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CZEGŐ ZOLTÁN 
P orból lá z ító

sziklarészem a csúcsra felviszem

Véglegesedik immár az arcom, a táncom -  
írtam harminc esztendővel ezelőtt, 
írtam. Mert úgy hittem. Ma delelőt 
reggelente nem lelek a sokasodó ráncon.

Nevetségessé válnék, ha nyugtalanul.
De csak figyelem a sok sáncot, falat.
Végül is minden a Törvény szerint halad.
S az ember a bozótba beletanul.

-  Másokhoz semmiben nem hasonlítni! -  
ott van a sírversemben. Tehát?
Mégsem vethetem el az egyenruhát?
A benső egyénit, szabványosít a kinti.

Hiszek a totális fölmelegedésben.
Tudom, hogy fölösen eljegesedtem.
Még hinnék is, de ilyen elesetten------
A porból lázító csak szánalmas, idétlen.

Már tudom az álmok közt, hogy fölébredek. 
Csikorogva, hogy már nincs kockázat.
A látottakról kaparom a mázat.
Marad az agyag, a szín ellebeg.

Úgy eltörpülök a térgörbületben!
Nagy leszek majd, tudom, makro fizikából.
-  Amíg létem a gubancból kilóból, 
én megsejteném, miért is születtem.

Vad vonzásban, taszításban éltem.
S hogy belegörbült a tér is, elhiszem.
De sziklarészem a csúcsra felviszem, 
még mielőtt eltűnök a képben.

Csak így élhet, ki csodálkozni nem rest.
Ki ős malomban legyint a gótikára.
Ki sosem leve egy-Isten titkára, 
s katedrálisnak nevezte a fenyvest.

Példát tán hagytam, de semmi örökséget. 
Nem zártam el a gázt, vizet, a villanyt.
Ami éltetett, minden tovaillant.
Leéltem éltem csak az élet végett.

•  K á n to r  L ajos: A  F o r r á s  (e lő )tö r té n e té h e z
•  S z á n ta i J á n o s: E g y  la s s ú  sk iz o fr é n  n a p ló já b ó l
• Bíró Zsófia: 13-as számú mese
• Benő Attila versei
•  P a p p  A tt i la  Z solt: M irő l h o g y a n  b e s z é ljü n k
•  S z ő c s  Istv á n : J e g y z e te k
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KÁNTOR LAJOS

A Forrás (elő)történetéhez
E gy n em zed ék  
n ev éb en
A szertartást Lászlóffy Aladár ce

lebrálta, a Korunk 1959 áprilisi szá
mában, hosszú és elkötelező -  elköte
lezett — vers formájában (Szertartás 
egy nemzedék nevében). Sokadszor 
ism étlem  meg, ő volt a (később ne
vet kapott) Forrás-nemzedék vezér- 
egyénisége; ez akkor is így igaz, ha 
Szilágyi Domokos ebből keveseb
bet igazolt v issza egyik jegyzetében  
(1974-ben): „annyi volt az egész ve
zérkedés, hogy az ő hátán suhogott 
a legtöbbet a bot”. De hát Ali tett is 
ezért, majd azért is, hogy a botsu- 
hogtatók száját befogja, érdemi mű
vekkel, no meg olyan állásfoglalá
sokkal, amelyekkel elhallgattathatta  
(elhallgattathattuk) a politikai-ideo
lógiai érvekkel ellenünk harcolókat. 
A Szertartás ebbe a kategóriába tar
tozik, a maga józsefattilás elvontsá- 
gával-gondolatiságával („Állandóan 
kísértenek a dolgok”) és osztály
harcos vállalásával („Ki istenekkel 
szemben fiaidnak fogadtad a kom
m unistákat”). Az „útbontó tervek” 
szerzői közt egyaránt sorolja a bölé
nyeket, sziklaom lásokat, deutérium 
magokat s az im perialistákat. 1956 
októbere és főleg novembere felől ol
vasva (különösen a Lászlóffy ’56- 
os budapesti verseinek ismeretében) 
nem éppen érthető az 1959-es „for
radalmi optim izmus”, a szóban forgó 
vers harm adik részét, az Ars poeti
cát záró hét sor, ha viszont egy vere
ség utáni talpra állásnak, nem zedé
ki honfoglalásnak tekintjük, amely 
az anyag term észetére és az embe
riségre alapoz, akkor elfogadhatjuk  
ezt a kezdő huszonéves fogadkozást. 
Nem egyszer idéztem én is, nem zedé
künk nevében:

így hát végre -  eddig elégedetlen ember -  
Beteljesítő sorsot vállalhatok:
Tetteim
Irdatlan korokig helyük megálló 
Talpfák lesznek,
Hogy idők terhe, tartaléka átvonulhasson 
A megálmodott munkatelepekre.

Nem zedékünk „szervezkedésére”, 
alighanem  minden normális, azaz 
egészséges (noha már megtizedelt) 
nemzedék térfoglalási elképzeléseire, 
korai mozdulataira még visszatér
nék, előbányászott leveleket olvasva 
újra. Ritoók (M iess G.) Jancsi bará
tunk, évfolyamtársunk 1956 nyarán 
nem volt velünk a nyári katonai gya

korlaton -  hajó i emlékszem, egészsé
gi okokból fölm entett volt - ,  de levelet 
küldött nevemre, előírásosan Kántor 
Ludovicnak, Belényesre, egységünk  
címére. Tulajdonképpen három levél 
található ugyanazon az összehajtott 
négy oldalon: nekem angolul ír, hosz- 
szabban (a végére saját, magyar nyel
vű kis versét illesztve), Aladárnak  
franciául, Jancsik Palinak németül. 
Már ez a háromság -  a barátoké és 
a nyelveké („pluszban” a magyar) -  
megérdemli a figyelm et, de egy-két 
motívum külön is érdekes. Debreceni 
egyetem istától érkezett levelet em le
get, és lelkesen számol be egy új ma
gyar film , a Körhinta szépségéről, 
benne Töröcsik Mariról (Alinak fran
ciául m egism étli a dicséretet); szól az 
Igaz Szónak három hete küldött és 
m egválaszolatlanul maradt írásai
ról, majd az Utunk legutóbbi szám á
hoz fűz verses m egjegyzést, a követ
kezőképpen:

Szépirodalom
Azt hiszem, itt valahol ma
felosztják szépirodalmunk:
Helyük -  a szép iroda
és amit írnak -  a lom.

„What’s your opinion?” -  teszi föl 
nekem (a kritikusnak? a barátnak?) 
a kérdést. (János különben a szójáté
kokban mindig erős volt.)

Két évvel későbbi, szintén Sztá- 
linvárosból (azaz Brassóból) küldött 
levele még inkább korjelző. Nyári 
reflexió ez is, de most már nem va
gyunk évfolyamtársak; M iess G. 
Jánost az ’56-os októberre következő 
hetek-hónapok annyira m egviselték  
idegileg, hogy minden rábeszélő kí
sérletünk ellenére kim aradt az egye
tem ről (később visszatért, és rendes 
hallgatóként egy fiatalabb évjárattal 
szerezte meg a már Babeş-Bolyai á l
ta l k iállított bölcsészdiplomát); szü
lővárosában tengette életét, m űszaki 
fordítóként, jóval később lett a he
lyi Új Életnek (a Brassói Lapok he
tilap utódjának-elődjének) a szer
kesztője; innen hoztuk át Lászlóffy 
Alival (mondhatni „hatalmi szóval”) 
a Korunk hoz, 1971-ben, de ez más 
történet. Szóval még 1958-ban va
gyunk, a brassói levél pedig kifejezet
ten „irodalompolitikai” term észetű, 
ama bizonyos revizionizm us-ellenes 
kampányhoz kapcsolódik, amely már 
m inket, közölni kezdett fiatalokat is 
elért. János barátunk — m int outsi
der, ugyanakkor hozzánk tartozó — 
kemény szöveget ereszt meg onnan a 
végekről. Hosszan fogom idézni.

„A fiatalok vitájáról m egvan ter
m észetesen a m agam szerény vé
leménye, kezdve Földestől Szász 
Jánoson át egészen Méliusz Józsefig. 
Nem tudom, mennyit olvastál el ezek
ből az ökrendezésekből, m indeneset
re érdemes elolvasni a főbaromnak, 
M éliusznak a cikkét az Előre jún. 25- 
ik i számában. Ehhez aztán igazán  
nem kell kommentár, ehhez a rossz
indulatú, szerencsétlenül gúnyolódó, 
szellem telen firkálmányhoz.

Szász János, ő, a hazafias költő, 
akinek illik  és muszáj is m egvédenie 
saját hadirokkant múzsáját, kiruk
kolt az Előrében egy nagy félolda
las cikkel. Micsoda címek: A költő és 
a táj, ...és az emberek, ...és kora! És 
aki sem m it sem olvasott a »fiatalok« 
itt em lített verseiből, az a hitelesnek  
tűnő tálalás m iatt be is veszi a dolgo
kat, s írhat ezután Lászlóffy, Jancsik  
vagy akár Barna Zsuzsa olyat, hogy 
kiveri vele az eget, mit tudja a bárgyú  
olvasó, aki véletlenül, ta lán  csak ár
tatlan érdeklődésből elolvasta a cik
ket, hogy kinek van igaza, különösen  
ha egy-egy verset elolvas és nem érti 
meg az első olvasásra! Ilyenkor per
sze hogy Szász János úré a pálma, 
hogy a fiatal költő »érthetetlen, indi
vidualista, expresszionista, szürre
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alista, nudista  stb.« A végén pedig a 
jótanácsok: »...tessék itt a fejlődő ha
za kebelén landolni« -  kell még más? 
De k á r  volt eddig is ennyi szót vesz
tegetni, röviden: m egpiszkálták egy 
pálcikából a m ocsarat és előbugybo
rékoltak a büdös gázok.”

Az sem érdektelen, am it János az 
általános helyzetről ír, a nálunk  va
lamivel idősebbeket érin tő  korabeli 
szépségekről:

„Aztán ott van m egint a Bajor 
kényszerönm osakodása az Utunk jú 
lius 10-iki szám ában. Az Igazság 
századrangú firkásza m egsértődött 
a káderesek nevében s erre  Bajornak 
meg kell alázkodnia -  puj, puj, ilyet 
nem játszok többet! -  Nana.

Meg Kányádi. Nem tudom, ism e
red-e az ő helyzetét a kötettel, hogy 
m ár mióta húzzák-halasztják és hogy 
milyen címen, s most látom, hogy ne
ki is hangosan kell dörgölőznie egy 
párt-verssel /U. júl. 10.), h a  azt a k a r
ja , hogy a kötete va laha  is napvilágot 
lásson. Irodalm i szabadság!”

Egy évvel később, 1959. augusz
tus 28-án m ár a Korunk-szerkesz
tőnek szóló -  általános és konkrét 
kérdésekről ír, szintén Brassóból- 
Sztálinvárosból. Többek közt így: 

„Öregem, ne haragudj, hogy most 
felvágom egyik költői vénám at, de 
számomra ez a két sor még most is 
aktuális:

...mert mindent elviselek épen, 
de megmarad: a kétkedésem...

(Vers a kétkedésről)
Ez persze nem a köztünk levő vál

tozatlan  »érzelmek«-re vonatkozik, 
remélem, m egérted, hogy mire. Ha 
egy kicsit általánosítasz. És aztán  
nem fogod m egint rám , hogy keserű 
a hangom.”

Jancsik m ár az Utunknál dolgozik, 
Lendvay (Szemlér) Éva és Baróti Pál 
is odakerül hosszabb időre, Szépréti 
Lilla a m arosvásárhelyi Új Elet szer
kesztő-riportere, Lászlóffy A ladár 
kiadói szerkesztő lesz -  m int fél év 
múlva Jancsik Pali is. (Az egy év
vel fölöttünk já r t  Láng Guszti m ár 
1957-től az Irodalm i Kiadó m unka
társa.) Egyszóval az évfolyamunk iga
zán sikeresnek szám ít -  és próbáljuk 
Jánost is bevonni, lehetőség szerint, 
az irodalmi életbe, közlési lehetősé
get teremtve szám ára. Ó brassói ma- 
gányában-elszigeteltségében érthető
en sértett, önérzetes, m űfordításaival 
sem igazán a ra t sikert a szerkesztő
ségekben.

Visszatérve a kezdetekhez, „nem
zedéki szolgálatom” 1959-ben a saját 
cikkeimben még alig-alig érvényesül. 
Ahol m ár te tten  érhető, az a két éve 
indult kolozsvári képes irodalmi gyer

meklap költészetét értékelő kritika  
{Az új, versolvasó nemzedékért. 1959. 
március). Az irodalom- és sajtótörté
neti felvezetés u tán  (Jő Pajtás, Az Én 
Újságom, Cimbora, Pósa bácsi, Petőfi, 
József Attila, Móricz Zsigmond) a 
Napsugár dicsérete Veress Zoltánnal, 
a Tóbiás és Kelemennel, az Irgum- 
Burgum Benedekkel kezdődik, és kijut 
az elismerésből Lászlóffy A ladárnak, 
Jancsik Pálnak is -  Kányádi Sándor és 
Létay Lajos munkásmozgalmi múltat, 
szocialista építést, m unkát méltató

gyermekversei mellett. Ugyanennek a 
AbrunÁ-lapszámnak a Szemle-rovatá
ban szerepel Láng Gusztáv is, ám em
lékezetem szerint recenzióját Conrad 
Ferdinand Meyerről m ár kinyomtatva 
olvastam, mindenesetre biztosan nem 
én rendeltem. Még kevésbé tettem -te- 
hettem  ezt az egyetemünkön rom áni
ai m agyar irodalom történetet tanító 
Sőni Pállal, az előadásain m indig pla
font néző főszerkesztővel (Gaál Gábor 
utódja, Földes és Létay elődje volt az 
Utunk nál); az 1959-es főirányt term é
szetesen Sőni szövege jelentette, ilyen 
primitíven otromba-hazug kitételei
vel: „A Helikon intézményét a m agyar 
kizsákmányoló osztályok képviselői 
hozták létre annak  érdekében, hogy 
megterem tsék irodalmi síkon ugyan
azt a monopóliumot, am it a politikai 
életben a M agyar P árt biztosított szá
m ukra.”; vagy: „Külön tanulm ányt 
kellene írn i arról, hogyan puhíto tta a 
gerinceket a Helikon, hogyan igyeke
zett letéríteni a valóság útjáról olyan 
írókat, m int Sipos Domokos, Ligeti 
Ernő, Kiss Jenő és mások.” Odáig 
megy el Sőni, hogy Ligeti könyvét, 
a Súly alatt a pálmát „profasisztá- 
nak ” minősíti. Az irodalmi intézm é
nyek szerepéről nyilatkozó, továbbra 
is hangadónak számító cikkíró a ko
rabeli (1959-es) írószövetség jó m un
kájának eredményeként könyveli el 
a fiatal Huszár Sándor „egyik novel

lájától a m ásikig m egtett ú tjá t”, ne
gatív példaként említi viszont Szabó 
Gyula Gondos atyafiságának  m áso
dik kötetét, ennek súlyos eszmei és 
művészi hibáit; ezeket „talán elkerül
hettük  volna, ha az írószövetség ko
lozsvári fiókja idejében m egvitatja a 
kéziratot és felhívja a szerző figyel
mét az egész m űre árnyékot vető tor
zításokra”. (Sőni Pál: Az irodalmi in
tézmények szerepéről. 1959. 3.)

Ezekben a hónapokban -  miköz
ben államvizsga-dolgozatom vég
legesítésén dolgozom — különböző 
feladatokat kapok-vállalok m int vá
rományos szerkesztő, egyelőre kül- 
m unkatárs. Sinclair Lewist m ár alig
hanem  én ajánlottam  recenzálásra, 
m agyar fordításban sorozatban új
ra  megjelenő regényeit élvezettel ol
vastam  -  és igyekeztem megvédeni 
őket, ak ár Szerb A ntallal szemben is 
(m árm int hogy egyszerűen „tömeg
cikk” kategóriába soroltassék). Fekete 
Sándor tanulm ányát -  Petőfi, a segéd- 
szerkesztő -  Balogh Edgár adta a ke
zembe; tudtom m al postán kaptuk  az 
Akadémiai Kiadó 1958-as, budapes
ti könyvét -  és „gyanútlanul” fogad
tu k  m indketten. Arról, hogy a szerzőt 
Hungaricus álnéven megjelent, 1956- 
ról szóló írásáért időközben letartóz
ta ttá k  és kilenc évi börtönbüntetés
re ítélték, nyilván Edgár sem tudott, 
én mindenesetre csak az irodalomtör
téneti teljesítményre koncentráltam  -  
m ert volt mire. M iután Fekete Sándor 
am nesztiával szabadult K ádár János 
börtönéből (1963-ban), s a Korunk is 
m egúszta „ellenforradalmi” akcióját 
(fölöttes szerveink ezúttal nem bizo
nyultak ébernek), sok levéllel, szemé
lyes találkozásokkal, Korunk- és Új 
Tükör-beli közlésekkel dokumentál
ható hosszú baráti-m unkatársi kap
csolat kezdődött közöttünk, átívelve a 
tízéves, ak ár nemzedékinek mondha
tó korkülönbséget-távolságot. Valahol 
m ár írtam  erről, m indenesetre r i t
ka szerencsés m ozzanatként idézhe
tő  újra, egy szomorú korszakból. Még 
büszkébb lehetnék erre az 1959. má
jusi Korunk-cikkre (Egy új Petőfi-ta- 
nulmány), ha  tudatosan vállaltam  vol
na a kockázatot.

