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Kicsi Vargas,
mondogatja Julia néni a tollnoknak el- és kissé le

néző szeretettel, az érett nő gyöngédségével, amit ugye
bár egy a kamaszkorból alig kicseperedett gyermekem
ber nehezen visel el, annál is kevésbé, mert nem akarja 
beismerni: borzasztóan szerelmes, és azt hiszi, remény
telenül, kicsi Vargas, gügyögi az érett asszony a kis ro
konnak, miközben elkeseredetten akarja hinni, hogy ő 
nem lehet, szerelmes a szűzfiúba, kicsi Vargas, legyin- 
tene a Nő egy kis ember közeledő menekülésére, me
nekülő közeledésére, és tudja, hogy mindenek ellenére 
kétségbeesetten szeretik egymást, elkeseredetten vágy
nak egymásra, s ebben a szerelemben van valami vég
zetes, úgy természetellenes, hogy mindent betölt, pusz
tító és tisztító, csak az ostoba világ kiáltja perverznek, 
kicsi Vargas, gúnyolódik Júlia néni, vágyva s félve a 
gyönyört, menekülnek egymáshoz-el, hogy aztán az idő 
csak-csak megoldjon, szép melodrámába oldjon min
dent; a kicsi Vargasból íróóriás Mario Vargas Llosa 
lesz, Júlia néni pedig halk bájjal belopakodik az egye
temes irodalomba, egy kicsit ő is nagyon hozzájárul az 
annyiszor megfakított fényű Nobel-díj feltündöklésé
hez. Julia nénibe most már mindörökre és mindnyájan 
szerelmesek vagyunk...

Ugye, kicsi Vargas?! (mózes attila)

PAPP ATTILA ZSOLT

D él keresztje a latt
Rég kezdődött literátori ber

kekben annyi eszmefuttatás a „na 
végre!” felkiáltással, mint Mario 
Vargas Llosa irodalmi Nobel-dí- 
jának kihirdetése után. Az elége
dettség verbális megfogalmazása 
nem kizárólag a perui író -  hosszú 
várólistás időszakot követő -  elis
merésének szólt, hanem egyfajta 
közérzületet is tükröz. Ennek lé
nyege az a jobbára kimondatlan, 
ám annál alaposabb gyanú, misze
rint a Nobel-díj(azás)hoz nem ele
gendő, ha valaki „pusztán” jelentős 
és olvasott szerző, ehhez egyéb, az 
irodalom lényegével szoros kapcso
latban nem álló összetevők is szük
ségesek. Nem árt, ha az író, köz
életi emberként, rámutat korunk 
égető problémáira, felemeli szavát 
a világ elnyomottjai mellett vagy 
szenvedélyesen küzd a hátrányos 
megkülönböztetés minden formá
ja ellen.

Ez így még jól is hangzik, hi
szen a világ legrangosabbnak tar
tott irodalmi díjával kitüntetett 
személy bizonyos értelemben — a 
rá irányuló óriási figyelem miatt -  
több önmagánál: példa, amely szét- 
sugárzik, megnyilatkozásainak 
társadalmi hatása ugyan nehezen 
mérhető, de bizonyára jelentős; el
ismerése ezért üzenet, számos té
nyező felelősségteljes összehango
lásának végeredménye, tettértékű 
kulturális esemény. Csakhogy van
nak olyan írók, akik már jóval az
előtt képesek magukra felhívni a 
közfigyelmet, hogy egyáltalán szó
ba kerülne díjazásuk lehetősége -  
mondjuk, írásaik minősége, népsze
rűsége és az irodalmi folyamatokra 
gyakorolt hatása miatt. Ezeket a 
szerzőket aztán a svéd akadémiku
sok elhelyezik egy képletes lerakat- 
ban, vélhetően arra gondolva, hogy 
ha éppen nem akad olyan, egyéb
ként — minden irónia nélkül — két
ségkívül kitűnő írástudó, aki kel
lőképpen aggódik az esőerdőkért,

akkor még mindig elő lehet venni, 
teszem azt, Umberto Ecót. Ennek 
a módszernek megvan az a kocká
zata, hogy az aspiráns nem várja 
meg a Nobel-bizottság jóindulatú 
gesztusát, és időközben elhalálozik, 
mint az „örök esélyes” John Updike. 
Ezért is oly meglepő Mario Vargas 
Llosa kitüntetése, bár egyébként a 
legkevésbé sem kéne annak lennie; 
neki ugyan van társadalmi-politi
kai munkássága, de az aligha illik 
bele a Nobel-kompatibilis író virtu
ális profiljába. Nincs más megfej
tés: az ítészek ezúttal kizárólag az 
írói kiválóságot jutalmazták, és ez 
mindenképpen jó hír.

