Dihorfeszt keretében bemu
tatták Demeter Szilárd Lüdércnyomás, 
László Noémi Feketeleves, Márkus 
András Ki lesz a barna lányban? 
(valamint az előkészületben lé
vő Paraszttartók kézikönyve), Muszka 
Sándor Múzsák, trágyás szekérrel, 
Király László Akasztóhegy és Mózes 
Attila Zsibvásár című új köteteit. Az ér
deklődők részt vehettek Muszka Sándor 
„székely irodalmi stand up comedy”- 
jén, és fellépett a Duhaj Banda, vala
mint a Magyarpalatkai Cigányzenekar. 
Levetítették -  Erdélyben először -  
a kommunista tömeggyilkos Biszku 
Béláról szóló, Bűn és büntetlenség cí
mű, nagy vihart kavart dokumentum
filmet; a premieren jelenlévő alkotók
kal, Skrabski Fruzsinával és Novák 
Tamással Szálinger Balázs beszélge
tett. Barátai, kollégái pedig rendhagyó 
összeállítással köszöntötték a 35 éves 
Farkas Wellmann Endrét. A fesztivál a 
Kalapos Jazz Band Énekelt versek című 
műsorával ért véget.

- M l

Nyugalom
Ha igazad van, megengedheted ma

gadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. 
Ha nincs igazad,...

Mahatma Gandhi indiai politikus 
gondolatának folytatását rejtik a főso
rok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első' része. 11. Bérben; 

német színésznő. 12. A legnagyobb kon
tinens angol neve. 13. Hangok a kórus
műből! 14. Gróf, báró stb. 16. Minden 
januárban. 18. Tésztát vékony csíkok
ra vág. 20. Mely ideig? 21. Nem en
gedélyez. 22. Arrafelé! 24. Svéd te
niszező (Björn). 25. Teniszkellék. 26. 
Rendfőnök. 28. Éjfélig. 30. A rádium 
vegyjele. 31. Összefüggés jelzője lehet.
33. Gépkocsi, röviden. 34. Hamis, talmi. 
35. A Plassans meghódítása című re
gény szerzője (Emilé). 36. Páros Patykó!
37. Diplomatikus válasz. 39. Sárfoltok!
40. Esetből tanul. 41. Koncot kutyának 
hajít. 43. Függőzár. 45. Hegyoldalról 
minden fát kivág. 47. Vük nagybáty

ja. 49. Az arany ... (Gencso Sztoev). 50. 
Fosztóképző. 52. Ló. 53. A folytatás má
sodik, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Anais...; amerikai írónő. 2. Remete, 

latinul. 3. Tettető. 4. Megviselt, ritkán 
használt szóval. 5. A gallium vegyjele. 
6. Kései napszak. 7. Carpe ...; Használd 
ki a napot! (latin). 8. Aleppo névválto
zata. 9. Az év legnagyobb részén fagy 
borította északi síkság. 10. Reggeltől 
...; egész nap. 15. Vasi település. 17. 
Bibliai országból való. 19. Könyvben 
fordít. 21. Elviselő, toleráló. 23. 
Kellemetlen ügy jelzője. 26. Csak félig!
27. Nem hiába keres. 29. Juhhodály. 
31. Finom étolaj. 32. A tantál vegyjele. 
33. Gyújtóanyaggal töltött hüvely. 34. 
Fosszilis. 36. Feltett szándék. 37. Erre 
a helyre jelet vés. 38. Disznó szőre. 40. 
Zsiráfféle kérődző. 41. Világbajnok ma
gyar tájfutó (Katalin). 42. Íróeszköz. 
44. Akciókezdet! 46. Gyakori orosz fér
finév. 48. Kölyök, angolul. 51. Tiltószó. 
53. A folytatás befejező' része

BOTH LÁSZLÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 ■13
14 15 16 17

ß 19 20

21 ■ 22 23 24

25
_1 26 27 28 29

30
_

■31
32 33

_

■31
35 36

■37 38 39 40

41 42 43 44 ■
45 46 47 48

49 ■ 50 51 52

53 s z

A Helikon 12.
számában közölt 
Kis és nagy című 
rejtvény megfejté
se: ... helyet foglal
nak az életünkben.
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