És csak a (viszonylagos) teljesség 
kedvéért még egy korai „nemzedé
k i” adat: Szilágyi Domokos egyete
mi hallgató (eggyel a la ttu n k , vagyis 
negyedéves, Szilágyi Jú lia  évfolyam- 
tá rsa  -  persze csupán névrokonság
ról van szó) Az ötvenéves Radnótim 
emlékezik a júniusi Korunk ban. A 
szerkesztőség és Szisz közti közve
títő  valószínűleg Sz. J. Talán egyet
len motívum, am i a hang ját kere
ső ifjú költőre, Szilágyi Domokosra 
utal, egy Móricz-idézet: „az egyéni
ség egész világ, és egész világ felelős
ségét viseli”.
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SZÁNTAI JÁNOS

Egy lassú skizofrén naplójából
-  részlet -
Apám tanításai a következő parancso

latokban foglalhatók össze. Csak négy 
volt, de hát apám nem volt Jahve -  na jó, 
nekem az volt egy ideig —, másrészt én 
sem voltam Mózes, még neki sem. Bár az 
is lehet, hogy a többi hat felfedését rám 
bízta. Tehát:

1. Szeresd a fajtádat.
2. Ne hazudj.
3. Végezd el a napi munkádat.
4. Ne politizálj.

Apám csak időnként nevelt, de akkor 
nagy odaadással. Egyébként hagyta, nő
jek, mint a dudva. Erre is volt kádenci- 
ája. Nem gátoljuk a gyerek egyéniségét! 
Ezt az elméletét később ő maga cáfolta 
meg, amikor megtudta, hogy kuplerájt 
csináltam a házából. Na. Amikor úgy lát
ta, eljött az odaadás ideje, berendelt. Az 
edzőtábor lelkes híve volt. Amint mondta, 
ilyenkor az ember csak egy dologra figyel. 
0  maga sokat járt táborba. Kezdetben a 
BEAC-hoz, ahol csak a vívásra figyelt. 
A BEAC-ot J.e. (János előtt) 71-ben ala
pították Budapesten, első elnöke Eötvös 
Loránd volt. Apám nem volt elnök, vi
szont jól és sikeresen vívott a BEAC fe
kete-fehér színeiben. Talán ezért látott 
mindent feketében és fehérben. Később 
hadifogolytáborba járt. A hadifogolytá
bort a Szovjetunióban rendezték be a má
sodik világháború vörös mezben játszó 
győztesei. Apám az Űz völgyében került 
a válogatott keretbe. Velem ellentétben ő 
betartotta saját, második parancsolatát. 
A gyűjtőtáborban, mielőtt vonatra tet
ték volna, valaki adott neki egy jó tippet. 
Ha románnak vallja magát, máris indul
hat hazafele. Nem tette meg, és jött a há
rom és fél éves jutalomutazás, amikor is 
apám ideje jó részét valóban egy dologra, 
a túlélésre fordította. Egy alkalommal 
vérhast kapott. A vérhas, avagy dizenté
ria a vastagbél fertőzéses megbetegedése. 
Tünetei: gyakori véres-nyákos hasmenés, 
görcsös hasi fájdalom, láz, kínzó tenez- 
mus, azaz tartósan fennálló, fájdalmas, 
sürgető székelési inger. Legpusztítóbb 
formájának kórokozója a Shigella dysen- 
teriae nevű baktérium. A Shigella dy- 
senteriaet Kiyosi Siga japán mikrobioló
gusról nevezték el. O volt az, aki, szintén 
egy edzőtáborban, Kitaszaro Sibaszaburo 
professzor szárnyai alatt, felfedezte a 
pálca alakú baktériumot. Mindez J.e. 
72-ben történt. Körülbelül J.e. 2419-ben 
Hérodotosz, a történetíró nem fedezte fel 
a Shigellát, viszont tudott róla, és jelen
tőségét nagyon is felismerte. Amik ré
gen nagyok voltak, többnyire kicsinyek 
lettek, s amik az én időmben nagyok, ko
rábban kicsinyek voltak, írta Hérodotosz 
Históriai című művében. Természetesen 
az áldozatokra, vagyis az emberekre, il
letve legyőzőikre, a baktériumokra gon
dolt. A mű részleteinek felolvasásáért 
Hérodotosz Athénban 10 arany talentu
mot kapott. Ezt csinálja utána bárki író.
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A történetírás atyja szerint Xerxész per
zsa király hadseregét nem a görögök ver
ték szét, hanem a Shigella dysenteriae. 
Bár ő nem így nevezte az apró ármádiát. 
Talán miazmának, Hippokratész után 
szabadon. Kalapot le a görögök előtt, de 
ebben az ügyben labdába sem rúghattak 
a Shigella mellett. A perzsa had gyakor
latilag agyonszarta magát. A leckéből ké
sőbb, a történelem során sokan és sokat 
tanultak. Ha rövid idő alatt meg akarsz 
szabadulni embertársaid kellőképpen né
pes csoportjától, végy néhány megfelelő 
körülményt, a Shigella pedig jön, lát és 
garantáltan győz. Apámmal és néhány 
ezer túlélőtúrás társával is ez történt. 
Jobbra tőle meghalt egy kapitány, civil
ben mérnök. Balra tőle egy közkatona, ci
vilben szabó. És ez így ment. Szállt a ha
lál, ágyról ágyra, mesélte apám később. 
O is nagyban készülődött. Naponta kö
rülbelül ötvenszer kellett szarnia. Ebből 
olyan huszonnyolc sikerült a budiba. Szar 
ügy, a szó legszorosabb értelmében. És 
akkor megvilágosodása volt. Lehet, hogy 
Isten orrát végül csak zavarni kezdte a 
bűz. Bár ebben nem vagyok egészen biz
tos. A szaglósejtek ugyanis védekeznek a 
szarban található, penetráns szagú indol- 
szkatol- és tiolvegyületek ellen. De ha a 
támadás elsöprő erejű, úgy működnek, 
mint bármely gép, amely túlterhelés ese
tén leáll. Na. Apám rájött, hogy itt vagy 
meghal, vagy legyőzi azt, ami legyőz
te Xerxészt és bandáját. Igaz, Xerxész 
és bandája nem ismerte a metilénkéket. 
Apám viszont igen, ugyanis kémikus volt. 
A metilénkék fémfényű, szürkészöld kris
tályos vegyület. Vízben sötétkék színnel 
oldódó színezék. Vegyjele: C16H18C1N3S. 
Többek között akváriumok tisztításá
ra használják. Apám tudta, hogy Kiyosi 
Siga professzor felfedezése óta meglelték 
a baktérium ellenszerét, az antibiotiku
mot, viszont a túlélőtáborban nem talált 
egy szemet sem. Metilénkéket viszont an
nál többet. Azt is tudta, hogy nagy dózis
ban maga a metilénkék is halált okozhat. 
De végeredményben mindegy volt, hogy a 
szarásba hal bele, vagy a metilénkékbe. 
Megitta hát a gyönyörű kék levet. Zöldet 
pisáit ugyan egy ideig, és kék lett a szeme 
fehérje, viszont élete legboldogabb fingja
it produkálta. Apám két legyet ütött egy 
csapásra. Túlélte az edzőtábort, és bebi
zonyította, Hérodotosznak nem volt iga
za, amikor azt állította, hogy nincs tör
ténelmi fejlődés. Az is igaz, hogy apámat 
utóbbi nem nagyon érdekelte. Talán nem 
is ismerte Hérodotoszt. 0  csak haza 
akart jönni, mert J.u. 0-ban nekem meg 
kellett születnem, és ahhoz neki túl kel
lett lennie két házasságon, három gyer
meken, továbbá meg kellett ismerkednie 
anyámmal. A metilénkék-módszert ha
zatérése után nem szabadalmaztatta. Ez 
az eljárás kizárólag túlélőtáborok lakóira 
vonatkozik.

Tehát, időnként bevonultam apám 
edzőtáborába. Utáltam ott lenni. 
Természetem tiltakozott mindenféle oda
figyeléstől. És Vera nővér ilyenkor nem

volt sehol. Isten sem, szokás szerint. Az 
első emlékezetes edzőtábor alkalmával 
összevesztünk. Vagyis apám veszekedett 
velem. Ugyanis azt mondta. Kevés arany- 
szabály van az életben, amit követned 
kell. De azt muszáj. Az első: Szeresd a faj
tádat. Mire én megkérdeztem, hogy me
lyiket. Mire ő: a magyart, fiam. Mire én: 
És akkor mi lesz Laurával? Aki román. 
Vagy Sanyival, a Szentegyház utcából. 
Aki cigány. És ha már itt tartunk: me
lyik magyart kell szeretni? Azokat, akik 
időnként autóval, vonaton, busszal vagy 
gyalog érkeznek, és csokit hoznak nekem, 
amin magyarul írja, hogy csoki? Azokat 
egyébként szerettem, de csak a csoki mi
att. Egyébként ültek, itták apám illegá
lis pálinkáját, és egyre lelkesebben áradt 
belőlük a szó. A szavak ahhoz a nyelvhez 
tartoztak, amit én is beszéltem, de még
sem értettem őket. Talán a sorrenddel 
volt a baj. Vagy az olyan magyarokat sze
ressem, mint Toronyi, Maksay, Lenkei, 
Jelen és a többiek? Ókét is szerettem, pe
dig nem adtak csokit. Sőt, voltak köztük, 
akik időnként pofoztak. Vagy előttem 
mentek a tornasorban. Mégis. Vagy azo
kat, akikhez időnként ellátogattunk, és 
aprók voltak, szintén beszélték a nyelve
met, és szintén nem értettem őket, mert 
furán törték az én magyaromat, és por- 
lottak, mint a szikla? Apám megcsó
válta a fejét. Nem érted te a csíziót, fi
am. Örültem volna, ha nem a fajtámról 
beszél, hanem a metilénkékről. De azt 
mondta, hogy most más időket élünk. A 
passzív rezisztencia idejét. Ezt sem értet
tem. Na ide figyelj. És énekelni kezdett. 
Ezt énekelte:

A wittenbergi várban a kaput döngetem.
A rector magnificus emígy szól énnekem:
Hej, domine spectabilis!
Ön, látszik, hogy magyar.
Úgy döngeti-bongati azt a kaput,
Mint egy jeges zivatar!

Most már érted? Nem, mondtam meg
átalkodottam Nem magyarázott to
vább. Az eszedtől még nőhetsz, jegyezte 
meg némi malíciával. Pedig nagyon sze
retett. Röviden: az első edzőtábor csúfo
san megbukott. Azt hiszem, akkor dön
töttem el, hogy a szállodának meg kell 
épülnie. Anyám már jó pár éve beépült a 
Dácsiába. Abba, amelyik a páros számú 
vasárnapokon ment, a páratlan számúa- 
kon állt.

A második parancsolat így szólt: Ne 
hazudj! Ez valójában plágium volt. A 
mondat a Tízparancsolat katolikus meg
fogalmazásának katekizmus-változa
tából való. Van neki bibliai változata is, 
miszerint: Ne tégy hamis tanúságot em
bertársaid ellen! Vagyis a hamistanú- 
záson kívül rendben van a hazugság. 
Jó tudni. Az eredetit egy Jahve nevű is
ten írta, J.e. 3169 körül. Két kőtáblára. 
Tudta ő, amit tudott. Odaadta ugyanis 
a kó'táblákat egy Mózes nevű embernek. 
Aki dadogós volt. Mózes J.e. 3249-ben 
született Egyiptomban, foglalkozása sze
rint építész és pásztor volt, hajlama sze
rint író és népvezér. Bébikorában a szülei 
a Nílusra tették egy kosárban, hogy a fá
raó leánya aztán megtalálja. Ezt ma ele-
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gánsabban intézik. De akkoriban ez volt 
a divat. Sok nép vezére került ki a ko
sárból. Mózes legnagyobb tette az volt, 
hogy kivezette a zsidókat Egyiptomból. 
Világos: ő is szállodát keresett választott 
népének. Mint én. Annyi különbséggel, 
hogy a zsidókat folyton kirakták a szál
lodából. Engem meg nem. Szép! Szóval, 
Mózes odaadta a táblákat Áronnak, aki 
továbbadta ó'ket, kézről kézre jártak, és 
idővel Jahve írása a világirodalom best
sellere lett. Persze a kutya se tartotta be 
a játékszabályokat. Vagyis a kutyák in
kább, mint az emberek. A humán húgya- 
gyúságban rejlő sorsiróniára Sophronius 
Eusebius Hieronymus figyelt fel első
ként. Sophronius Eusebius Hieronymus, 
ismertebb nevén Szent Jeromos J.e. 1629- 
ben született Csáktornya közelében. 
Foglalkozása: ókeresztény író, az egyház
atyák egyike, a régészek és levéltárosok 
védőszentje. Megjárta Rómát, Galliát, 
Szíriát, sőt, öt évig remetéskedett a 
kalkhiszi sivatagban. Volt ideje tehát fel
mérni, mennyire leszarják az emberek 
Jahve betűjét. Aztán I. Damasus pápa 
megbízta Jeromost a Biblia latin szövegé
nek revíziójával. I. Damasus a harminc- 
hetedik egyházfő volt Szent Péter ár
nyékos székén. J.e. 1603-ban meghalt 
az ügyeletes pápa, és baj volt Rómában, 
mint később Köpecen. Ugyanis két párt
ra szakadt a választó püspökök kara. Az 
egyik párt Ursinust, a másik Damasust 
támogatta. Szó szót követett, és a két 
banda egymásnak esett. Három napon át 
folyt a sár és vér és játék Rómában. A vé
gén I. Valentianus császárnak is bele kel
lett szólnia a buliba. Damasus bandájá
ban izmosabb keresztények vonultak fel, 
hát ő nyert. Első pápai aktusa az volt, 
hogy bandájával megtámadta Ursinust 
és megmaradt követőit. Ezek bemene
kültek a Liberianus bazilikába, tud
ván, hogy az szent föld. I. Damasusék 
le se szarták a hétszentséget, lemé
szárolták Ursinusékat. Ezért a barbár 
Görögországban halál járt. I. Damasus
J.e. 1585-ig, haláláig uralkodott, Isten 
földi helytartójaként. Szép! Jeromos ál
lítólag jóbarátja volt I. Damasusnak. 
Szerintem félt tőle. így aztán cselhez fo
lyamodott. Tudjuk, sok olyan időszak volt 
a világtörténelemben, amikor az élni vá
gyó emberek csupán virágnyelven mu
tathattak be a rezsimnek. Jeromos is ezt 
tette. Az eredeti szövegben az állt, hogy 
amikor Mózes lejött a Sinai hegyéről, ahol 
átvette Jahvétól a kőbe vésett röpcéket, 
arca ragyogott. Később sokan azt állítot
ták, hogy Jeromos félreolvasta a szöve
get, amikor ragyogó arc helyett szarvval 
ellátottat írt. Egy frászt. Ilyet nem lehet 
félreolvasni. Jeromos egyszerűen felszar
vazta Mózest. Világos, nem? Na.

Ez az edzőtábor sikeresebb volt. Jó ide
ig nem hazudtam. Egy kivétellel. Ljuba 
professzor két fia eljött hozzánk látoga
tóba. Ljuba professzor a vérrák gyógyítá
sának szentelte életét. A vér rák nem gyó
gyítható. Volt viszont két fia, ami, ha úgy 
vesszük, szép kárpótlás. Kolozson talál
koztam velük. Kolozs ma a szálloda világ
hírű élményfürdőjeként működik. Annak 
idején a városon kívül helyezkedett el. Ha 
az ember beleugrott a tóba, tele lett a szá

ja sós vízzel és sóférgekkel. Viszont nem 
süllyedt el. Minden vízbe mártott test a 
súlyából annyit veszt, amennyi az általa 
kiszorított víz súlya. Arkhimédész törvé
nye nem ez, de nekünk így könnyebb volt 
bemagolni. A sós víznek 3 százalékkal 
nagyobb a sűrűsége a sótlanénál. Ezért 
nagyon nehéz belefulladni a kolozsi tóba. 
Pedig a Ljuba fiúk mindent megpróbál
tak velem. Nagyon összebarátkoztunk. 
Végül sóféreggel etettek, azt mondták, 
attól olyan erős leszek, mint Popeye, a 
tengerész. Mondtam, hogy tudtommal 
Popeye spenótot evett. De csak azért, 
mert nem volt kéznél sóféreg, mondták a 
Ljuba fiúk. Hazudtak. Megígérték, hogy 
a következő vasárnap eljönnek hozzánk 
látogatóba. Ez ügyben nem hazudtak. 
Csakhogy elfelejtettem. Mint anyámat. 
Meg Istent. Azon a bizonyos vasárnapon 
elmentem Toronyival a sarokra, megnéz
ni, van-e valami a dugihelyünkön. A du- 
gihely a város egyik patinás iskolájának 
falában helyezkedett el. A falból kiesett 
egy kő, és úgy. Valaki egyszer több üres 
és illegális cigarettakartont dugott a rés
be. Megtaláltuk. Több volt ez számunk
ra, mint a Sierra Madre kincse. De még 
annál az aranypénznél is több volt, amit 
a szálloda pincéjében találtunk, szintén

Toronyival. Én mentem elöl, kezemben 
gyertya, Toronyi mögöttem. Mégis ő lát
ta meg elsőként a földön heverő pénzda
rabot. Két fejjel magasabb volt nálam, én 
pedig szokás szerint nem figyeltem oda. 
Viszont felvettem. Később megmutattam 
apámnak, ő pedig megmutatta a kereszt
apámnak. Keresztapám Gróf Teleki Ernő 
névre hallgatott, J.e. 67-ben született és 
az egyetlen rokonom volt ilyen minőség
ben. Vérbeli rokona volt viszont Teleki 
Pál magyar miniszterelnöknek. A velem 
való viszonya nem ártott neki. A Teleki 
Pállal való rokonsága igen. A haladá- 
rok J.e 15-ben kirúgták Kolozsvárról, de 
úgy, hogy egyenesen a Duna deltába re

pült, egy Mácin nevű helységbe. A hala- 
dár rendszer építése mellett itt kezdett 
rajzolni és betegeskedni. Én egy toló
székben ismerkedtem meg vele. Amikor 
megkeresztelt, még hiányzott alóla a to
lószék. Igaz, akkoriban nem ismertem 
fel. Féltem tőle. Nagy golyófeje volt, egy 
szál haj nélkül. Látogatásaink alkalmá
val mindig az ablak előtt ült. A fény ide- 
oda csúszkált koponyáján. Arca árnyékba 
merült. Csak a glória övezte beszélő göm
böt láttam. Reszkettem, mint a nyárfale
vél. Ráadásul semmi érdekeset nem mon
dott. Pedig apámmal sokat beszélgettek. 
Egyetlen emlékem maradt tőle: egy ezüst 
bombonos doboz, aminek a tetejébe bevé
setté, hogy Keresztfiamnak, ifj. Szántai 
Jánosnak, Teleki Ernő. A doboz üres volt. 
Minden alkalommal, amikor kinyitot
tam. Pedig többet vártam volna egy ilyen 
rangú keresztapától. Például egy terülj, 
terülj, dobozkámat. Eltöprengtem azon, 
vajon miért választotta apám éppen őt ke
resztapának. Talán azért, mert belőlünk 
hiányzott a kék vér, apám pedig igazi 
sznob volt. De az is lehet, hogy a haladár 
rendszer iránti ellenszenvük sodorta őket 
egymás mellé. Meg az is, hogy apám a bi
zonyítványát magyarázta ezzel a viszony
nyal is. Na igen, nem lehetett túl kényel
mes érzés nagyapámmal egy fedél alatt 
lakni. Hát így. Keresztapám rápillantott 
az érmére, és kijelentette, hogy Mátyás 
király korából származik, és aranyból ké
szült. Becsületszavamra. Két nappal ké
sőbb átjött hozzánk Toronyi anyja. Az ő 
nevére emlékszem. Ildikó néni. Hatalmas 
mellei voltak. Szerelmes voltam belé. 
Világos, miért. Hosszú, barna St. Moritz 
cigarettát szívott. Illegálisát, persze. 
Igaz, nem lőtte főbe apámat, mint Vera 
nővér a maga hősét. Csak cigarettázott, 
és elkérte apámtól az érmét. Tekintettel 
arra, hogy Toronyi, az ő fiacskája látta 
meg először. Én meg ott álltam, a farkam 
is állt, mint a huszár, és egy szót sem 
tudtam kinyögni, amikor apám rákérde
zett. Az érme átkerült a Toronyi család
hoz. Apám utólag azt mondta, azért ad
ta vissza, mert én nem szóltam semmit. 
Szerintem azért, mert neki is felállt a far
ka. Utólag az is kiderült, hogy Toronyiék 
jegygyűrűt készítettek az érméből. Nagy 
ügy. Az epheszoszi keresztények, Szent 
Pál sugallatára, levagdosták a görög is
tenszobrok fejét. És nem is építettek be
lőlük házat. Na.

Ama csodás, dohányipari csomagoló
anyagokat tartalmazó kincs meglelésétől 
kezdve sűrűn ellenőriztük a dugihelyet. 
De úgy jártunk, mint Buda a kutyavá
sárral. Azon a bizonyos vasárnapon is, 
amikor a Ljuba fiúk eljöttek hozzánk. 
Nagyapám nyitott ajtót, aki akkoriban 
kertitörpe méretűre zsugorodott. A Ljuba 
gyerekek sírva menekültek, nagyapám 
pedig élvezte a helyzetet. Ljuba profesz- 
szor felhívta apámat, és közölte vele a té
nyeket. Apám behívott, és megkérdez
te, mi történt. Hazudtam. Azt mondtam, 
nem hallottam a csengőt. Apám nem fe
szegette a dolgot. Alaposan megvert. Én 
meg alaposan megtanultam a leckét. 
Mindig az igazat, és csak az igazat mond
tam. Míg egy szép napon megjelentek a 
szállodában a lányok.
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13-as számú
„Je est un autre.” 