Aminthogy az is jó hír, hogy egy 
újabb Nobel-díj vándorolt a „Dél 
keresztje alá”. Hiszen egy kép
zeletbeli panoptikumban Vargas 
Llosa helye ott van a nem díjazott 
és már nem is díjazható Borges 
vagy Cortázar, a díjazott García 
Márquez vagy Asturias, a nem dí
jazott, de még díjazható Mutis vagy 
Fuentes mellett. Latin-Amerika 
irodalmi kincsestára, úgy tűnik, 
máig kifogyhatatlan -  és nincs 
annyi Nobel-díj, amellyel ezt hono
rálni lehetne.
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B eszélgetés Benedek Dezső
nyelvésszel, antropológussal,*
a Georgiái Állami Egyetem tanárával

Ausztronéziáig -  a nyelvablakon át
-  Számos nyelvet ismersz. Miért tör

ténik az, hogy egyesek megmaradnak 1- 
2 nyelvnél, mások jóval többet sajátíta
nak el?

-  Amiről beszélsz, az tulajdonképpen 
a nyelvtehetség. De ami a nyelvtanulást 
illeti, úgy néz ki, hogy az ember már az 
anyaméhben elkezdi tanulni a nyelvet, 
mert hallja. Vannak olyan kultúrák, ahol 
egész oktatási rendszerek alakultak ki, 
amelyek születés előtt néhány hónappal 
kezdó'dnek, vagy akár hat hónappal előt
te. Ismerek olyan családot Thaiföldén, 
akik a megszületendő gyermekeiket nem 
csak nyelvre, hanem zenére, költészetre 
is tanítják. Az is bizonyított, hogy ennek 
tényleg van hatása. Ráadásul születé
sünk pillanatában, úgy néz ki, hogy van 
egy úgynevezett nyelvablak.

-  Ezt a nyelvablakot miként írnád kö
rül?

-  Elkezdünk nyelvet tanulni szüle
tés előtt és természetesen születés után. 
Kezdetben könnyen meg tudunk jegyez
ni új szavakat, kiejtéseket, nagyon kép
lékeny a memória, egészen finom kü
lönbségeket őriz meg az emlékezet, és ez 
így halad előre egészen a pubertás korá
ig. Szeretném megjegyezni, hogy szám
talan egyéb dolog is zajlik ebben az idő
szakban. Úgy látszik, hogy sokkal több 
információval érkezünk a világba, mint 
amennyiről tudunk. Ezeknek az infor
mációknak a feszegetése, sajnos még 
mindig a parapszichológia területén mo
zog, de egyre több tudományos anyag je
lenik meg erről a periódusról. Remélem, 
hogy a közeljövőben ezt sokkal komo
lyabban veszik majd. Hogy pontosan 
miről beszélek? Elsősorban az identitá
sunkról, tudatunkról. Ami a nyelvet il
leti, akad néhány még meg nem oldott 
kérdés. Az egyik az, hogy a nyelvtanu
lásnak van egy nagyon sajátos formá
ja. Különböző nyelven beszélő gyerekek, 
amikor összekerülnek, nagyon gyor

san megtanulják egymás nyelvét. Ebben 
nagy furcsaság nincs, az a különös, hogy 
megtanulják a nyelvet helyesen beszélni, 
anélkül, hogy akármilyen féle struktúrát 
észlelnének vagy tanulnának valakitől. 
Összeengedsz különböző nyelvcsaládok
ból származó gyerekeket és megtanulják 
mindazt, amit éveken keresztül kínló- 
dok a diákjaim fejébe sulykolni. Vannak 
olyan nyelvtani különlegességek az ázsi
ai nyelvekben például, amit nem is igen 
tudnak megtanulni a diákok. De a gyer
mekek megtanulják egymás nyelvét. 
Miként történik ez? Nem tudjuk. Az em
beri elme nagyon sok mindennel kísérle
tezik korai gyerekkorban, például az is 
tudott dolog, hogy nagyon sok gyerek ki
talál egy saját nyelvet, legalábbis olyan 
szavakat, amelyek nem léteznek semmi
lyen nyelvben. Az egyes szavak repetitiv 
használatából lehet arra következtetni, 
hogy ezek nem abban a pillanatban ki
talált és aztán elfelejtett szavak. Olyan 
szavak, amelyekre emlékeznek és ame
lyeket bizonyos értelemmel használ
nak, és nem tudjuk a szavak pontos je
lentését, miközben nincs két gyerek, aki 
ugyanazt a nyelvet használná, de ez is 
olyan körülmény, amit nagyon régóta is
merünk. A gyermekek lassan, egymás
tól tanulva, játszadozva, a nyelvet na
gyon hamar elsajátítják, és ez általában 
meg is marad.