(Arthur Rimbaud)

-  Nem akarok királylány lenni -  
mondta a királylány, am ikor még egé
szen kicsi volt.

-  Dehát miért? -  kérdezték az 
aranyhalak  az akvárium ban (akik 
ellenben annyira elégedettek voltak 
m agukkal, hogy föl sem tű n t nekik: 
egész életükben körbe-körbe úsznak).

-  Nem akarom, hogy bronzba önt
senek. .. -  felelte a királylány és elsír
ta  magát. Az aranyhalak próbálták vi
gasztalni, hogy ők például aranyból 
vannak, és az egyáltalán nem rossz. 
Az ólomkatona is azt mondta délcegen, 
fölszegett fejjel, hogy ólomból lenni jó, 
de hát ő sose panaszkodott, az arany
halak  meg nem véletlenül nem nyer
tek soha, még csak egymás közt sem 
semmilyen versenyt.

-  H át mi ak arn a  lenni felséged? -  
kérdezték az aranyhalak. A király
lány szociális beállítottságú volt, ezért 
szívesebben ta r to tt  volna inkább al
pakka- vagy dubléhalakat. (A király
lány, tapasztalatlanságánál és jóin
dulatánál fogva nem tudhatta , hogy a 
nem nemesfémhalak ugyanolyan hü
lyék, m int az aranyhalak, csak még 
ráadásul frusz trá ltak  is.) De senkivel, 
még a nemesfém halakkal szemben 
sem viseltetett előítéletekkel, és meg
bízott bennük:

-  Tarzan. M ert bármilyen állatot 
ta rth a to tt otthon, és nem kellett idét
len ruhákban  járn ia . Vagy Sherlock 
Holmes, m ert egész nap azt csinált, 
am it ak art, és izgalmas dolgok tör
tén tek  vele.

A szülei szellemesnek ta rto tták  ezt 
a mondást, kiszivároghatott a palotá
ból és beépülhetett a birodalom anek
dota- és folklórkincsébe. A királylány 
papája elm agyarázta, hogy ha valakit 
bronzba öntenek, az egyáltalán nem 
fáj,1 sőt kifejezetten jó. Kellemes me
legséget érez az ember a fülében, am i
kor a főtéren lévő lovasszobrára pil
lan t reggelente, am ikor fölkel.

-  Nem értik  -  gondolta a király
lány, és többet nem panaszkodott sem 
az alattvalóinak, sem a papájának.

-  Nem akarok királylány lenni -  
mondta a királylány, pedig ekkor m ár 
komoly diplomáciai tényező volt, a kör
nyező birodalm ak és a papája nagyha
talm i törekvéseinek záloga. Értékes 
cserealapot képezhetett volna, m ert 
nagyon szórakoztató volt. Eredetiben 
olvasott olyan könyveket, melyeket 
még Franciaországban is betiltottak. 
Tudott bridzselni és tarokkozni, és a
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mese
cigányasszonyok hozzá jártak, hogy 
vessen nekik kártyát. Amikor elnyert 
néhány környékbeli birtokot pókeren, 
a papája csak annyit mondott:

-  Mi lesz így belőled, édes lányom?
-  Jakobinus -  felelte a királylány, 

és ezzel elejét vette a további kérde- 
zősködésnek.

Szerencsés keze van, mondogatták 
róla, pedig egyáltalán nem volt az, 
csak épp az ászokat meg a jokereket 
nem feszélyezte, hogy sok benne az 
extra, és nagyon szerettek a kezében 
lenni. Avilai Terézzel,2 a nagynéniké
jével vetettek mindig kártyát, és a ki
rálylánynak folyvást olyan lerakások 
perdültek ki, hogy egyszer csak vég
érvényesen elszomorodott tőle a keze.

-  A Sólymos asszony szeretnék len
ni az Érme IX-ről. Vagy legalább a csi
ga előtte -  mondta ilyenkor a király
lány. Egy alkalommal még a Kardok 
Királynője is úgy megsajnálta, hogy 
ottmaradt vigasztalni. De még ketten  
se mentek semmire Avilai Terézzel, 
mert a királylány nem volt egy vigasz
talható típus. Az meg igazán nem vi
gasz, hogy az ilyenekből lesznek nép
dalok:

„Gilicemadárka hullatja a vérit, 
Hullik a lány könnye reggeltől estéiig, 
Heába, hogy ábrák vigyázzák a léptit, 
Mivel nem valóak, meg mégsem segélik.”

Később rákaptak a kártyák, hogy 
meglátogassák. Eleinte azért jártak  
át, hogy megvigasztalják azért, amit 
folyvást kivetnek neki, aztán meg 
egyszerűen rászoktak, mert reme
kül lehetett vele beszélgetni. Geszler 
Henrikkel, Rudenz Ulrichhal és az 
Offizierrel éjszakákon át kártyáztak  
és ittak.3 A Kuoni pásztor mindig egy 
sarokban morzsolgatta a szakállát 
ilyen alkalmakkor, és hagyta, hadd 
találgasson mindenki, mért is somo
lyog. Néha átjött Makk Ász apó és na
gyokat hallgattak. Szóval mindenki 
nagyszerűen érezte magát a király
lány társaságában, csak ő nem.

Azt gondolta, még mindig inkább 
ők járjanak ide, mint azok, akikkel 
álmodni szokott. Mert azokat még 
Avilai Teréz sem mindig tudta távol 
tartani, hiába olvasta rájuk, hogy

Párna nyirka, 
tenyér nyirka, 
ajak tikkadása 
bérekesztlek dióba, 
ki futkozol körűié, 
rándulj öszve görcsbe, 
ahogy te rántsz öszve, 
kotródj a mellyiróí,

pusztulj e jány melló'l, 
ne rontsad álmába, 
démony, hesspicsába!

Avilai Teréz bölcs asszony volt, és 
azt javasolta, kipróbálhatnák megol
dásképpen a folyamatos borongásra 
és álm atagságra,4 hogy legalább né
ha-néha férjhez megy a királylány, de 
szerinte az

-  Hótt unalmas. Nincs benne pers
pektíva. Előbb-utóbb jön majd egy ki
rályfi, aki képes kiállni azt a nya
valyás három próbát, jobb esetben 
elrabol egy sárkány, és utána jön a ki
rályfi. Harminc év múlva ugyanezt 
fogom csinálni, mint most: semmit. 
Néha titokban kilovagolok. És külön
ben sem akarok királynő lenni.

-  Hát mi akarsz lenni? -  kérdezte a 
papája, a király.

-  Királyfi -  felelte a királylány.
-  Én torreádor akartam  lenni. 

Igazából még most is akarok -  mond
ta gyorsan Avilai Teréz, amikor látta, 
hogy a király a szakállába omlik a vá
lasz hallatán. A helyes kérdésföltevés 
híve volt, s nem adta föl egykönnyen:

-  Miért akarsz királyfi lenni, an
gyalom?

-  Sárkányokkal akarok víni.
-  És hová teszed majd a királylá

nyokat, akiket megszabadítasz?
-  Visszaadom nekik a szabadságu

kat. Hadd menjenek.
-  De hát egy királylányt nem lehet 

elengedni! -  jajdult föl a király. -  El 
kell venni feleségül!

-  Azért szabadítják meg, hogy el
vegyék feleségül? Nem azért, hogy 
szabad legyen? -  A királylány el
szánt volt és haragos. Akkor még 
inkább, amikor Avilai Teréz elm a
gyarázta, hogy már voltak ilyen tö 
rekvések, és az a baj velük, hogy a 
királylányok egy része visszautasítja  
a szabadságot, ott marad a barlang
ban, sárkány nélkül, dühösen, és be
csapva érzi magát.

Az anyukájának aggodalmában 
nagyszerű ötlete támadt: hirdessék  
ki a birodalomban, hogy azé lesz a ki
rálylány,5 aki meg tudja szabadíta
ni, önmagától.6 Vagyis, akinek nem  
mondja azt, hogy valam i más szeret
ne lenni. Csakhogy a királylány leg
inkább ilyesmiket mondott a kérőkre:

-  Inkább lennék vert had. 
majd
-  Vert had zuhogó esőben, 
még később
-  Vert had zuhogó esőben, pestis 

idején.
Pedig Lord Byron is elbicegett pró

bálkozni, ő legalább egy együttér
ző mosolyt kapott, majd hosszasan  
leveleztek.7 A királylány még Keith 
Richardsnak is csak annyit mondott:

-  Inkább lennék te. Vagy a Bent- 
leyd.
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Robert Redfordnak majdnem sike
rült. De sajnos, amikor a királylány 
azt mondta neki, hogy

-  Legyünk vadlovak, Robert! -  
olyan tekintettel, hogy attól egy mé
nes is megbokrosodott volna, az csak 
nézett rá  azzal az átható, titokzatos 
tekintetével, és semmi jelét nem ad
ta  annak, hogy vadló kívánna lenni. 
Szóval nem a királylányon múlt.

Az igazat megvallva az anyaki
rályné' is vadló szeretett volna len
ni, csak é nem tudott róla. Valójában 
m indenki valam i más szeretett vol
na lenni: az egyik aranyhal p latina
hal, a m ásik cápa, a harm adik  (kis
sé túltenyésztett) konzervszardínia, 
a király Johnny Walker a whiskeys 
üveg címkéjéről, Robert Redford Paul 
Newman, Keith Richard M arianne 
Faithfull, az ólomkatona meg le sze
re te tt volna ülni egy percre. De ék 
akkor se vallották volna be, ha bronz
ba öntik őket.

Végül nem m aradt más hátra , a k i
rály elhívta Sherlock Holmest, hogy 
derítse ki, m ért ak ar a királylány 
mindig valaki más lenni. A zseniális 
detektív egy kissé félrebiccentette s 
fölszegte a fejét, szemét behúnyta és 
a levegőbe szippantott. Majd hirtelen 
megfordult, m egrebbentette a szem
pilláját, a királylány fölé hajolt, s mé
lyen a szemébe:

-  Mi baja van? -  kérdezte tőle a le
hető legszuggesztívabban.

-  E lhagyatottnak érzem magam -  
felelte a királylány.

-  Háh! Hallották? E lhagyatottnak 
érzi8 magát! Nos, attól ta rtok  -  szólt a 
Nyugati Világ legjelesebb koponyája -  
, ebben az esetben nem tudok segíteni. 
Természetesen egészen más lenne a 
helyzet, ha  ön, kisasszony, azt mond
ta  volna: elhagyatott vagyok. A ref
lexióival szemben azonban még én is 
tehetetlen vagyok -  s megajándékoz
ta  a jelenlévőket egy félmásodperces 
mosollyal. -  Jegyezze föl, Watson, az 
asszonyi á lla t lelkének bugyrai szá

mosabbak az pokoléinál -  szólt még 
elmenőben.

-  Na jó. Megpróbálok elintézni neki 
egy aranyhalat — mondta négyszem
közt a királylány szüleinek Avilai 
Teréz, aki pertu  volt a békakirállyal. 
A királylánynak ekkorra ugyanis 
ugyanolyan volt a tekintete, m int az 
orosz nagyregények hősnőinek

Csakhogy a királylány elvből nem 
vett a kezébe soha semmilyen gyilkos 
fegyvert, m int amilyen például a hor
gászbot. Tehát esélye sem volt arra , 
hogy kifogja az aranyhalat, aki majd 
teljesíti a kívánságát, am iről senki 
nem tudta, mi lehet. így aztán, mi
kor a tóparton olvasgatott, az arany
hal kénytelen volt az ölébe ugrani, s 
így kiáltott:

-  Ha visszadobsz, teljesítem egy 
kívánságod! -  Mire a királylány se 
szó-se beszéd visszadobta és olva
sott tovább. Éppen csillagánizs sze
re te tt volna lenni. Az aranyhal össze
zavarodott. De szerelmes volt Avilai 
Terézbe, és ügyének érezte a király
lány megmentését. Úgyhogy ismét k i
vetette m agát a partra , és olyan han 
gosan, ahogy csak b írta  -  há tha  az 
előbb nem hallotta a királylány, m ert 
nagyon elm erült az olvasmányaiban 
- ,  azt kiabálta:

-  Ha visszadobsz, teljesítem egy... 
izé... három  kívánságodat! -  m ert 
Avilai Teréz irán t érzett szerelmében 
végtelenül lovagias lett. Mire a király
lány mondta neki, hogy jó, jó, csak ne 
óbégasson, és visszadobta.

A ztán fölcihelődött és a rra  gondolt, 
hogy csillagánizsnak is csak süketen 
és vízhatlanul érdemes lenni, m ert 
ilyen fröcskölődésben meg lárm ában 
nem lehet olvasni.

J egyzetek

'A királylány papája nem mondott iga
zat. Bizonyos esetekben igenis fájdalmas, ha 
bronzba öntik az embert, különben nem ra
gaszkodott volna hozzá ő maga, hogy így vé
gezze néhány titokzatos és hallgatag idegen 
a tömlöcben.

2Avilai Teréz a legutóbbi kalandja óta sán
tított kissé és bottal járt. A környezete úgy 
tartotta, ettől még szexepilesebb.

3Hát igen. A királylány bárkit az asztal alá 
ivott. Ráadásul jól állt neki. A fiúk bevették a 
bandába.

4A királylány egy idó'ben igyekezett minél 
többet aludni, hátha másként ébred föl. De ez 
egyszer sem fordult elő.

5Mert ráadásul kifejezetten szemre való te
remtés volt, ha nem is a szó hagyományos ér
telmében. Mindenesetre nemcsak a kártyák, 
a férfiak is keresték a társaságát.

6„Talán nem kéne úgy kinéznie, mint egy 
mezőőrnek” -  gondolta a királyné. Csakhogy 
a jelölteket ez egyáltalán nem zavarta, sőt, 
kifejezetten izgalmasnak találták, hogy a ki
rálylány nem úgy néz ki, mint általában a ki
rálylányok, hanem mint egy mezőőr, holott 
távolról sem az.

7The Secret Letters of Lord Byron
8így mondta, aláhúzva, kurziválva.

MOLNOS LAJOS 
A zt h iszem , 
m o sta n á b a n ...
Valamikor boldog akartam lenni 
folyton s mindenáron.
No, nem nagyon, csak, mint... 
Csak, mint kő a napon, 
vagy például, mint a folyópart 
nyáron...

Mostanában már nem akarok 
boldog sem lenni,
És lám, mit ád az Úr, 
a mindeneket elrendező bölcs Isten: 
Mostanában folyton sikerül 
boldog se lennem!

Azt hiszem, 
nem dicsekvés, 
ha boldogan kijelentem, 
hogy mostanában 
kimondottan 
sikeres vagyok.

Lehetőségeim
Úgy vélem, 
megeshet 
még vélem 
egy s más csoda 
legitt
s legezután.

O, se nagyok, 
egetverők 
sorsfordítók, 
se meglepők:
Aprócskák, rejtezők, 
mint gyapjúban 
a moly,
Félszegek, kedvesek, 
akár anyák 
ráncai közt 
a tétova-kis mosoly. 
Illemtudók is, 
kezelhetők,
S  derűsen bájosak, 
miként a szemfedők.
Nem nyüslet bennük 
izgalom, 
se vágy,
Nem feszít 
pocakos diadal: 
Nyugodtak, bölcsek, 
s készségesek, 
akár a ravatal.

Csodás csodák!
Ha akarom:
Ringató bölcső mindahány, 
kuckó,
rejtő puha alom, 
Magamnak kitalált 
szív-tűzhelyek, 
túlélnek kedvemért 
nyarat, telet,
S  nő bennük szorgosan, 
kitartón az öröm,
Miként halottakon 
a haj
és a köröm.
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LÁSZLÓ NOEMI SZOCS GÉZA
Születésnapodra

FWE tiszteletére

Szívszorító, hogy büntete tt a kaszt, 
sanyargatott, sarokba te tt a spórlás, 
téged, ki m ár legalább másfél nótás 
gondolkodó vagy, s nem m unkás paraszt.
B ár két szép markod végezhetne bárm it, 
miből halandó föld há tán  megél, 
a „kétkezi” számodra nem kenyér, 
te inkább gyötrődsz még pár éjszakányit, 
találgatod, hogy m ért’ nem ég a villany, 
s vajon mivé lett sok görény s erény, 
és, hogy a mélyben bűzlő tünemény 
az óriás kagylóból hova illan?
És tépelődsz, hogy tudsz-e még szeretni, 
mikor hetérák  fátyla félrelebben, 
s minőség híján minősíthetetlen 
környékeden a teljesített semmi, 
és meglátod a gerendát a szájban, 
hűs tudatod szivárványa kigyúl, 
mosolygó, szőke srác vagy, alkonyul, 
jam busaid mindegyike hibátlan, 
s mi azt kívánjuk, sose érjen el 
a sokdimenziós halál, te  vátesz, 
az Ú risten is vigyázzon, hová tesz, 
hisz nem hitvány, ki ennyit énekel!
Kinek szavaiból kinő a nyárfa
a pörgő érem három  oldalán,
míg mi csak állunk, s bám ulunk bután,
és a rra  várunk: HÁTHA, HÁTHA, HÁTHA...

Wellmaniád a Dihorfeszten
Farkas W ellmann Endre is -  m iként korábban 

M árkus András és Szálinger Balázs -  „megkapta a 
m agáét” írótársaitól, a július végén Dihorfeszt cím 
a la tt Kolozsvárott lezajlott rendezvényen ta rto tt szü
letésnapi ünnepségen. Az olvasók majd eldönthetik, 
hogy mennybe, avagy pokolra szállt. __ _  _

Levél Astanából
Kedves kolozsvári Barátaim ,
végtelen sajnálatom ra nem lehetek e hétvégén körö- 

tökben; m ert a kötelesség messze szólított, el a távoli 
Belső-Ázsiáig. Astanából írom e levelet, a fővárosból, 
melynek röpterén néhány izgatott tevehajcsár m ár föl
det érésünk u tán  azzal fogadott, jött-e a küldöttséggel 
Farkas Wellmann Endre is, akinek születésnapja tiszte
letére lovat, birkát és jak-tehenet készültek áldozni ott 
helyben a kifutópályán. Em iatt a bukaresti gép nem is 
tudott leszállni, a légiirányítás továbbzavarta őket 
a H im alája irányába. A tevések nagyon elbúsultak a 
rossz h ír miatt, kis híján meglincseltek, csak az mentett 
meg, hogy elszavaltam néhány költeményt, amelyekről 
azt mondtam, hogy Wellmann legújabb művei, direkt 
erre az alkalomra írta  őket. Valójában Dante művéből a 
Paradicsom ötödik fejezete volt, de ez is tetszett nekik.

Szállodámban erősödő utcazajra figyeltem fel, és ki
pillantva a sugárútra, láttam , hogy kezdődnek a Nagy 
Wellmann Népi Játékok. Egy Leila Zholdasbekova ne
vű 15 éves lány bájosan tört magyarsággal elszavalta 
Én tárt karokkal várni téged, Andrjusa Wellmanovics 
című költeményét, melyet hastánc és lovasverseny kö
vetett.

Az egyetemen a klasszika-filológia tanszék m ár k i
zárólag csak a Lucius Domitius lázbeszéde c. kötet 
kommentárjaival foglalkozik, úgy is hívják őket, hogy 
Wellmann-Néró tanszék, ott készül a válasz a sza- 
m arkandiaknak, akik külön mauzóleumot építenek a 
Wellmann-kéziratok őrzésére, de a többi rokon nép sem 
enged a negyvennyolcból. Kirgizisztán m ár fegyverben 
áll. Közben A stana új nevére kértek tőlem javaslatot. 
Gondolom, azt várták  tőlem, hogy Farkwell vagy vala
mi hasonlót találjak ki, én azonban a rra  tettem  javas
latot, hogy legyen N aasztán az új név, esetleg naosztán 
vagy románosan Asta nu, esetleg Asta da.

A bukaresti gépről semmi hír, Wellmannra sokat 
gondolok, most megyek átvenni a fiatal költőnők szá
m ára tartogatott üdvözletét a Vámbéry Árminról elne
vezett éjszakai klubban. Szevasztok, Géza
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SZÁLINGER BALÁZS 
Az eltévedt dlhor
Halk szüttyögését hallani 
Eltévedt, hajdani dihornak, 
Könyvtárak és pályatársak 
Könyvespolcai riadoznak.

Hol foltokban imitt-amott 
A kultúra nyoma maradt meg,
Most hirtelen régi mesék 
Rémei kielenevednek.
Itt van megint az ős bölény,

Jaj, ne akarjuk tudni, mit lát, 
Hiszen süket ködben halad,
S nem adja fel: hozza a lírát.

Kísértetes nála a Szó 
S fogyatkozott számú az Ötlet,
De kerítésen, dombokon át, 
Cigánykalapban: hozza a könyvet.

Ezer rafinált, pőre polc 
Benőtteti hirtelen újra 
Többre való ködös magát 
Akármivel, hogy ezt megússza.

Csupa kéj és mégannyi kéj még,
S néhány ragozva: kéjek, éjek, 
Csupa vágy a kéjek között 
S mégannyi vágy még, tölteléknek.

Hajdani, eltévedt dihor 
Szalad bele újabb pofonba,
Mert nincsen fény, csukott szemmel 
Fut előre, a könyvét hozza.

Alvást színlelnek a faluk,
A benzinkút bezár és retteg,

Egy ősbölény rohan az éjben, 
Maga elé tartja a verset.

Halk szüttyögését hallani 
Eltévedt, hajdani dihornak, 
Könyvtárak és pályatársak 
Könyvespolcai riadoznak.

Az ős Kaján
Bíbor palástban jött Aradról 
A rímek ősi hajnalán.
Jött boros kedvvel, paripásan, 
Zeneszerszámmal, dalosán

És mellém ült le ős Kaján.

Korrektúrát ad, ötvenre tartja,
De én hatszázra tartom magam. 
Piros hajnalon hatszáz lejjel 
Gyergyóba megyek, s új telefonnal 
Taxizok haza boldogan.

Gyergyó-medence boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen 
És az örökké nagy jövendő 
Mind-mind érvem az asztalon,
És ős Kaján még hisz nekem.

Én már egy bortól bóbiskolok,
Az ős Kaján bírja a bort.
A villanyt, mintha levágták volna, 
Lekapcsolom, és gyertyafényben 
Nyomogatom a telefont.

Már mióta a lapja megvan,
Az ős Kaján pénzt ad nekem. 
Aradinak mondtam egy ősöm,
S nekem azóta ő a földim,
És azt hiszem, hogy hisz nekem. 
„Nagyságos úr, kegyes pajtásom,

Húsz eurót adj énnekem.
Sok lenne ötven, pláne nyolcvan,
Sok volna száz, ötszáz, ezer:
Adjál négyezret énnekem.”

Nyögve kínálom újabb könyvem,
Az újabb szart, de ő kacag.
Úgy látszik, rájött, mert fölugrik, 
Kirohan a tanárlakásból,
S úgy röhög az ablak alatt.

„ Uram, nem nekem kell a pénzed, 
Nekem az öröm nem öröm.
Hiszen másnak adom a bánt én: 
Felét viszik a boltosok,
A többi elvész kézen-közön.”

„ Uram, a munka egy alagút,
Melynek végén ritka a fény.
Kinek lenne jó, ha dolgoznék?
Mit érne az? Jobb lenne attól?
Mit ér az ember, ha görény?”

„Uram, én szegény, kósza szolga,
De legbelül nagy úr vagyok.
Mért dolgozzak tehát rogyásig?
De akkor meg honnan lesz pénzem? 
Adjál te pénzt, mert meghalok.”

„ Uram, van egy Fordom, azt hajtom. 
Van egy Ma'ac: áldott legyen.
Volt egynéhány csúnya húzásom, 
Mind megúsztam. S kalap alatt 
Van egy kipróbált, nagy fejem.”

„Volna talán egy-két poézis,
Azt odaadnám, ha fizeted 
A szenvedést, amivel írtam.
Asztal alá kúszok, ha állód 
A gyergyói gyötrelmeket.”

„Uram, tartsd jól derék szolgádat, 
Nincsen ebben semmi titok:
Ne dolgoztass, ne biztass, ó ne, 
Embert akarj, ne egy robotot,
S Uram: én verseket írok.”

„Csömöröm van, nagy irtózásom,
S egy beteg, fonnyadt derekam,
De csak figyeld meg, mire képes: 
Akkora költő vagyok, hogy nézd csak, 
Uram, most leszopom magam.”

S már látom, mint ül kormány mögé, 
Vállamra üt, nagyot nevet,
S viszik tovább a táltosával 
Pogány dalok, víg hajnalok, 
Boszorkányos, hosszú szelek.

Száll Gyergyóból tovább Aradra, 
Onnan Barbadosra szalad,
De mit nekem, hogy Barbados, hisz 
Én új GPS-telefonnal 
Nyúlok el az asztal alatt.

- M KlLOliCTRlK

Farkas Wellmann Endre és Murányi Tóni a Dihorfeszten
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MARKUS ANDRAS 
Egy délelőtt 
Wellmann-bőrben
Egy reggel szörnyű rosszullétre ébred

tem. A gyomrom kavargóit, a fejem tom
pa volt, szájízem émelygős. Erőt vettem 
magamon, és eldöntöttem, hogy elkóvály- 
gok a budira. Testem nehéz volt, lábaim 
görcsösek, mellkasom egyre inkább zsib
badt. Próbáltam visszaemlékezni, hogy 
mi történhetett velem a tegnap, de hiá
ba. Az a klasszikus másnapossággal járó 
utóérzés járta  át testemet, mikor az em
ber annyirra undorodik a saját bűzétől, 
hogy valósággal utálja magát. Elért az 
émelygés, éreztem, hogy rögtön összehá
nyom magam a saját szagomtól. Az esté
ből semmire nem emlékeztem, de az iszo
nyú rosszullét és undor ellenére, melyet 
magam iránt tápláltam abban a pár perc
ben, nem éreztem alkoholszagot a lehele
temben. Akkor elértem a tükörhöz és el
képedve néztem szembe magammal. Én 
voltam Farkas Wellmann Endre.

Azonnal telehánytam a vécécsészét. 
Miután a sokkból meg a hányásból kezd
tem valamelyest magamhoz térni, vissza
tántorogtam szétfolyt testemmel a háló
szobába. Akkor vettem észre, hogy egy 
kis cetli áll a fekhelyemen. A cetlin a kö
vetkező szöveg állt:

Használati útmutató 
a Wellmanni korpuszhoz

írta Farkas Wellmann Endre 
Kedves Látogató!
Bizonyára megtisztelő' érzés számodra, 

hogy eltölthetsz egy kis üdülést a testemben. 
Hogy lásd, mily kegyes vagyok, és megköny- 
nyítsem dolgod, elmondok neked pár ap
róságot a test használatának témájában. 
Mikor felébredsz, bizonyára zsibbadást ér
zel mellkasom tájékán. Aggodalomra sem
mi ok, minden bizonnyal csupán finganom 
kell. Eresszed el nyugodtan, én is mindig 
eleresztem. Családom megszokta már, így 
elfogadnak és szeretnek. Viszont ez a je
le annak, hogy valószínűleg kilátásban 
van egy szarás. Kérlek, fáradj el a toalett
re, és tedd meg nekem ezt az apró szíves

séget. Közben gyújts szivarra, kérlek, at
tól mindig könnyebben szarok. A reggeli 
programnak ez a része kedvedtől függően 
húsz és huszonöt perc között lejár. Ha vé
geztél, ne használj húsz centinél több vé- 
cepapírt, ugyanis ezen spórolni szoktam. 
Seggem megmosásával ne fáradj, a boj
ler el van romolva, a hideg víztől pedig ké
nyelmetlenül összehúzódnak a heréim. A 
fogmosást végrehajthatod, ha kedved tart
ja, én többnyire mellőzöm. A fürdést úgy
szintén. Viszont, bizonyára kellemetlen a 
közérzeted. Ennek az az oka, hogy testem
nek szivaroznia kell, kérlek, add meg ne
ki ezt a lehetőséget. A nap folyamán igye
kezz, hogy állandó jelleggel legyen szivar a 
szádban, különben agitáltnak fogod érezni 
magad. Ha véletlenül szivar van a szád
ban és mégis rossz a közérzeted, akkor bi
zonyára dolgozol. Azonnal hagyd abba. A 
szippogástól ne ijedj meg. Nem megnát- 
hásodtál, egyszerűen idegalapon csinálja 
a testem, mikor zavarba jövök. Ezenkívül 
különösebben nagy bajt nem okozhatsz a 
testemben. Vigyázz, hogy ne dolgozz túl 
sokat, mert az könnyen feltűnést kelthet. 
Ja, és reggel magyarórát kell tartanod. 
Egyelőre ennyi, kellemes napot a testem
ben, használd egészséggel. FWE

Ui.: Akármennyire is könyörög az asz- 
szony, a fát semmiképpen se vágd fel, mert 
attól örökké izomlázam van, azt pedig hol
nap nekem kell elszenvednem, mikor visz- 
szaköltözöm testembe.

Beletörődtem sorsomba, és az útmuta
tót követve szivarra gyújtottam, kaptam 
a majómra egy bőrkabátot, és elbattyog- 
tam az iskolába. Beléptem az ötödik osz
tályba. Biccentettem, de éreztem, hogy a 
kölykök le se szarnak. Valahogy csendet 
teremtettem, majd ismét szivarra gyúj
tottam, és megkérdeztem, hogy -  gyere
kek, ki tudja, hol maradtunk el a leckénél. 
Egy kedves pirospozsgás kislány -  gondo
lom, ő lehetett a gyergyóalfalusi stréber -  
erre odaszólt, hogy a szopásnál, tanárúr, 
a szopásnál. Nagyokat szipákolva hossza
san elgondolkodtam, majd megalkottam 
a definíciót:

Gyerekek, a szopás az, amikor az ember 
szebb jövő reményében Székelymuzsnáról 
felköltözik Gyergyóalfaluba.

MÁRKUS-BARBAROSSA 
JÁNOS 

Re t ró
Farkas Willon Endre módra

Tudom hányas nótát visel 
Mellem húsa a gondokon 
Tudom a hányás megvisel 
Míg elcsúszok a gombomon 
Tudom a lápszuszért babért 
Nem főznek tokány helyeken 
Baseíek mákért vagy babért 
Rutákon s nem tóm melyeken

Tudom köröttem annyi szósz 
Ami beittat felragyog 
Csak azt nem tudom hátha szólsz 
Kiért és mi vagyok

Tudom a szomszédom köszön 
Te meg a segged vakarod 
Tudom a szomszédon közöny 
Te meg a seggem akarod 
Tudom holnap nem ünnepel 
Legfeljebb budán a belem 
Tudom barátok tűnnek el 
Hol jobb hol balabb felemen

Tudom ha reggel felkelek 
S alattam amaz állón 
Szeretőként még elkelek 
Feles vagy negyedáron.
Tudom valakit felkenek 
Szentként a függönyödre 
Tudom talpam s a glóriám 
Nem kaptam mindörökbe

Tudom hol névelők a dolgok 
Míg féldecim ahány arasz 
Tudom gyalog visz ami boldog 
Ne kergetőzz inkább marassz 
Te kúrva élet fölnököm 
Fényképről tudom köldököm 
S tudni vélem a dízel 
Hogyan passzol a szílvavízzel

Tudom köröttem annyi szösz 
Ami beittat felragyog 
Csak azt nem tóm mért nyöszörögsz 
Ha néha kivagyok

BÁLINT TAMÁS
A-liga
Vigyázat, nyomokban
jobb Wellmann-sorokat tartalmaz

S z o r í t  a  lé t  e ro ssz  k o to n ,
s körötte viszket, a betyárját, 
meggyöngyözi a homlokom 
a háromjegyű számsor árát.

K i tró fe á n a k  szég yen  és 
n ő n ek  tú l  k evés  vo lt újra 
-  én, a férfi, sosem túl kevés, 
de mára csak ennyire futja.
Utólag persze bánhatom, 
hogy így kínozzuk egymást, 
s hogy mindig belelógatom 
mindenbe orromat és egysmást.

Máskor (szinte) bárkit, bármerre, bárhol, 
eg y e tle n k é n t a z  A -lig á b ó l.

A » í» K i l o m e t r i K

FARKAS WELLMANN ÉVA 
Nem Róma
Nem Róma ez, hihetnéd, szinte joggal, 
s most van pác, melyből nem vezet ki gátlás; 
e cirkusz sem több annál, minthogy átláss 
mutatványon. Mégse keverd borokkal,
lángok közé se nézz -  az ész ma semmi, 
s a város minden dombja épen áll, 
babérra nem fut, s veszett a béke már -  
veszélyes ügy alteregót keresni.
Nem Nérót olvas Giovanni sem, ha verset, 
a helytartók feladták rég a harcot — 
díszöltözet a szó is, tűzre permet,

tán tetteid ha hagynak némi karcot.
Semleges kor felületén mi termett?
S e forróság? Nem Róma ég. Az arcod.
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MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR
Pinufiusz apát pornópredikátziója 
monsignore Farkas Wellmann Endre, 
Gyergyóalfalu érsekéről
Mottó:
Ünnepre jöttünk zengő énekszóval, 
Hadd szóljon orgona, s a szárnyaló dal, 
Szívünk hangja muzsikáljon,
Wellmann botja álljon, s hegedüljön, 
Szent szelletével minékünk 
tömjénáldást osszon.
Szeretett Érsek Atya!
Drága Jó Testvéreim!
Mai elmélkedésünk az egyetlen 

olyan személyről szól, akit az Úr a he
tedik napon teremtett, amikor már ma
ga is lustálkodott... Ismerős számotokra 
a Teremtés Könyve, amelyben a legfőbb 
Alkotó életre hívja a virágokat, az álla
tokat, az embert, plusz-mínusz Farkas 
Wellmann Endrét, akinek helyét a disz
nó és az angyal között jelöli ki. Életében 
csak egyetlenegyszer hallgatott az ör
dögre: amikor a Helyőrségbe hozott en
gem... Férfiasságot is teremtett neki a 
Mindenható, az egyedülit, amellyel va
laha is dolgozott... Már gimnazista ko
rában kivonult irodalom óráról az udvar
helyi katolikus temetőbe, hogy magját 
Szemlér Ferenc sírjára hullajtsa. Nemi 
ösztöne azonban fordítottan arányos va- 
la falloszméretével, így a kötelező iskolai 
kukoricaszedéseken szenvedélyesen válo
gatta a leghatalmasabb csutikákat, hogy 
azokat dugdoshassa a számára leginkább 
tetsző székely leányok lábai közé, akik 
közül -  Wellmann férfiúi méretének ha
tására -  ma többen az ismert pesti pornó
producer, Kovi felszopó lányai...

Érsekünk tanulmányait követőleg ha
mar megházasodott -  egyedüliként oldot
ták fel Rómában cölibátusát, szülői bele
egyezés és legalább időszakos impotencia 
feltételével. Székelyszentmuzsnára köl
tözött — a faluba, amelynek lakói láttán 
nagyméltóságú és fővitézlő Horthy Miklós 
azonnal lemondott annak idején a teljes 
Dél-Erdélyről... Innen já rt Wellmann a 
Hargitára, ahol Az érsek látogatása cí
mű film forgatásán a szerfölött magasz
tos sofőri szerepet vállalta, ám, amíg au
tóval hordta az aktorokat Budapestről a 
székelyek szent hegyére, nem teljesítette 
házastársi kötelességét. Lássuk együtt, 
drága jó testvéreim, milyen végzetes kö
vetkezményei vannak, ha nem írunk házi 
feladatot feleslegességünknél az ágyban: 

Székelyszentmuzsna határában tom
bolni kezdett a vihar. Azon a helyen pász
torok tanyáztak. A szóbeszéd szerint ket
ten közülük bejártak éjszakánként a 
faluba, hogy a parókián vinnyogtassák 
Wellmann érsek úr asszonyát. A helybéli 
parasztok a mai napig kacsintva szaval
ják egymásnak az ismert strófákat:

iată vin în cale, 
se cobor la vale

trei turme de miei, 
cu trei ciobănei, 
şi cel ungurean 
cu cel moldovean 
dau muie la 
doamna metropolitan!
Ne feledjük, ahol Wellmann megjele

nik, ott még a parasztok is szavalnak!
Egy nyári hajnalhasadtában hazaérke

zett az érsek úr, és ajtajánál két kereszt- 
betett pásztorbot fogadta, fölöttük a fel
irat:

„Ki itt belépsz, hagyj fel minden re
génnyel.”

Hogy a hálószobában kiket talált, a 
mai napig sem sejti senki, de ő azóta a 
családi albumban is csak rablóbandát 
lát, a pásztorok pedig röhögve feszítenek, 
mint köpőlegyek generalisszimusza a sza
ros talicskán. Wellmann szétesett csaló
dottságában, akár az Országos Széchényi 
Könyvtár, mire Ollókezű Édward meg

találta benne a teljes Helyőrség-soroza
tot. A Magyar Távirati Iroda kiküldött 
tudósítója azonnal hívta OJD-Simpsont, 
Claudiopolis erektív kardinálisát, aki pe
diglen engem hívott:

-  Wellmann válik?
-  Elválik.
Ekkor már Wellmann úgy kivonult 

Székelyszentmuzsnáról, hogy mellette a 
honvédek negyvennégyben gyenge minist- 
ránsok valának. Imigyen adta vissza néki 
az Úr időközben elvesztett nemi ösztönét. 
Az érsek látogatása c. film tehát az ér
sek válása szappanoperával folytatódott, 
OJD-Simpson, Claudiopolis erektív kar
dinálisa autójába rakta a pórul járt érsek 
urat, és vigasztalni kezdte, mint állatbarát 
pedofil a kéthetes kanmalacot, engem pe
dig megkért, állítsam ki a falu határába a 
karatecsapatot, hogy Wellmann vissza ne 
fordulhasson, mert ő a Subaruját a muzs-

nai sztrádán széjjel nem vereti, inkább ku- 
fircoljon pénzére az érsek úr Kolozsvárt, 
így mentettük meg Wellmannt az iroda
lomnak. Ott volt Márkusska is, de ő olyan, 
mint az előbőr: a fontos dolgok esetében 
mindig hátrahúzódik. Öngyilkosság ve
szélye nem állt fent, mert az érsek atya 
a kötelet is lusta beszerezni, egyedül ap
ró szerszámának morzsolgatásával dicséri 
naponta az Urat.

„Aki kezét az eke szarvára teszi, és hát
rafelé néz, nem alkalmas a mennyek or
szágára!” -  figyelmeztettem a válástól 
megriadt Wellmannt, aki úgy remegett, 
mint vak buzi a katolikus fiúgimnázi
umban. Nem kellett félnünk, testvéreim, 
mert az érsek úr kezét ekeszarvra nem 
tette, ehelyett hónapokig farkát vakarva 
lehetett látni, amint délelőtt tizenegykor 
alsógatyában előlibegett a Helyőrség szer
kesztősége mellőli vendégszobából, szent 
szelletével biztatva munkára a szerkesz
tői seregletet. Végül a Bulgakov beszer
zője szólt OJD-Simpson erektív kardiná
lisnak: ha Wellmann nem lesz szerelmes, 
ő biza lemond, mert nem hajlandó tovább 
hordani a csalódott érseknek az ingyen 
grogot. Ekkor OJD-Simpson szétfutott 
a szélrózsa minden irányába, hogy ropo
gós szűz leányt szerezzen. És nemzé neki 
Wellmann Ábelt, ki az Úr ajándéka vala. 
Szerintetek miért örült annyira a válasz
tott nép a fiúgyereknek, drága jó testvé
reim? Képzeljétek el Farkas Wellmann 
Endrét nőként!!! Kitiltaná a román rend
őrség az Erdély szépe verseny ötszáz kilo
méteres körzetéből, Magyarország újon
nan választott miniszterelnöke pedig 
betiltaná miatta a Miss Hungary-tü! így 
is olyan, hogy őszentsége, XVI. Benedek 
pápa, ha meglátná, kötelezné a művi ve
télést! Létezik azonban, ami Wellmannál 
szép... Négy sor, amiért mindent megbo
csáthattok neki:

„... mítosszá kövül, beérett a sejtés,
szöveggé lettél, már majdnem telebeszélve -
éjszakánként, ha átfúj még a házon,
megfürdik az emlék, felragyog a szélbe’...”