-  Tudnál példát is mondani egy ilyen 
esetre?

Igen. A cigányságét. Jó száz évvel ez
előtt, amikor a vándorcigányoknak még 
megvoltak a nagy, éves vándorútjaik, öt
hat országon keresztül, a vándorévek fo
lyamán a gyerekek megtanulták az ot
tani nyelveket. Nem irodalmi szinten, 
hétköznapi használatra, de megtanultak 
5-6 nyelvet, anélkül, hogy intézményes 
keretek között tanították volna őket. Ez 
a nyelvablak úgy látszik, hogy pubertás
korban bezárul és utána már nagyon ne
héz más nyelveket megtanulni. Ráadásul

sokkal nehezebben és lassabban. Ha egy 
gyermek megtanul a pubertáskor kezde
téig négy különböző nyelvcsaládba tarto
zó nyelvet, akkor az ablak, úgy látszik, 
nyitva marad. Ezért vagyunk jó helyzet
ben itt, Erdélyben. A születés pillanatától 
5-6 éves korig a legintenzívebb a nyelvab
lak megléte.

-  Mi volt a nyelvek sorrendje nálad? 
Melyiket sajátítottad el legelőször?

— Magyar és német volt az első kettő, 
mert édesapám a tanulmányait németül 
végezte és velünk németül beszélt, utána 
jött a román, majd az orosz és a francia. 
Volt mellettünk néhány régi tömbház, 
ahol olyan egykori orosz tisztek laktak, 
akik román nőt vettek feleségül. Az ő 
gyerekeikkel is játszottunk, és ekkor hal
lottam először az orosz nyelvet.

-  Az orosz akkoriban nem mindenütt 
volt divatnyelv...

— Amikor az iskolában elkezdtünk 
oroszt tanulni, mindenki utálta az 
oroszt, politikai okokból is. Én voltam 
az egyetlen, aki szerette, sőt, megkér
tem apámat, hogy szerezzen egy orosz 
magántanárt. Az iskolában franciát ta 
nítottak és én elkezdtem foglalkozni a 
spanyollal is. Azután nekiláttam ázsiai 
nyelveket tanulni. Japánt, vietnámit. A 
japánt könyvből, egyetemista koromban 
a vietnámit. Akkoriban Észak-Vietnám 
szétküldte egyetemistáit a testvéri kom
munista országokba, és Kolozsváron élt 
250 vietnámi. Sikerült elintéznem, hogy 
beköltözzek egy kollégiumi szobába, 
ahol nyolc vietnámival laktam együtt. 
Néhány év alatt így tanultam meg ren
desen a vietnámi nyelvet. Később kínait 
és koreait, kínaiból több dialektust, so
káig éltem Ázsiában, a doktori tanulmá
nyaim egy részét kínaiul végeztem el a 
Tajvani Nemzeti Egyetemen, ahol a nép

Benedek Dezső
1950-ben született Kolozsváron. A Báthory Líceum (akkori nevén: 3-as számú 