Mert bár szent szelletet hallat és bök- 
ked, mégis ő az érsek.

Isten éltesse sokáig! Fogadja a kükül- 
lőmenti Athén apátpüspökének testvéri 
köszöntését, valamint ajándékát: a buda
pesti Szent István Bazilika mellőli 7. szá
mú körzeti szexshopban vásárolt farok- 
hosszabbítót!

- M A »«a* KlLOliCTRlK
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZETEK
1. Fölgerjedt 
szittya  vérem
„Mindig les valaki, aki kancsal.” És 

nemcsak engem: minket is. És nemcsak 
más: mi magunk is; mi egymást is szünte
lenül lessük és fúrjuk. Egyszer egy olyan 
előadást tartottam, amelynek a gondolat
menete kikényszerítette a választ: miért 
is? Miért is? Miért van az, hogy pédául az 
úgynevezett magyar nyelvterület, amióta 
csak ismerjük, folyamatosan csökken, de 
arról beszélnek mások, hogy erőszakosan 
terjeszkedünk, agresszív módon magya
rosítunk, lásd például a nyelvvédő műso
rokat; sőt sokan közülünk is („közüleink 
ezrei”) bizonyítgatják: nem is voltunk, és 
nem is voltunk magyarok.

Választ kellett adni erre a nemzeti ül
dözési mániára, és ezért volt előadásom 
címe: „Történelmünk nehéz kérdései”. Az 
előadást a budapesti Székely Kör rendez
te; nagyon kedvesen támogattak, kivé
ve azt az egy személyt, aki a rendezéssel 
volt megbízva: az első pillanattól kezdve 
csikorgóit és vicsorgott, és például a 250 
meghívóból egyetlenegyet sem küldött ki. 
Ennek ellenére megtelt a terem, zsúfolá
sig. Számomra hangulati előbemelegíté- 
sül szolgált, hogy az előadás színhelye fe
lé tartván, betértem villásreggelizni egy 
borpatikába. Beismerem, stílusosabb volt 
így, mintha azt írják ki, hogy „borgyógy
szertár”. Na, de mi következett ezután? 
Az üvegpulton jó hosszúkás, káposztába 
való töltelékek halmozódtak, csontfehé
ren, kísérő levelek nélkül. -  Kérek négy 
tölteléket, szóltam a kisvendéglősnek. -  
Az nem töltelék, hanem rollni, nem látja, 
ki is van írva! -  Szóval töltelék maguknál 
nincs? — Nálunk rollni van! -  Na, akkor 
egye meg maga, bőgtem oda, és villám
gyorsan kisirültem az ajtón; átmentem 
szembe az arabhoz, valami töltike félét 
enni; amin vitatkozni szoktak, hogy gö
rög, török, örmény vagy éppenséggel kí
nai eredetű, s aminek a lényege, a hosszú 
szárú lapi, a szárma, ami a töltelék épít
kezési kiindulása; a szó maga a „szárma
zik” ige töve; a „szármi” völgycsúcsot je
lent; Szeged és Sziget ismert helynevek; 
stb. És hogy lesz belőle rollni?

Az előadásban érintenem kellett volna 
olyan kérdéseket is, mint pl. ezt: „érthető, 
ha a kisantant államokban a magyarság 
lélekszáma megtorpant gyarapodásában, 
sőt egyre gyorsuló mértékben csökken
ni kezdett. Ám hogy lehet, hogy a testvé
ri, sorstárs Ausztriához csatolt területen, 
egy ultrademokratikus, majd ultranáci, 
végül ultraliberális államban a magyar
ság létszáma félévszázad alatt kevesebb 
mint egy tizedére fogyatkozott?”

Hiszen itt nem lehetett outbabing- 
ről, azaz „kibabázásról” beszélni, mivel 
az osztrák anyák nem szaporábbak. És 
még mazsorett-mozgalom se volt, és a lá
nyok sem készültek még fotóművésznek, 
forgatókönyvírónak vagy látványtervező
nek, és mégis; az ormánsági nők már ré

gen egykéztek. Igen, mondtam, éppen ez ré
giségünk bizonyítéka: a „kevés a fóka, sok 
az eszkimó” nem a jövő rémképe, hanem 
az ősmúlt traumája. Amikor a létért való 
küzdelemben a legveszélyesebb ellenfél a 
hozzánk legközelebb álló személy, a test
vér! Hogy mély benyomást tegyek a hall
gatóságra, el akartam mondani Palocsay 
Zsigmond egyik kedvenc természetraj
zi analógiáját, a „Giliszták a befőttes- 
üvegben” címűt. Ha egy szál gilisztát be
teszünk egy befőttesüvegbe, az szépen 
kimászik és elmegy dolgára. Ha egy ma
rék gilisztát teszünk egy üvegbe, egy sem 
tud kijönni. Amint valamelyik elkezd föl
fele törekedni, a többiek azonnal rácsim
paszkodnak a derekára és súlyuknál fog
va visszarántják; végül az összes giliszta 
ott döglik éhen az üveg fenekén.

Azonban nem akartam, hogy 300 hall
gatómnak mindig a gilisztákról jussak 
eszébe, ezért a szittyák példájához folya
modtam. Sok szépséges dolgot tudunk ró
luk: égből hullott aranytárgyak, igaz
ságosság, végtelenül békeszeretőek és 
harcban kiválóak. Egy dolgot azonban 
nem nagyon szoktunk emlegetni róluk, 
pedig valamelyik kortárs görög (nyilván 
kajánságból?) följegyezte. Azok a szkít- 
ha kiválóságok, akiknek módjuk van a ki
rály körül forgolódni, csak egyetlenegy do
logra igyekeznek: valamelyik rokonukat 
annyira bemártani, eláztatni, megfúrni 
a király szemében, hogy az végül is kivé
geztesse az illetőt, és koponyáját odaaján
dékozza az áskálódónak. Az pedig szépen 
bearanyoztatja és az Övére függesztve vi
seli. És minél több ilyen fityegője van, an
nál előkelőbb!

Féltem a megbotránkozástól, de a hall
gatóság szemében fel-fellobbantak az 
egyetértés szikrái és aprókat bólogat
tak. Előadás után sokan odajöttek, a kö
nyököm tapogatták és mondogatták: „Hát 
igen! Valóban! A rokonság bizonyítéka!”

2. Az örök újdonság  
-  az örök régiben
Gyűlölöm azokat az újdonság-hajhá- 

szokat, akik gyűlölik az őket csillapítani 
akarókat. „A szemétbe minden ócska va
cakkal...” E téren nem léteznek kiegyen
súlyozott álláspontok. Vagy megátalko
dott, gyepes fejű, minden változástól irtózó 
valaki az ember, vagy minden újnak bo
londja („eszement fonóka”: mi lehet az?). 
Felmerülnek ugyan filozófus-zagyválások 
is: hogy a múlt csupa egymásra halmozó
dott újdonságból áll; hogy az örök válto
zásban meg kell látni az örök állandót, és 
fordítva; ám e bölcsködések hatástalanok.

Be kell vallanunk, hogy a könyvekkel 
kezdődött; jóval azelőtt, hogy a Gutenberg- 
galaktika kimúlásáról kezdtek siránkoz
ni: igenis, a könyvesek kezdték!

Régen voltak negyed-, nyolcadrét és még 
kisebb könyvek, ehhez szabták a könyv- 
szekrényeket és polcokat, gyönyörűen so
rakoztak, díszes sarokkal. Aztán egyszer 
csak megjelentek a különböző albumok: 
sem magasságban, sem mélységben nem 
fértek be a polcokra; a sorsuk a hevertetés

lett, majd a szekrényalja s az ágyneműtar
tó. Minden könyv ki akart ütközni a többi 
közül; legutóbb olyant is láttam, mint egy 
szelet egy kínai legyezőből: a lábtörlő ki
porolására alkalmas leginkább, nem ol
vasásra. Végül ma már a sok könyv csak 
bosszúság; szanaszét hever, leszakad a túl 
súlyos táblája, szétesik a kötés és valóban 
nincs mit csinálni: ki vele, helyet csinálni 
az Újnak!

Igencsak elgondolkoztató, hogy az új- 
donsághajhászat különösen két terüle
ten bontakozott ki: a konyha táján és a 
színjátszás terén. Közös a kettőben: hogy 
valami sosem illik össze, aminek össze 
kellene. Évtizedeken át ettünk valami sa- 
vanyútejfélét, de a kiskanalak nem fértek 
be az üveg száján. (Éppen úgy, mint a kap
ható pénztárcák: csak pár milliméterrel, 
de mindig rövidebbek annál, hogy a for
galomban levő bankjegyek kisimítva el
férhessenek bennük; mint ahogy az irat
táskákban sem férnek el a típusméretű 
papírok.) És az újszerű ízesítés, az aroma- 
tizálás: a szivar, a szardínia, a disznófősajt 
-  vaníliaízű; a szalámi és a fejfájáscsillapí
tó ánizsos; a sonkának meg éppúgy nincs 
íze, mint ahogy a modern szekfűnek nincs 
illata! Az élelmiszeripart újdonságos útke
reséseiben még meg lehet érteni: létezett 
régebben a Vágóhídi Hulladék; ezt meg
vásárolták az enyvgyárak és szappangyá
rak; azonban ma a tisztálkodó szereket s 
a ragasztókat szintetikus anyagokból ké
szítik, a szappant is (és a másik szappan 
is, amellyel az első nyákos ragadósságát 
le lehet mosni)... -  ez rendben van. De mi
ért kellett a szekfűt illattalanítani? Nem 
hiszem, hogy az illatszergyártó cégek le
fizetnék a kertészeket. Valamiből azon
ban mégiscsak következik ez, mint ahogy 
a színháznál; előbb hadat üzentek a színé
szi beszédnek, utána a színpadnak, a né
zőtérnek és természetesen a közönségnek; 
előbb gúnyolódnak rajta, hogy kimosa
kodva és kiöltözve jön a színházba, aztán 
meg, hogy látni és hallani is akar valamit; 
majd nem fogsz te a zsöllyédben elterpesz
kedni, amíg mi itt izzadunk!

A minap egyik tévénk színházi műso
rában egy táncművész-rendező beszélt az 
új ellentmondásokról. Olyan volt, mint a 
Coreo Graphusok Anyja, bár még jobban 
emlékeztetett Osmámira, a kukutyéni 
kultúra termékenység-istennőjére. „Meg 
kell újítani a néptáncból építkező színpa
di táncot is, mert” -  és egy roppant me
rész laposságot vágott ki: „a tánc maga az 
élet!”. A képernyőn bejátszások szemlél
tették a kijelentés igazát: a néptáncosok 
előbb mintha bogeneztek volna, korcso
lyapálya hangulatát idézve hullámzot
tak. Aztán a néptáncosok a néptáncos
nők népszoknyája alá dugták fejüket, s 
úgy táncoltak! Olykor kiderült, már lapul 
más is a szoknya alatt fehér nép-pizsamá
ban. Aztán a néptáncosnők a néptánco
sok nyakába ültek s tovább népújtáncol- 
tak. Hogy mi benne a lényeges újdonság? 
A nagy irre-verzi-bili-tás. Az élet ugyan
is -  nem maga a tánc! Az új művészi láto
mások éppenúgy a föld mágneses sarka
inak az eltolódása nyomán jönnek létre, 
mint az időjárási zavarok: összekötni a 
kínost a kényessel, a gyermeteg malacko
dást az Őspíhával...
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BENŐ ATTILA 

(tört ab lakon  át)
Gályarabok lettek már az anyaméhben. 
Ébredés előtt gázkamrára ítéltek.

Félelem és számítás motoz és kapar.
Nem hagyja lenni azt, ami lenni akar.
Az ártatlan bűnösöket, kik más kezével 
magukat fojtogatják, ki ítélhetné el?

Magzatcsont-aprólék a szikla alatt. 
Lélegzet, amely a mélyben elakadt. 
Kiáltás, melyet senki nem hall, 
mert már a hangszálakban elhal.
Lanyhul a borzongás, 
fertőz a megszokás.
Elkenődött, vöröslő emlék felszárad.
A tört ablakon át friss levegő árad. 
Egyszer volt lehetne -  üveghegyen innen. 
Közömbös angyalok szállnak fehér ingben.

Omló jelen: anno domini mortus.
Ma ez lesz a negyvenedik abortusz.

(lépcsőház)
Arra gondolsz a keskeny lépcsőfordulók 
köreit járva,
ma sem készül el az üres postaláda 
elégiája.

A vaskorlátokba 
kapaszkodik a kezed.
Minden lassításnál 
megtorpan a képzelet.

Növekvő lépcsőzet.
Táguló légcsövek.

Fazakas Tibor: orgona

Milyen lépcsősor ez, mely fölfele 
visz téged,
és mégis folyton-folyvást odalent 
ér véget?
Ez a léghuzat minden 
ötletcédulát szétdob.
Elköszönnek közeli 
és távoli szomszédok.

Lépj csak! Hisz ez a nehézkedés adója, 
mélység és magasság gravitációja.

Tovább! az emelet és félemelet között, 
ahol minden árnyékhoz van valami közöd.

A lépcső minden érintésnek örül.
Tovább, tovább önmagad körül.

(szám űzetés)
„Én magam is fázom. Hol hát a szalma...?” 

(Shakespeare: Lear király)

Befele nyílnak a vaspántos ajtók, 
az ablakok távolodó tisztásra.
(Csak dereng a fa, árnyékára hajlott. 
Közeleg a felhők foszladozása.)

Mész-pórusok fojtott lélegzete.
Itt állandó égtáj-forduló van.
Gyorsul a látványok körmenete: 
az érintés megvillan, ellobban.

Karnyújtásnyira képek: hámló plakátok. 
Mint seb, beforrnak és bomlanak a rések. 
Didergő király, az ég fölötted gyűrött bádog; 
körvonaladdá lett a száműzetésed.
Mint köd, eloszlottak a lányok, a lángok, 
a fürge apródok és a hű segédek.

Az ismert tekintet félúton elapadt.
Miben kapaszkodhatnál, hol a szalma?
(Csak lépteidet visszhangozzák a falak.)
Hol van a szalma, mi lángra lobbanna?

Kopott palást rád adva. Gombolkozz!
Ha élednek harsány álmok, hitek, 
el ne szegődj a másik magadhoz.
Kövült lángokra kékül a hideg.

(kilom éterkő)
Kilométerkő. Ötvenéves.
A festék lekopott róla.
Felülete szélmarta, érdes.
Rátelepül az út pora.
Csak egy kőtömb: jeltelen, útszéli.
Színes betűktől, számoktól megtisztulva, 
az irányt vagy a távot nem méri.
Mi volt, az évek alatt azzá vált újra.
Az utazóknak haszontalan.
Önmaga lett: szürke talány.
Első látásra arctalan.
Országút menti magány.

Körülötte a csalánok hozzánőnek.
Ha másra nem, jó lesz madárpihenőnek.
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MESTER GYÖRGYI

A tenger
A halászlegény hevenyészve össze

tákolt kalyibában éldegélt a településtől 
távol, a tenger egyik elhagyott partsza
kaszán. Már nem volt olyan fiatal, hogy a 
családja tartsa el, de olyan idős sem volt 
még, hogy ó' maga alapítson családot, na 
meg az anyagi tehetsége se volt meg hoz
zá. Utóbbit nehéz is lett volna tagadni, 
hiszen végtelenül szegény volt, csak ten
gődött egyik napról a másikra.

Ócska, recsegő-ropogó deszkájú bár
káján minden hajnalban tengerre szállt, 
felvette a harcot a háborgó őselemmel, 
kivetette a hálót, bevonta a rákcsapda 
ketrecét, birkózott a kötélzettel, tenye
re össze-vissza hasadozott, gyógyult se
bekkel volt teli, melyre aztán úgy rákér- 
gesedett a bőr, mint az öreg embereknél 
szokott. A tengert ennek ellenére csupán 
ellenfelének, és nem ellenségének tekin
tette, hiszen már évek óta senkitől nem 
kapott semmit, a tenger tartotta el, hát 
miért is haragudott volna rá? Azt meg 
csak nem kívánhatta, hogy a tenger ön
ként adjon bármit is, rendjén valónak 
érezte hát, hogy meg kell küzdenie a min
dennapi betevő falatért.

A tenger sem akarta őt sohasem el
pusztítani, csak küzdelemre késztette, 
mintha csupán az akaraterejét tenné nap 
mint nap próbára, s lehetővé, hogy tény
leg kiérdemelje, amit tőle megszerez. Ha 
kicsit bőségesebb volt a halfogás, új desz
kákkal megjavíthatta a rozoga bárkát, 
vagy vehetett egy másik hálót, többre 
nem tellett. Mint ahogyan lányra sem. 
Hiszen a lányok is olyan mércével mér
tek, mint mindenki más a világon: van- 
e valamid, tehetős vagy-e, el tudsz-e ta r
tani egy asszonyt, gyerekeket. Mivel nem 
volt semmije, erről csak álmodozhatott. 
Meg is tette, esténként.

Miután elfogyasztotta egyhangú va
csoráját, kiült a tengerpartra. És akkor 
minden megváltozott körülötte. A nap
közben haragvó tenger a szeme előtt sze
lídült meg. Lábaihoz csendesen simultak 
a hullámok, halk loccsanással futottak a 
partra, fáradhatatlanul igyekeztek felé, 
mintha őt akarták volna elérni. A sely
mes víz simogatta a bőrét, lágy, sós szellő 
borzolta a haját. Előtte hajladoztak a víz 
alatti bársony moszatok, mintha táncot 
lejtenének, kacérkodva vonva magukra 
révedező tekintetét. Szerette a tengert. 
Olyan fájdalmasan szép volt a látvány. 
Szemében visszatükröződött a lenyugvó 
nap tüze, mely lángoló vörösre festette a 
tenger azúr fényét, majd a hanyatló nap 
belebukott a végtelenbe, és a nagy víz ki
oltotta a tüzet. Ezt csodálta minden este, 
s a csendet, mely telítve volt a nászukat 
ülő kabócák örökös cirpelésével, a tenger 
mormogásával, a partra csapódó hullá

mok halk, egyenletes neszével, s a szelí
dülő langy fuvallat érzéki susogásával.

Napszálltával a tenger fölé mélyfekete 
lepel borult, elfedve minden rosszat, min
den csúfságát a keserves életnek, s beta
karta őt is. Ilyenkor aludni tért szerény 
fekhelyére, melyet uszadékfából ácsolt, 
száraz tengeri fűvel bélelt, mégis milyen 
jó alvás esett rajta. Csak azzal nem volt 
kibékülve, hogy az álom sem hozta el a 
mámorító, boldog érzést, melyre mindig 
is vágyott, átélni egy szerelmes éjszakát.

A dagály érkeztével, a tenger minden 
éjjel kiszökött a medréből. Ó is szerette 
a fiút. A napcserzette fiatal arcot, a feke
te, szomorú szemeket, a rakoncátlan ha
jat, mely olyan hullámokat vetett, mint 
maga a haragvó tenger. Hol a szülöttének 
érezte az apátlan-anyátlant, hol szerető
jének, kivel szakadatlan kívánt együtt 
lenni, együtt érezni, lélegzeni...A kalyi
bához igyekezett hát unos-untalan, de 
hullámai nem bírták erővel, s előbb hal
tak el a kagylótörmelékes parton, mint
hogy elérték volna azt.

Egy éjszakán azonban, amikor tán a 
hold is kirúgott a hámból, a dagály szo
katlanul megnövelte a vizet. A tenger ki
lépett medréből és visszatarthatatlanul 
nyomult a kunyhó felé. Nyitott ajtaján be
áramlott, és körülölelte az egyszerű fek
helyet. Selymes hullámaival betakarta a 
fiú testét, a nedves, apró tajtékok az aj
kát paskolták, s az alvó arcán cirógatva 
átsuhant a tengeri moszat. A fiú álmá
ban úgy érezte, ezer lágy kar öleli lan
gyos öleléssel, nedves csókok érintik az 
ajkát, homlokát befedte egy szép lány dús 
hajzuhataga. Boldog volt. Soha át nem élt 
kéjes érzés töltötte el, a boldogság bódula
ta, melyből nem akart felébredni. A ten
ger pedig először csak ringatta a fekhe
lyet, majd megemelte és hullámzó hátára 
vette. Kivitte az egyszerű lakból, ringat
va vitte magával, vissza az anyabölcsőbe. 
A nyílt vízen aztán a szerelmes-halálos 
ölelés még szorosabbá vált, s a tenger a fi
út lehúzta mélységes mély kútjába, örök 
álommámorba temetve, melyből nincs éb
redés....

Ölelj át...
Azt hitte, a Paradicsomba jutott, 

amikor először tette lábát az Egyesült 
Államok földjére. Az iskolájából egyedüli 
ösztöndíjasként került a távoli földrészre, 
olyan lehetőség kedvezményezettjeként, 
amilyen keveseknek jut osztályrészül.

Az első két évben remek eredményt 
produkált a kaliforniai egyetemen. 
Olyannyira kimagasló volt a teljesítmé
nye, hogy idehaza csak szuperlatívuszok- 
ban beszélt róla a család. A kedvese ha
sonlóképpen büszke volt rá. Nehezen 
viselték a kényszerű távollétet, de mind
ketten úgy gondolták, megéri, beérik

egyszer még annak a sok kínlódásnak a 
gyümölcse, csak fejezze be végre a tanul
mányait. Úgy vágyott rá, hogy megölelje 
a lányt! Ha majd otthon lesz, csak a kar
jába veszi, átöleli, és el sem engedi töb
bé...

Aztán eljött az az idő is. Már megvolt 
a repülőjegye -  de sokat is nélkülözött 
azért a családja -, és készülődött haza
felé. Az utolsó kint töltött estén, iskola
társai búcsúpartyt rendeztek a tisztele
tére. Minden jól ment, a hangulat kitűnő 
volt, s rajta nem is látszott, valójában 
mennyire nehezére esik elválni a baráta
itól, akik közül néhánnyal bizony szoro
sabb kapcsolata alakult ki, mint odaha
za a rokonaival. Többet is segítettek neki. 
Megosztották vele minden javukat, az 
évek során testvériesen segítették egy
mást, úgy a tanulásban, mind a minden
napok nehézségeinek a leküzdésében.

Hajnali kettőkor takaródét fújtak. Ót 
az egyik lány hívta meg a kocsijukba, 
hogy csatlakozzon hozzájuk, úgyis ar
rafelé mennek haza, magukkal vihetik. 
Eleinte húzódozott, tartott tőle, hogy ké
nyelmetlenséget okoz, s nem akarta, hogy 
a többieknek szorongniuk kelljen miatta. 
Végül, mivel annyira győzködte a szép, 
szőke lány, belement. Már bérelt lakásuk 
környékén jártak, amikor az egyik lám
pánál állva, beléjük rohant egy őrült so
főr. Hogy ezután mi történt, azt később, 
akárhogy gyötörte is az agyát, soha nem 
tudta felidézni. Bennragadt az összetört 
kocsiban, kezeit a fém alkatrészek össze
vissza törték, szabdalták, bőre rongyossá 
gyűrődött, az iszamos vértől azt sem le
hetett látni, hol kezdődött a válla, és hol 
ért véget a kar....

A másnapi géppel persze nem tudott 
elrepülni, és még nagyon sokáig nem tu
dott nemhogy gépre ülni, de még az ágyá
ban felülni sem, súlyos sérülései miatt. A 
kerekeken guruló koporsó többi, kevésbé 
sérült utasa ugyanabban a kórházban lá
badozott, s amikor már jobban voltak, és 
persze járóképesek, felváltva látogatták. 
Három hét telt el, amikor végre valaki 
elszólta magát, hogy a szép, szőke lány 
meghalt. Egyedül ő.

Nyolc héttel később, miközben anyja 
egyszer már meglátogatta — a családnak 
csak egy repülőjegyre telt, azt is a kö
zeli ismerősök és barátok adták össze -, 
végre hazafelé készülődhetett. A mosta
ni hangulata azonban egészen más volt, 
mint a két hónappal azelőtti. Félt. Félt 
hazamenni, megjelenni az ismerősök kö
zött, találkozni a barátnőjével. Mit fog a 
lány szólni?! Meglehet, nem is akar már 
vele találkozni. Talán őt okolja. Hogy mi
ért ment el az utolsó este bulizni. Miért 
szállt be abba a halálautóba. Miért nem 
volt jó neki a tömegközlekedés?!

Eljegyzést terveztek, azután esküvőt. 
Kilátásban volt már egy jó állás is. Most 
az is elúszott. És nem csak az eltelt idő 
miatt, hanem a többi miatt... A repülő
téren csak a szűk családja várta. A ba
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rátnőjét nem látta sehol. Pedig a lány 
tudott róla, hogy mikor érkezik, any
ja értesítette, tartották a kapcsolatot. 
Hát itt a válasz, a gondolatban számta
lanszor feltett kérdésre. Már nem akarja 
ó't. Nem volt elég erős a szerelmük, leg
alábbis ezt az erőpróbát már nem bírta 
ki. Nem is nagyon figyelt arra, amit köz
ben a bátyja magyarázott, hogy a lány 
akart, de nem tudott jönni, mert a nagy- 
nénjét szélütés érte, és a család képvise
letében ő jár be hozzá a kórházba etet
ni. Tényleg, most ebédidő van. Persze, 
hiszen előző este szállt fel a gép vele 
Amerikában. Ez biztosan csak kifogás. 
Érti ő, nincs ezen mit nem érteni. Vége, 
most már tényleg vége. A maradék re
ménye, az utolsó esélye is elszállt. Az őt 
fogadó családtagok, mintha valakit gyá
szoltak volna, olyan csendben szálltak 
be a taxiba. A lakásban is csend volt, sú
lyos csend. Mintha mindenkit az ő bána
ta nyomasztotta volna. A legbelső szo
bában is hallotta, vagy csak belülről 
érezte, hogy anyja odakinn a konyhában 
a könnyeit nyeldesi. Apja vigyázva tapo
gatta meg a hátát, és megkérdezte, jól 
ül-e. A késői ebéd is ebben a feszült lég
körben telt. Még nem érezték elérkezett
nek az időt, hogy előhozakodjanak az
zal, hogyan is gondolja a továbbiakat, a 
történtek után. Mit akar, főként mit tud 
majd kezdeni az életével? Gondolták, mi
ért terheljék, ráér holnap is rádöbbenni, 
hogy életcélt kell váltania, s hogy volta
képp fogalmuk sincs, mi módon segít
hetnének neki ebben. Lassan vánszor- 
gott előre az idő. A karosszékből éppen 
fel akart állni, amikor a bejárati ajtó fe
lől türelmetlen csengetés hallatszott. 
A váratlan hangra összerezzent. Maga 
sem tudta, hogy mitől fél, de egyből leiz
zadt, ami ugyan még gyenge fizikai álla
potának is betudható volt. Izgatott han
gokat hallott, majd látta, amint anyját 
szinte félretaszítva, egy régóta nélkülö
zött, fájdalmasan szép jelenség tör be a 
szobába. A barátnője volt. Megtorpant 
előtte, szemét óhatatlanul odavonzotta a 
látvány, a karok hiánya, s a könyökhaj
latban végződő két fehér gézkötés. Aztán 
a lány csak ráborult, és szinte önkívü
letben suttogta a fülébe: így is szeretlek, 
csak téged, ölelj át...

Bátorság
A bátor oroszlán, az állatok kirá

lya, jóllakottan poroszkált az afrikai 
forróságtól s a szavannák porától bá
gyadtan kókadozó magas fűben.

Arra gondolt, miközben kócos, feke
te sörényét cibálta a fáradt szél, hogy 
milyen jó is neki. Nincs igazi ellensé
ge, merész, kitűnőek az adottságai, jó 
a szeme, éles a h a llása ... amikor hir
telen valam i elcikázott a szeme előtt. 
Megtorpant, és csak nézett. A tá

volban gyorsan tűnt el egy farok, s 
a hozzá tartozó pöttyös hát. Hol ki
emelkedett, hol lesüllyedt, mígnem  
végleg eltűnt a legázolt, száraz kórók 
között. Egy gepárd, amit ő nem vett 
észre. Sem azt, hogy közeledik, sem  
azt, hogy miféle állatot üldöz. Talán 
egy antilopot? Meg volt ütközve. Nem  
olyan jó már a füle? Hová lettek a sza
vanna neszei? Lehet, hogy végleg el
tűnnek számára? Hogy fog ezentúl 
vadászni?

Úgy érezte, mintha kicsit összébb 
ment volna a bőrében.

Kétes jövőjén gondolkodva bandu
kolt tovább, és annyira sajnálta ma
gát, hogy észre sem vette, bivaly
csorda kellős közepébe keveredett. A

Sipos László: „Sztár”

hatalm as állatok szanaszéjjel hever
tek, pihentek. Talán azért is nem vet
tem észre őket azonnal -  menteget
te magát. Igyekezett minél hamarabb 
keresztüljutni a bivalyoktól hem zse
gő zónán, hiszen ő most egyedül van, 
tele a gyomra is, biztosan nem tudna 
nagyon legénykedni, vagy megvéde
ni magát, ha rátámadnának, feltéte
lezve, hogy zsákmányra vadászik, s a 
borjaikat veszélyezteti.

Ezek szerint már nem is lát olyan 
jól? Hogy eshetett meg vele, hogy nem  
vette észre ezeket a fűben domborodó, 
hatalm as, fekete halmokat már jóval 
korábban? Érezte, elgyengül.

Mire túljutott a fekvő bivalyokon, 
remegtek a lábai, pedig a patások rá 
se néztek. Látták rajta, hogy nem va
dászik. Vagy azt látták, hogy már nem  
is képes rá?! Pedig csak tegnap volt, 
hogy úgy belakott. Igaz, nem a saját 
zsákmányából, csak ügyesen sikerült 
elhessegetnie a keselyüket, meg a h i
énákat a más által otthagyott tetem  
maradványairól. Úgy érezte, a bőre 
még inkább lötyög rajta, és ő megint 
összébb ment egy kicsit.

Na, csak pihenjem ki magam! Egy 
kis hűsölés jót fog tenni -  gondolta. -  
Aztán lemegyek a folyóhoz inni.

Már egészen közel járt egy bozótos 
részhez, ami kiváló pihenőhelynek 
tűnt. Körötte magas elefántfüvet hin- 
táztatott a száraz, meleg afrikai szél. 
Mintha egy kemence száját hagyták  
volna nyitva, úgy áradt a földből a 
forróság.

Kényelmesen, kicsit megtépázott 
önbizalommal, de töretlen hittel heve- 
redett le a bozót tövébe. Éppen kinyúj
tóztatta volna magát, amikor h irte
len őrült robajjal trombitaszó harsant 
mellette, és a bozót mögül, mint egy 
rohamra induló sereg, kirobbant egy 
gigantikus, öreg elefántbika. Rátiport 
a farkára, és ha kicsit odébb fekszik, 
valószínűleg agyontapossa.

Csak arra volt ideje, hogy fájdalmát 
figyelmen kívül hagyva odébb kúsz- 
szon. A bika ügyet se vetve rá, nyu
galma megzavarójára, elcsörtetett. 
Lába alatt dongott a föld.

Az oroszlán magába zuhant. 
Megérintette az elmúlás szele. Mire 
jó ő még? Se nem lát, se nem hall, se 
nem érzékel? Hát már meg sem érzi, 
ha nem szabad a tér? Hiszen majd
nem ráfeküdt egy elefántra!

Kisvártatva annyira összeszed
te magát, hogy lábra tudott állni. A 
farka fájt, és olyan nagyon fájt, hogy 
szinte elzsibbadt, mintha már nem is 
fityegne ott, a teste másik végén. Az 
orra remegett, de nem a vadászszen- 
vedélytől, hanem az átélt borzalmak 
miatti félelemtől.

A folyó felé igyekezett. Egész közel 
érve látta, hogy a víz hemzseg a kro
kodiloktól, egy-két ejtőző, tengeralatt
járóként le és felmerülő víziló is ott 
időzött. A krokodilok kemény farok- 
csapásai, az erőt sugárzó vastag pán
célok sokasága, a vízilovak otromba 
vaskossága megdöbbentette, egyben 
egy újra meg újra feltörő, keservesen  
kínos érzéssel, a félelemmel töltöt
te el. Végül m égis elszánta magát az 
ivásra. A vízbe mártotta a nyelvét, de 
közben folyton jobbra-balra sandított. 
Ekkor hatalm as patájú, óriási izület- 
csomókkal szaggatott hosszú, szétter
pesztett lábú zsiráf tűnt fel mellette, 
rúgásra készen.

Erőltette magát, hogy folytassa 
az ivást. Szomjan mégsem halhat. 
Merőn nézte maga előtt a folyót, mi
közben ivott. Amikor a lefetyelés kel
tette hullámok elcsitultak, egy tükör
kép rajzolódott ki a víz felszínén. De 
nem az, amit várt. Nem egy ereje tel
jében lévő, hatalm as tépőfogú, bor
zas sörényű, rémisztő fenevad, hanem  
egy kisfülű, apró rágcsáló képe, amely 
a nagyok jöttére mindig gyorsan eltű
nik a földbevájt járatában.
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PAPP ATTILA ZSOLT
Miről hogyan beszéljünk
Mielőtt írásom tulajdonképpeni tárgyá

ra térnék, előrebocsátom, hogy nem isme
rem a Máté András és Szász Mihálykó 
Mária szerkesztette ötödik osztályos ma
gyar tankönyvet. Ezt azért fontos megje
gyeznem, mert az a látszat keletkezhet, 
hogy egy ellene irányuló kritikával szem
ben szeretném megvédelmezni a szó
ban forgó oktatási kézikönyvet, ami akár 
igaz is lehetne, ami a könyvvel szembe
ni bírálat általam megfogalmazott (felül
vagy ellenjbírálatát jelenti -  de nem igaz 
a szó szoros értelmében. Tehát az a hely
zet, hogy nem ismerem a kritika tárgyát, 
mégis vitatkoznék a kritika szemléle
ti hátterével, mert némiképp ismerem az 
érvkészletét és azt az irodalom- és kultú
raértelmezést, amelynek hű lenyomata.

Márkus Éva Laura a Helikon július 
25-i számában, Amiről nem beszélünk... 
című írásában azt veti az illető (ráadá
sul, tudtommal, úgymond „alternatív”) 
tankönyv szerkesztőinek szemére -  dió
héjban - , hogy a könyv szöveganyagához 
tartozó iskolai feladatsorban / felada
tokkal nem irányítják elég egyértelmű
en a figyelmet a kiválasztott szövegek
ben (irodalmi művek, mesék) rejlő nemi 
diszkriminációra, a nemi szerepekkel 
kapcsolatos előítéletek káros hatásaira, 
a másság kérdéskörére. „Gender szem
pontú elemzés”, így hívják ezt; meg is 
lepődtem volna, ha előbb-utóbb nem 
követel magának létjogosultságot az ál
talános iskolai oktatásban is. Márkus 
Éva írása azonban, hogy közhelyszerű
en fogalmazzak, a jéghegy csúcsa, nem 
is tulajdonítanék neki különösebb jelen
tőséget — az általa megjelenített szemlé
let térhódítása viszont nagyon is valósá
gos kulturális jelenség.

Miről is van szó? Azt hiszem, a lényeg
re tapint Alain Finkielkraut, a kivá
ló francia filozófus, amikor arról beszél, 
hogy a posztmodern multikulturalizmus- 
ból sarjadzó különféle study-k (Gender 
studies, Gay and Lesbian studies, African 
American studies stb.) abban különböz
nek -  többek közt -  a hagyományos tá r
sadalomtudományi megközelítéstől, hogy 
céljuk elsődlegesen nem a megismerés és 
felfedezés, hanem az általuk felvállalt, 
eleddig periférikusnak számító témák / 
tárgyak képviselete. „Kérkedően nem is 
vesznek tudomást a győztesek ismerete
iről, hanem a legyőzöttek látásmódját ál
lítják szembe velük. Vagyis beszélni va
lamiről ezentúl azt jelenti, hogy annak 
nevében beszélünk, amiről beszélünk. (...) 
E különlegességek áradata tehát olyan, 
mint megannyi detektív, aki ugyanazt a 
vizsgálatot végzi: a White Male Study-1, 
ami azoknak a gaztetteknek a tanulmá
nyozása, amelyeket nyugati heterosze
xuálisok követnek el, amióta világ a vi
lág”1 [kiemelések az eredetiben] -  jegyzi 
meg nem kevés iróniával. A studies-part
vonalakon túlról nem nehéz belátni, hogy 
igaza van: a harcos feminista diskurzus

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

például azért olyan idegesítő a humán tu
dományokban (is), mert tárgyát alanyi 
hevülettel védi, saját megfellebezhetet- 
len -  mert evidencia-értékűnek gondolt 
-  igazsága tudatában, érvelésében elmo
sódnak a határvonalak tudományos vizs
gálódás és leleplező igényű aktivizmus 
között. Másként nem kérne számon, nem 
vetné alá szabályos perzekúciónak az el
térő szemléletű (vagy többféle szemléletű) 
megnyilatkozásokat. Ebben a felfogásban 
egy tankönyvnek rá kellene világítania a 
kulturális tradícióból kiválogatott szöve
gek diszkriminatív, szexista, patriarchá
lis stb. vonatkozásaira -  ha már, eléggé 
el nem ítélhető módon, nem szándékszik 
egész egyszerűen elfelejteni a kérdéses 
szövegeket. Elfelejteni, kitörölni ezeket 
az irodalmi műveket -  ezt, kissé sajnál
kozva, a tankönyvkritika szerzője is be
ismeri — nem lehet és talán nem is taná

csos; viszont a zsenge gyermeki lelkeket 
terelgetni kellene a helyes olvasási mód 
irányába. (Remélem, nem értettem félre 
semmit, de kötve hiszem, hogy így lenne.) 
Azért én megkérdezném a gender studies 
elkötelezett híveit és művelőit, hogy mi
ért ilyen szűkkeblűek: elvégre az is rend
kívül sajnálatos, hogy az irodalmi ha
gyomány ezen szövegeiből a felcseperedő 
generációk aligha szerezhetnek tudo
mást mondjuk a homoszexuálisok vagy 
a színesbőrűek problémáiról, egyáltalán 
a létéről. Tessenek tehát a feladatsoro
kat oly módon összeállítani, kedves tan- 
könyvszerzők, hogy azok minden effajta 
rétegigényt megfelelő módon kielégítse
nek, mert a jelenlegi állapot politically 
incorrect-nek számít. Arról nem is beszél
ve, hogy a magyar népmesék vagy holmi 
halott európai fehér férfiak (a Grimm-fi- 
vérek, Andersen, Hauff és mások) tün
dérmeséi mellett — vagy inkább helyett

-  inkább távoli, egzotikus és elnyomott 
népek mesekincsével kéne megismertetni 
idejében a nebulókat.

Mindennek a mélyén az húzódik meg, 
kimondva-kimondatlanul, hogy nehez
telünk a hagyományra, amiért nem úgy 
viselkedik, ahogyan elvárnánk tőle. 
Valóban szemtelenség a hagyomány ré
széről, hogy nem óhajt a jelen igazsága
inak szerény visszhangja lenni, sőt, sze
rencsés esetben, arra is képes, hogy az 
önhitt jelent szembesítse saját igazsága
inak efemer jellegével. Ez a -  belátom, 
kissé karikírozottan felvázolt — szemlélet 
a múltban, a jelenkori társadalmi állapo
tokat megelőző kulturális és társadalom- 
modellekben javarészt meghaladnivaló, 
korrigálandó relikviát lát, amelyet (is
métlem, ha már eltörölni nem lehet) mos
tani tudásunkhoz és törekvéseinkhez 
szükséges igazítani -  meg kell bélyegezni 
a tévedéseit és bűneit. A szitokfogalom
ként használt Halott Európai Fehér Hím 
kultúrájának ügyében a nyomozók kielé
gítően végzik a munkájukat, és már a 
vádirat is készen áll, jó ideje. Hogy a va
lóság bonyolultabb és a tradíció szövegu
niverzuma sokrétűbb, mintsem egy ilyen
szerű, jól lecövekelt szempontrendszerrel 
meg lehetne közelíteni, az nemigen jut 
az elszánt tabudöntögetők eszébe -  sok
kal trendibb és kényelmesebb is így. A vi
lág is nagyon egyszerű: az avítt, elnyomó 
múltbéli modellek (a „halottak” kultúrá
ja) állnak szemben a kulturális és társa
dalmi progresszió megvilágosító erejű tö
rekvéseivel. Homérosz pedig szégyellje 
magát a nőábrázolása miatt; jut eszembe, 
tessék ennek a vizsgálatát is feljegyezni 
a feladatlistára.

Vagy esetleg, mondani sem merem, 
egy árnyaltabb irodalom- és hagyomány
értelmezés, valamint a józan ész nevében 
vissza lehetne venni kicsit a kultúrinkvi- 
zítori lendületből. G. K. Chesterton pél
dául, aki abban a szerencsében részesült, 
hogy nem érte meg a gender studies zász
lóbontását, így képzelte ezt: „A tradíció 
annyit jelent, hogy megadjuk a válasz
tójogot a legmélyebbre szorult társadal
mi osztálynak: őseinknek. Ez a halottak 
demokráciája. A tradíció nem hajlandó 
alávetni magát annak a csekélyszámú 
és pökhendi oligarchiának, mely azokból 
áll, akik a véletlen szerencse folytán még 
itt vannak közöttünk. (...) A demokrácia 
azt tanítja nekünk, hogy ne mellőzzük a 
jó ember véleményét, még akkor sem, ha 
az illető csak az inasunk; a tradíció azt 
kéri tőlünk, hogy ne mellőzzük a jó em
ber véleményét, még akkor sem, ha az il
lető csak az apánk.”2

Rettenetes, még ő is apáról beszél.

Jegyzetek:

‘Alain Finkielkraut: A hálátlanság. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001, 
158. o.

2G. K. Chesterton: Igazságot! -  Az 
örökkévaló ember. Szent István Társulat, 
1985. 49-50. o.
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MÁRTON ÁGOTA
S z ü r r e a lis ta
Megkérdőjelezett létezés, az önkere

sés és önigazolás vágyának lehetőségei 
avagy lehetetlensége, akár értelmetlen
sége, az időtlen síkok váltakozása és a 
tér nélküli értelem játéka, fikció(k) és 
„valóság(ok)” egybemosódása; szerteága
zó, félbemaradt történetek laza koheren
ciája a barokk körmondatoktól terhelt 
vagy a szelídebb rokokó díszítésekkel át
itatott szövegvilágban -  ilyen gondola
tok ötlenek fel először, ha az ember le
teszi Sorbán Attila Vaníliás gumicsont 
című kötetét és elindul az értelmez- 
getés útján. A történet magva egysze
rűnek tűnhet: Hieronímusz Bé lejön a 
szürke felhőn sodródó város toronyórá
járól, ahova elmélázni vonult el, és vál
lalkozásba kezd, mégpedig a város kóbor 
kutyáinak a „hasznosítását” tűzi ki cé
lul: együttműködésüket vaníliával töl
tött gumicsontokkal szeretné kivívni. 
Próbálkozása kétségbeesetté lesz, mert 
a város vezetősége, a „demokratikus egy- 
pártrendszer” inkább akadályt, mintsem 
segítséget és helyeslő egyetértést jelent. 
Hasonló akadály és egyben továbbgör- 
dülést segítő elem a beékelődő történe
tek sokasága, a megtöbbszöröződött nar
rátorok hangja. Hieronímusz mesélő 
kedve átcsap lakótársának egyszerűbb, 
könnyedebb stílusába és szorongással, 
félelemmel telített világába, majd egy 
rövid ideig a harmadik személyű elbe
szélő hangja kerül a középpontba. E me- 
sélők szólama és valósága között pedig 
igen szoros a kapcsolat, Hieronímusznak 
akár alteregója is lehetne a lakótársa, 
akinek létezéséről viszont nem is vesz 
tudomást („csupán Hieronímusz Bé el
szórt gondolatainak tudattal rendelkező 
megnyilvánulása vagyok”). Pontosabban 
csak úgy észleli, mintha valaki még len
ne rajta kívül a házban: „Amikor beme
gyek valamelyik helyiségbe, azt érzem, 
előttem már já rt ott valaki. Hát persze, 
hogy já rt (...) Én jártam  ott. De akkor is, 
mintha roppant idegen lett volna az, aki 
előttem já rt azokban a helyiségekben.” 
Tulajdonképpen kölcsönösen gyengíti 
egymást a két beszélő, Bének úgy tűnik, 
hogy „valaki egy láthatatlan porszívóval 
elszívja a könnyű, ám annál megvasabb 
gondolatforgácsokat”, s a lakótárs nem 
tud függetlenedni Hieronímusznak (az 
őt is) meghatározó látásmódjától, szin
te a nemlétbe süpped a rávetített „nincs” 
nyomán, magára ölti a figyelmen kívül 
hagyottak ürességét, és csak Bé végle
ges eltűnése után képes kitörni. Ekkor 
talál rá és pusztítja el önnön (Bé, és ele
ve a történet) megíróját, megalkotóját, 
a fentebb már jelzett mindentudó elbe
szélőt, tudván, hogy átjutott a „térnek 
és időnek egy olyan falán, amely mögött 
már egészen más szabályok vonatkoz
nak rá, mint azelőtt.”

Ahogy elhalványul a főszereplő alakja, 
úgy lobban egyet-kettőt a lakótársé, majd 
hamar kialszik. De Hieronímusznak is 
hasonló a sorsa, hiszen első bemutatko
zásánál azt vetik szemére, „hogy akinek 
ilyen neve van, az igazából nincs is.” Ez

m e se
a toronyórára mászásának oka, az időn 
és a hétköznapin felülemelkedni aka
ró, elgondolkodó, megfigyelő magatartás 
kiváltója, és az „alászállást” követő ön
megvalósítás kiindulópontja. így jut el 
Hannácska polgármester asszony „hal
hatatlan mosolyától”, primadonna-jel
lemétől és fennkölt színházi irodájától 
Manfréd pártelnök úr feddő szóárada
tának labirintusába, mely (a pártelnök 
szerinti) retorikai remekmű legadek- 
vátabb közönsége a frissen festett bá
buk csoportja; majd Modorzsák hihetet
len csendpalotájába, ahol „anyaggá vált 
a hangtalanság” a „hangtalan mozdula
tok” tömkelegében, és ahol „látni lehe
tett, ahogyan csend lett a némaságban”. 
S az illúzó akkor szűnik meg, amikor 
Modorzsák sofőrje tűvel pukkasztja ki 
a jelenlevőket, akik „mint színtelen, né
ma buborékok” foszlanak szét. Ezután a 
„lezárt fedelű minőségi konténer belsejé
be kerül Hieronímusz, papírhulladékba 
csomagolva”, végül a más szinten meg
valósított célok és vaníliáscsontok szín
terére.

A történet a történetben szerkezet, 
az egymásba játszott valóságok terének 
végén pedig Rubesch Ernő (az egyedü
li ötletadó és támasz Bé számára) lép be 
Hieronímusz szobájába, hogy felkutassa 
saját történetét, mintegy önmaga bizo
nyosságát. Mintha minden szereplőnek 
ezen útkereséséből szövődne a „me
se”, az alcímként megjelölt fabula ráza 
— amely a tabula rasa-ra rímel, beépül
ve a nagyobb összefüggések sorozatá
ba, a harmadik személyű mesélő teleírt 
lapjaiba, de ugyanakkor kiépítve is azt. 
Itt a mesélő és mese kifejezések hangsú
lyos használata nem véletlenszerű, mert 
a meseszerű események, a fantasztikum 
szintjén kívül konkrét „mesére utalások” 
színezik a szöveget. Hieronímusz olykor 
a mese nyelvére fordítja le magyaráza
tait, sőt eleinte ki is fejezi a népmesék 
egyértelműsége iránti szeretetét: „A hal 
tud beszélni, és ha visszadobod a tóba, 
anyagilag egész életre le vagy rendez
ve. Ha eltévedsz a feneketlen nagyerdő
ben (...) és a legelső idős hölgyet leörega- 
nyámozod, máris a szerencse fia vagy. 
De a legszebb az, hogy három nap egy 
egész esztendő.” Sőt, ezt az elképzelést 
tovább is fejlesztené Bé, úgy, hogy szá
mára -  „a modern kor embere lévén” -  
egy hét állhasson három napból (lehető
leg péntektől kezdődően). Mindemellett 
rengeteg idő- és térvonatkozást talá
lunk a regényben, hang-, lebegés-, súly- 
és időélményeket. Gyakoriak az állan
dó -  szinte eposzi -  jelzők (Hieronímusz 
„szellemi szabadparaszt, nem nyilvános 
szociológiai adat és láthatatlan  szend
vicsember”, „fahéjas, habos madártej 
mosoly”, „tejszínhabos reggeli zsongás”), 
tág képzettársítások használata („a bent 
lévők egy pillanat alatt megmerevedtek, 
s olyan pillantást pöccintettek a bejárat 
irányába, mint távol-keleti akupunktú- 
rás gyógyítók a kaktuszemberre”), és a 
szürrealista, plasztikus képalkotás do

minál: „Érzékszervei -  az ismertek és 
ismeretlenek -  némán lebegtek testén, 
mint falevelek egy hegyi tó mozdulat
lan víztükrén.” Érzékletesen ölt testet a 
megfoghatatlan, tömeggel és kiterjedés
sel kezd rendelkezni, s szinte tapintha
tó, masszív valóságérzetet teremt: „meg
válaszolatlan kérdések tömege ropogott 
lábam alatt”, „csöpögött a sötétség”, ,,[a 
félelem] tépőfogai között az éjszaka ca
fatjai lógtak”, „a konyhában levő csend 
megkocsonyásodott”, „fojtó csend bélel
te az éjszakát”, „az özvegy pergő könnyei 
közé puha csodálkozásdarabok keve
redtek”, „a többi csörömpölő titok ma
radt”, „és mintha ebbe a csendbe bele
hullott volna egy lélegzet”. De nemcsak 
a gondolat nyer tárgyiasult formát, ha
nem a mozdulatlanság is élettel telítőd
het: „Mintha egy eleven, vörös húscsíkon 
autóztunk volna, amely úgy kanyargóit 
a felfele vezető úton, akár egy fájdalom 
sújtotta, frissen nyúzott óriáskígyó”, „a 
falak domborművei megelevenedve po
tyogtak a járdára”.

A líraiság tehát szerves része a szö
vegnek, és nemcsak szürrealisztikus, 
rokokószerű vagy barokkra emlékezte
tő technikákat érvényesít, hanem imp- 
resszionisztikus árnyalatokat is rögzít. 
Mozdulatok, formák, színek áradata gaz
dagítja a dús leírásokat, s Hieronímusz 
hasonlat- és jelzőbokrait mintha ellen- 
súlyozásként szakítanák meg, váltanák 
fel a lakótárs és a mindentudó elbeszélő 
szólamai. Szatirikus, ironikus és emel- 
kedettebb hangnemek váltogatják egy
mást a „beékelődő” szövegek világában, 
ahol másként is „megtörik” a folytonos
ság, hiszen elkezdett történetek marad
nak függőben. Visszamenőleg átminősül 
a vaníliás gumicsont szerepe is a szür
realista mesében, ahol „a történetek csa
kúgy, mint mi mindannyian, riadtan és 
tanácstalanul fogadják magukba a léte
zést”, anélkül, hogy ok-okozati összefüg
gésrendszerbe illeszkednének.

Sorbán Attila: V a n íliá s  g u m ic so n t. 
AB-ART/Várad, 2009.
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Borosjenei Székely László 
fordítás-m unkáiból (1765-1769)*
Az m egcsalatott csudáról való beszéd
Én az én veszett hegedűmön egy igaz 

meglőtt dolgot akarok énekelni, amely 
még az Szamárbőrt is feljülmúlja.

Ti el kopott szépek, ti, akik most oly 
csipás szeműek vagytok, titeket szólít- 
lak, én titeket hívlak segítségül, halha
tatlan nagyanyáim, akiket minden tél a 
világos tűz körül egybegyűjt, ti, a csudá
latos hisztóriácskáknak érdemes oltal
mazta, oszlopai.

De ti is, boszorkány asszonyok, kí
sérjetek engemet a ti isteneitekkel ezen 
szép mezőre. De kiváltképpen te, akinek 
mestersége és hatalma az poklot megszó
lította s kénszerítette vala, és Endorba 
egy megholt próféta által egy királynak 
szemeit el tudta vala bámítani.

Ti is, szent uraim, ne vegyétek rossz né
vén, hogy én tinéktek tisztességre néz
ve a ti helyeiteket itt ki mutatom. Ti az 
egeknek homályos setétes tolmácsai, ti 
kettős nyelvű csalárdok, hazugok, és, 
ami még rosszabb lehet, még próféták is! 
Tanítsátok meg engemet az csalárd szók
ra, amelyeket ti a ti isteni beszédeiteket 
be takarni tudjátok. Én egy serény kép
mutatónak az 8 csudatételét, és hármas 
szentnek, egy régi csalárdnak Calvinus 
kerítőjének előbeszélem.

Az megoldattatott, erőszakos szelek 
az köhögéseknek és bérekedett torkok
nak teremtői Berlinbe télbe jobb és bal 
felől irtózatos nyavalyákat széllesztet- 
tek vala el. Kevesen gondolkodnak az ő 
felebarátjoknak szeretetérül, és sok gut- 
taütések terjednek vala el. Az orvosi so
kaság szidja vala ezeknek sokaságokat, 
megengedte őket halni és el felejtette 
vala maga kötelességét. A’ városba min
den fertályába éneklik vala az ő siral
mas verseit, és szidalmazzák vala a sze
let, a fátumot.

Gromatikus él vala a szüntelen va
ló békességnek édesgetései között, az ő 
két leány testvéreivel, a kik a jó időről 
való újságokat koholnak vala, és minden 
esztendőbe két csalárd kalendáriumokat 
költenek vala ki, a’ melyekbe a hitetlen 
Hisztériákat vagyis inkább az ocsmány, 
szemtelen román fel találtatik vala, az 
égre felfüggesztett két nagy fáklyákról 
(román név költeményt teszen).

Gromaticus az égi nézésből jövendö
lő tudományt tanítja vala, és erőszakkal 
magát az tisztes Napnak helyibe állítta
tott személynek akarja vala állítani. O 
az bűvölést-bájolást, vagyis ördöngössé- 
gi mesterséget igen jól tudja vala, innen 
már ő minden bolondságoknak adaját 
gyűjti vala egybe és ezek voltak némü- 
nemű jövedelmei, amelyből ő sok idők
től fogva él vala mígnem végre az ha
lál, amely most nagyon harapózik vala, 
őtet titkon ajakon ölelte vala, és őtet né
mely fordítások után, éppen nem ember
séges módon, hirtelenséggel a földre le
verte vala.

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

Azonnan kegyetlen nagy kiáltozás tá
madott az ő tisztes leánytestvérei sír
tak, ordítottak oly nagy indulattal, hogy 
az ő szomszédjait is igen nagy lármára 
fel serkentek vala, és az halott körül egy 
nagy sokaság gyűlt vala egybe. Itt nem 
kérdettenek tanácsot az legokosabbak
tól, hanem csak az vén szülék és komá- 
masszonyék, akik minden civódásokat 
el igazítanak és némely történetekbe, 
amint mondják, ritka serénységgel bír
nak, jóllehet ők az ravaszság és értelem 
híjával vadnak.

Egy újságra vágyódó sokságnak ezen 
zenebonája között, az öszve futott nép 
között, véletlenül egy titkos ocsmány 
forma bélépett vad szemekkel, kinyi
tott szájjal szomorú homályos ábrázat- 
ban jelenvén meg. Ez az látás úgy te t
szett, mintha a fekete pokolból jött 
volna, minden ember őtet boszorkány
nak tartotta lenni, vagy ördögnek, vagy 
Antichristusnak. Kicsoda képzelhette 
volna? Ez az mérész kohold papi köntöst 
viselt, és a’ mint mondják vala, nagy te
ológus volt. Azon szempillantásba kör- 
nyülvették őtet az két leánytestvérei az 
megholtnak, és alázatosan könyörgöt- 
tek nékije, hogy lenne nékiek segítségül. 
Ezzel az jó álomlátás-béli prelátus végre 
megcselekeszi minden továbbra való ta
nácskozás nélkül, maga tulajdon értel
mét kimondotta. Az ocsmány dog testet, 
segítségül híván az égi Delphint, erős le
vessel és borral kell táplálni, és kőris
bogárból főzött kenővel kell csiklándoz- 
tatni, tehát az ő titkon elszaladott lelke 
ismét visszá fog térni.

-  Én -  úgy mond ő -, az hitetlen és 
még nevetésre méltó lelket meg pirítom. 
Ezek az esztelenek az unalom miatt meg 
fókádnak, midőn ők az megholtat holnap 
ismét fel kelni látják.

Minden Ember dicséri vala ezt az gon
dolatot, és immáron az házba minden 
ember szorgalmatoskodik. Egyik felet
tébb való sietséggel hozza az magyar vi
zet, más futva hozza az arabiai balsa- 
mumot, és még más a tűznél melegíti 
az levest. Hozzá hasonlíthatatlan lárma 
vala az házban, minden rokonok szor
galmatoskodnak vala az halott körül, és 
az könyökeikkel oly parasztól taszigál- 
ják vala egymást, hogy sok palack tán
col vala a földön, és némely üveg a keze
ikbe el tőrt vala.

Éppen úgy, mint egy parton, az hány- 
kódásokra rövid idő alatt lehet látni, kö
vetkezni, visszájövését és elmenését a 
tengernek, így láttatott itt is az számos 
sokasága az bolond népnek, az ajtón bé- 
rohanni. Ki s bémegyen, és el fáradván 
az nézéstől, a keskeny utakon ismét el
folyt vala.

Immár közelget a szent, sok és nagy 
kegyességgel, és így szólott:

-  El ne csüggedjenek az várakozásba -  
úgymond ő. -  Minden dolognak a’ mi kí
vánságunk szerint kell bételni rövid idő

alatt. Most az állapot azt kívánja, hogy 
az szegény meg holtnak engedjünk időt 
az álomra, menjünk ki mi innét most, 
holnap ismét ide el jövünk.

Minekutána az holt testnek száját fel
nyitották volna és az ő két leánytest
vérei egy jó jámbor macskát az erős le
vessel meg itattak volna, tehát minden 
ember teljes lévén ezen játékkal és tel
jes lévén ezen hallatlan csuda tételinek 
mint nagy újságnak látásával, ezen jám
bor kurittyoló kalmárnak, minden em
ber el ment vala onnét.

Végre felvirradott az őtőlök oly nagy 
kívánsággal óhajtott nap: minekelőtte az 
kakas hajnalra szólana, az sebesen járó 
serege a jó rókászóknak ismét az ő aty
jafiánál meg jelenik. Megtekintik őtet, 
de jaj! Csak mind egy állapotba, mind 
csak meg hidegülve, megmozdulhatatla- 
nul és sárga orcával. Az szent is megje
lenik, és nagyon ígérte, hogy az ő legna
gyobb hatalma által az megholtat az ágy 
előtt fel állani fogják látni, melyre ismét 
újabb levesek készíttetnek.

Végre még 8 napot vártának, de sem
mi csuda nem akart láttatni. Elvárják 
az 15. napot is, sőt ezen reménség alatt 
az 20. napig is le mennek. De az meg 
holtnak szerencsétlenségére egy szó is 
bé nem teljesedik, a’ mit az jó szent ő 
nékiek mond. És mint meg ijedtek va
la, midőn az egész dolgot valósággal fel 
keresték volna, és az egész cselekede
tet fundámentumosson ki tanulták vol
na! Valaki az meg holtat ki takarta  vala. 
Oh, Ég! Büdös szagos ő = = =.

Magad tanáld ki, kedves olvasó, tu
dom, te már értesz engemet, melyre néz
ve én is tenéked örömest kedvezni kí
vánok, leírásával ezen büdös és szagos 
állapotnak rövideden való elébeszélé- 
sével. Rövideden jól láttatott, hogy már 
végre ideje volna hogy a jó halottat elte
messék, és már az jövendölésbe szeren
csétlenül já rt képmutató vagy hízelkedő 
ember, már a rókászók előtt csúfsággá 
lett vala.

Ha elsőben meg van az hajlandóság 
az hitelre, tehát az Lélek magát alá- 
ja bocsátja, alája ereszti mindenféle il
letlenségeknek. Ekkor az költött dolog 
Igazsággá, és az hazugság meglőtt do
loggá változik. Az ember megsiketedik, 
minden tévelygés bévétettetik, amit egy 
esztelen elme az ő dühösségébe kikölt.

Mikor az ítélet tételnek ereje a ma
ga meg adásának való jelt ád, óh légy jó 
egészségben, te jó értelem, mindörökké 
légy jó egészségben.

Közreadja EGYED EMESE

*Borosjenei Székely László (1716— 
1772) erdélyi birtokos nemes, volt enye- 
di diák, fordító, költő. Eddig bécsi uta
zásának leírása, verses, illetve prózai 
önéletírása jelent meg nyomtatásban. II. 
Frigyesnek, „a Sans-Souci bölcsnek” írá
sait német közvetítő nyelvből ültette át 
magyarra. Az itt közölt mű francia ere
detije verses formájú. Az írásmódot nem 
közelítettük a mai helyesíráshoz.
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‘K Ó 'D 'E X -
[...] Aki Erdélyben barangol, ma is láthatja a feltűnő kü

lönbséget a nagy tájak között. Abban például, hogyan kerí
ti be, tagolja az ember a települését, a templomát, a házát, a 
telkét, az udvarát. A korábbi szász vidékeken ma is ott áll
nak az erődszerűen, fallal körbevett templomok és lakóhá
zak. A Székelyföldön a havasi kaszálót is bekerítik, a telken, 
az „életen” belül kerítéssel tagolják a zöldséges kertet, a virá
goskertet, a gazdasági udvart. A Mezőségen az előbbiek el
lentéteként jobbára igénytelen sövények, néha töviskerítések 
jelzik csupán a telkek vagy a kertek határát. Arra lehetne 
gondolni, hogy ezek a különbségek a táj természeti különb
ségeiből erednek, vagy a három népcsoport valaminő karak
terbeli eltéréséből. Abból, hogy a szászok szerették a rendet, 
elhatárolták és védték családjukat, településeik közösségét. 
A székelyek mániákusán tagolták, elhatárolták birtokaikat 
az amúgy is tagolt földrajzi tájban. A mezőségiek -  gondol
hatnánk — mindezt nem tartották fontosnak. Számukra nem 
volt fontos a határ, a birtok, a tulajdon.

És valóban így volt: Erdély vármegyei részén a tulajdon 
maga a jobbágy volt, ő csak használhatta, de nem birtokol
hatta a házát, a portáját, a szántóföld valamely részét. A ha
tár a Mezőségen nem a térben húzódott meg, hanem a ren
di társadalom tagolásában. A fent és lent határa erősebb volt 
kerítés nélkül is, mint a szomszédok vagy a magyarok és ro
mánok közötti határ. Ott lent nem volt fontos a határ: még a 
nyelvi, a felekezeti, az etnikai határ sem. Mindez folyamato
san átjárható volt és maradt.

Ezért alakult, alakulhatott úgy, hogy Pusztakamaráson is 
az egész közösség kétnyelvű beszélő közösség a hymesi érte
lemben, miközben a nyelvi közösség az író számára az egy
negyed rész, a magyar. A beszédbeli átjárás egészen termé
szetes az ilyen közösségben, az Anyám könnyű álmot ikerben 
ennek számtalan példáját találjuk, János, a szomszéd: „Az 
asszonyt Chirianának hívják. Román asszony, János fé
lig magyar. Eszerint alakul vegyesen a beszélgetésünk is.” 
Fiúcskájuk: „beszédje dallamos, kerekre göngyöltén ejti a sza
vakat” (61). F. bátyja: „Szomszédfalusi román asszonyt vett el 
feleségül, aki olyan puhán ejti a szavakat, ahogyan a hópely- 
hek hullnak.” Rozika, a román tanítónő: „...ahogyan mezősé- 
giesen a szavakat lágyítja, a fonottkalács jut eszembe” (71).

Interferenciái miatt mindkét irányú átvételeivel maga 
a nyelv is ilyen, néha azonban csak alig érzékelhető módon 
találjuk meg benne az átjárás nyomait. Már a címbeli köny- 
nyű álom is, a magyarban megszokottabban szép álom, hi
szen szép álmokat kívánunk, a románban inkább könnyűt, a 
román szavak helyi puha ejtése a magyarban inkább lágy, ta
lán azért is, mert a románban egyetlen szó van a puhára és 
a lágyra. A magyarban kissé szokatlan így: „A kút, amely
nek édes vize lenne...”, hiszen itt az édes nem a sós ellenéte, 
ahogy a vízre vonatkoztatva a magyarban lenni szokott, ha
nem mint a románban is: 'jó ízű, kellemes'.

De éppen a hagyományos szabad átjárás miatt a létszámá
ban és külső hatalmában dominánssá váló nyelv folyamato
san szorítja ki, szorítja háttérbe a védelem nélkül maradót. 
Egyéni sorsban ez így jelenik meg, Zs. bátyja: „Jó negyven 
éve, hogy házasságában csak töredékesen, vagyis legin
kább káromkodásképpen beszéli az anyanyelvét.” A felesé
gét egyetlen magyar szó kimondására szeretné rábírni, arra, 
hogy fecske, de az sem sikerül (166).

Ez az egyoldalú alávetettség, az iskola veszélyeztetettsé
ge, majd megszűnése, az apadó és vegyülő magyar nyelvi kö
zösség — ebben és emiatt megy végbe a nyelv leépülése, válik 
kérdésessé a megmaradás. A szórványosodás, a csángósodás 
a moldvaihoz hasonló egyéni és helyi nyelvváltozatokat hoz 
létre a Mezőségen mindenütt, ahol még nem zárult le a nyelv
csere folyamata. [...]

PÉNTEK JÁNOS: S ü tő  A n d r á s  és „a  lé tb e n  s z o 
ron g ó  n y e lv ”. HITEL, 2010. július, XXIII, évfolyam.

-  MßD'EX

ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
E gy k is ZENE-HOMEOPÁTIA

Egyik lelkes tanárunk meg
kérdezte egyik diáktársamat, 
hogy olvasta-e Goethe Faustját? 
A kérdezett először kicsit zavar
ba jött, majd ügyesen kivágta 
magát: „Nem, de ismerem a ta r
talmát”. Nagy volt a derültség. 
Egy másik alkalommal, baráti 
társaságban valaki rákérdezett 
az egyik könnyűzene-rajongóra: 
„Hallottad már a Kilencediket?” 
„Nem!” -  jött a rögtöni válasz, 
„de tudom, hogy nagy, klasz- 
szikus mű”. Lehet mosolyog
ni, lehet bosszankodni az ilyen 
eseteken, de el is lehet rajtuk 
gondolkodni: hogyan is vesszük 
magunkhoz a szellemi táplálé
kot? És nemcsak az a kérdés, 
hogy mit fogyasztunk, hanem 
hogy milyen formában és meny
nyit. Keveset lehet fogyasztani, 
de nagy koncentrátumú anya
gokból nyerve energiát (vég
sősoron a szellemi anyagokat 
is energiát növelő hatásukért 
vesszük magunkhoz!). Lehet, 
sokat „enni” nagyon könnyű, 
hamar emészthető (szellemi) 
anyagból. Egy műremek ta r
talmi kivonata lehet maximális 
koncentrációjú energiapasztilla 
és nagy hígítású „üdítő” ital. A 
Shakespeare-mesék az első cso
portba tartoznak, a rosszul si
került Shakespeare-megfilme- 
sítések inkább a másodikba. 
Egyébként még a rendkívüli ér
tékű „filmátírások” sem adják 
vissza egy irodalmi remekmű 
teljes értékét. Az ilyen filmek 
eleve hígítások. A nagy népsze
rűségnek örvendő komolyzenei 
művek témáinak feldolgozása 
szintén ebbe a kategóriába so
rolható. A témák még a legelna
gyoltabb hangzáskörnyezetben 
is változatlan erővel sugároz
zák a beléjük táplált energiát. 
A homeopátia alapelve jut itt ér
vényre: a rendkívüli energiát 
tartalmazó anyagok (például a 
mérgek) nagy hígításban is ener
giát bocsátanak ki magukból. 
Sőt, minél nagyobb a hígítás, 
annál nagyobb erejű az ener
giasugárzásuk. Olvasom, hogy 
a szem kötőszövetének gyulla
dásában (conjunctivitis) ajánlott 
a Chelidonium (ma használatos 
nevén Delichon, „vérehulló fecs
kefű”) D4-es hígításban való al
kalmazása. De csak hígításban, 
kenőcs formában ajánlott, sem
mi esetre sem szembe csepeg
tetve, mert súlyos károsodást 
okozhat. Az eredeti anyag pusz
tít, a hígítás gyógyít!

Vajon ugyanez érvényes a 
szellemi anyagokra (például a

zenére) is? Ezen töprengve hall
gatom azt a töménytelen zenei 
hígítást, amit a különböző rá
dió-, de legfőképpen tévéadások 
belénk táplálnak. A képi elem 
elsőrangú segítője a hígításnak. 
Eltereli a figyelmet a hallott ze
néről és megpróbál gyönyörű
séggel eltölteni bennünket. így 
ad magából energiát számunk
ra. Bevallom: igenis hat ránk 
(mindnyájunkra!) ez a gyönyör
ködtetés. Észre sem vesszük, 
hogy éppen a koncentrátum 
tűnt el a hígításból. Éppen ezért 
nem is érezzük hiányát, nem ke
sergünk miatta. Ellenkezőleg -  
mert minden újdonság ragályos 
is! igyekszünk mi magunk is 
betársulni ebbe a világméretű 
hígítási őrületbe. Önmagunkat 
és másokat is hódítunk vele. 
Vivaldi az egyik kedvence en
nek a fantasztikus folyamatnak. 
Főleg a Négy évszak koncsertói- 
nak szép muzsikája. Ebből a 12 
tételéből is egy vált a legnép
szerűbbé, a Nyár Vihar-tétele. 
Szédületes tempóban lehet ma
napság hallani.

Szinte azt hinné az ember, 
hogy ilyen tempóban már nem 
is a művet hallja, hanem egy 
nagy, kapszulába préselt ener
gia-port, amit be kell venni -  
az előírás szerint! -  nagy pohár 
vízzel. Vajon van-e felső hatá
ra a sűrítésnek, a koncentráció
nak? Lehet-e még fokozni a tem
pót? Azt hiszem, hogy LEHET: 
mégpedig elektronikus válto
zatban, mert az emberi izom
mozgatás felső határába ütköz
ve már nem képes (akárcsak 
a sport-teljesítményekben) to
vább fokozni a teljesítményt. Az 
elektronika előtt nincs ilyen ha
tár, legalábbis az emberi teljesí
tőképességhez viszonyítva. Az 
elektronikus változathoz viszo
nyítva is lenyűgöző lehet a mai 
előadói csúcsteljesítmény. Ezt 
(szerintem) egy Nigel Kennedy 
nevű hegedűművész tartja. 
Fantasztikusan kirívó hajjal és 
ruhával jelenik meg a színpa
don. Ez a hígítás! A LÁTVÁNY! 
— a gyorsan változó, szép képek 
sora. Persze, hogy ezek kötik 
le a figyelmünket. De azért ott 
marad a ZENE is a fülekben. A 
nézők (hallgatók) széles tábora 
talán jobban megjegyzi a filmet 
vagy a hegedűs nevét, mint a 
VIVALDIÉT. De miért lenne ez 
baj, a Vivaldi4-es homeopátiás 
gyógyszer így is HATNI FOG.

TERÉNYIEDE
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HELIKON

Szeptemberi évfordulók
1 — 135 éve született Edgár Rice Burroughs amerikai író

40 éve halt meg Francois Mauriac francia író 
610 éve halt meg Franco Sacchetti olasz író

2 -  170 éve született Giovanni Verga olasz író
4 -  185 éve halt meg Franciszek Karpinski lengyel költő
5 -  260 éve született Robert Fergusson skót költő

120 éve született Avigdor Hameiri héber író
6 -  110 éve született Lauri Sakari Viljanen finn költő
7 -  140 éve született Alekszandr Ivanovics Kuprin orosz író
8 -  180 éve született Frédéric Mistral provence-i költő

80 éve született Petre Sălcudeanu román író 
9 - 4 0  éve halt meg Csűrös Emilia erdélyi írónő 

85 éve született Kerényi Grácia költőnő
10 -  120 éve született Franz Werfel osztrák író
11 -  485 éve született Pierre de Ronsard francia költő

80 éve született Szabó Gyula
12 -  350 éve halt meg Jacob Cats holland költő
13 -  40 éve halt meg Sanda Movila román írónő
14 -  50 éve halt meg Mitszosz Karagatszisz görög író
15 -  110 éve halt meg Áron Densuşianu román kritikus

85 éve halt meg René Ghil francia író
135 éve született Henric Sanielevici román író

16 -  200 éve halt meg Rát Mátyás magyar pulicista
17 -  190 éve született Émile Augier francia író
18 -  40 éve halt meg Görög Ferenc erdélyi történész

180 éve halt meg William Hazlitt angol író
19 -  120 éve halt meg Jósé Foornaris y Luque kubai költő

20 -  120 éve halt meg Alphonse Karr francia író
50 éve halt meg Fjodor Ivanovics Panfjorov orosz író 
150 éve született Rákosi Viktor író

21 -  150 éve halt meg Arthur Schopenhauer német filozófus
135 éve született Ivan Szergejevics Smeljov orosz író

22 -  100 éve született Faludy György
240 éve született Kis János költő

23 — 360 éve született Jeremy Collier angol költő
140 éve halt meg Prosper Mérimée francia író 
35 éve halt meg Saint-John Perse francia költő

24 -  100 éve született Vas István író
25 -  330 éve halt meg Samuel Butler angol író

110 éve született Henri Jacquier 
romániai francia filológus
40 éve halt meg Erich Maria Remarque német író 
80 éve született Ungvári Tamás író

26 -  50 éve halt meg Bán Aladár magyar műfordító
20 éve halt meg Alberto Moravia olasz író
430 éve született Francisco Gómez de Villegas y Quevedo
spanyol író
35 éve halt meg Jakob Paludan dán író

27 -  20 éve halt meg Ion Biberi román kritikus
135 éve született Grazia Deledda olasz írónő 
210 éve halt meg Michael Denis osztrák költő

28 -  40 éve halt meg John Dos Passos amerikai író
29 -  70 éve halt meg Eduard Claparéde svájci pszichológus

200 éve született Elizabeth Gaskell angol írónő 
30 éve halt meg Szenczei László erdélyi író

30 -  130 éve született Zsögön Zoltán erdélyi költő 
? -  385 éve halt meg Thomas Lodge angol költő

Protekció
Protekcióval lehet az ember vezér- 

igazgató, ...
G. B. Shaw ír-angol író fenti gondo

latának folytatását rejtik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. Lassacskán haladva a jelzett 

helyre jutás. 12. Ravasz állat. 13. 
Japán pénzneme. 14. Csíkos fejű éjje
li ragadozó állat. 15. Anikó beceneve. 
16. Férfi énekhang. 18. Magyar szap
panmárka. 19. Az ezüst vegyjele. 20. 
Rámába foglalt. 22. Levelet küld. 23. 
Gabonaőrlemény. 25. Némán tömít!
26. Chaplin felesége. 28. Zúdít, áraszt.
30. Horvát sziget. 31. A tantál vegy
jele. 33. Kolonista. 36. Company, rö
viden. 37. Női énekhang. 39. Magyar 
férfinév. 40. Mardos. 41. Japán vá
ros Honsú szigetén. 43. Kerület, rö
viden. 44. Számszerű tény, informá
ció. 45. Gondozó, rendben tartó. 47. 
Mely időtől fogva. 48. Ronald becene
ve. 49. A rádium vegyjele. 51. Kettőnk 
közül nem én. 52. Szó, franciául. 53. 
Nincs a szélein! 54. Rejtjel kulcsa. 55.

Oszmán tiszti rang. 57. Éneklő szócs
ka. 58. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Alkalmi tanítást vállaló peda

gógus hölgy. 2. Hordó oldalát alko
tó hajlított deszka. 3. Vonatkozó név
más. 4. A bárium vegyjele. 5. ... ügy; 
előrelátható biztos siker. 6. A foly
tatás kezdete. 7. Fásult, belefáradt. 
8. Orosz folyam. 9. Mauna ...; mű
ködő vulkán a Hawaii-szigeten. 10. 
Szórványos férfinév. 11. Mulattatás. 
16. A tellúr vegyjele. 17. Errefele!
20. Német filozófus (Immanuel).
21. Életpálya. 24. Nehézkesen ír.
27. Cselekvés mozgatórugója. 29. 
Telefon, röviden. 30. Bimbós ...; ká
posztafajta. 32. Gondos, körültekin
tő. 34. Albán pénznem. 35. Bírósági 
ügy. 36. Mellékel. 38. Királyi ülőhely. 
40. Bibliai ország. 42. Rangjelző elő
tag. 44. Kaik belseje! 46. Hegycsúcs, 
bérc. 47. Jár az óra. 50. Közteher. 51. 
Tudományos tétel. 54. Knockout, rö
viden. 56. Akaii határai!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 15. szá
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szkij-Korszakov című 
rejtvény megfejtése: 
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cári menyasszony. 948410 000065 35
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