Elméleti Líceum) diákja volt 1967-ig, amikor kicsapták az iskolából, miután a ro
mán osztályok betelepítése elleni tiltakozásra buzdította társait. 1972-ben végzett 
a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, angol-német szakon. 1978-ban hagyta el az 
országot, az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, ahol kulturális antro
pológiát és összehasonlító irodalmat tanult. Az ősök éneke című doktori dolgoza
tát a Penssylvania Egyetemen védte meg. Terepmunkájának részeként négy évet 
töltött egy ausztronéziai törzs körében. Kulturális újjáélesztési munkát itt, vala
mint Kelet-Timorban és a Fülöp-szigeteken végzett. 1980 és 1982 között a Tajvani 
Egyetemen cserekutatói programban vett részt. Középiskolásként tanult meg japá
nul, romániai egyetemi évei alatt kínai és vietnámi nyelven, összesen 18 nyelven 
beszél. Jelenleg a Georgia Állami Egyetem előadótanáraként kulturális antropoló
giát és kelet-ázsiai nyelveket, valamint összehasonlító irodalmat tanít. A londoni 
székhelyű Humanitad Alapítvány kulturális igazgatója.
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által használt legnépszerűbb nyelv egy 
sajátos kínai nyelv volt. Azért nem mon
dom, hogy nyelvjárás, mert ez a nyelv és 
Kína hivatalos nyelve annyira különbö
zik, hogy egyáltalán nem tudják megér
teni egymást, mintha egy román beszél
ne egy hollanddal. Ezt a tajvani nyelvet 
beszéltük ott hétköznap, de az egyete
men a mandarin-kínait. Később még 
más ázsiai és európai nyelveket is meg
tanultam.

-  Mostanság tudsz-e még új nyelveket 
tanulni? Ugyanolyan könnyen megy, mint 
régen?

-  Folyamatosan tanulok új nyelveket. 
A memória a legfontosabb tényező ebben. 
Az én esetemben volt valami, amit tehet
ségnek neveznék. De 25 évesen már érez
tem, hogy nem olyan, mint régen volt. 
Akkor váltam olyanná, mint a környeze
temben lévő jó nyelvtanulók, de az a más
ság, amelynek meglétét csak később ér
tettem meg -  tünedzni kezdett. Negyven 
felett már kezdtem elfelejteni dolgokat, 
a nyelvtanulás ezzel párhuzamosan vál
tozott meg. Nyelveket talán még min
dig jobban tudok tanulni, mint mások, 
de össze sem lehet hasonlítani a koráb
bi szinttel.

-  Úgy tudom, számos anekdotád van a 
különleges nyelvi helyzetekről...

-  Mondok egyet. Amerikai diákjaim
mal európai kőrútunk során találkoztunk 
Franciaországban cigányokkal, akik va
lahonnan a Pireneusokból jöttek. A diák
jaim nem értették, mit mondanak. Az ele
jén én sem értettem, de feltettek egy-egy 
kérdést, és abból kikövetkeztettem, hogy 
valami latin nyelvkeveréket használnak. 
Lassan kezdett beindulni a dolog. Másfél
két óra múltán már egészen folyékonyan 
beszéltünk. Ha nem értették, megpróbál
tam különböző rokon nyelvekből szava
kat keresni, ilyenkor mindig beugrott va
lami. Mennyire volt pontos, azt nem lehet 
tudni, de amit mondtam vagy kérdeztem, 
azt értették, a kérdéseiket is értettem. 
Kezdtek kialakulni, egyértelműsödni a 
nyelvtani strúktúrák; izgalmas történet 
volt. Mai napig sem tudom, milyen nyel
ven beszéltünk.

A korábbi kérdésre visszatérve, a 
nyelvtanulásban a tapasztalat is közre
játszik. Szerintem a nyelvi ablak nyitva 
marad.

-  Az ember nyelveket tanul, de milyen 
szinten? Mennyit kell dolgozni ahhoz, 
hogy irodalmi, akadémiai szinten is hasz
nálhasd? Sok nyelvet tudsz, de gondolom, 
ezeken belül vannak kategóriák...

—Elmesélek egy történetet. Kutatómun
kám során eljutottam Ausztronéziába, 
egy kis szigetre, ahol egy kőkorszaki bú
vártörzs élt. Ők egy ősi ausztronéz nyelv
járást beszélnek, amit egyáltalán nem 
ismertem. Azt sem tudtam, hogy mond
ják: jó napot. Teljesen a nulláról kezdtem. 
Mivel antropológiai munkát akartam vé
gezni, világos volt, hogy meg kell tanulni 
a nyelvet. Ez egy résztvevő' megfigyelés

volt, velük laktam, ugyanazt csináltam 
mint, ők, dolgoztam, búvárkodtam, dél
után fát vágtam a dzsungelben és közben 
tanultam a nyelvet.

Ahogy megérkeztem, felvettem vala
mit a földről és megmondtam, hogy ma
gyarul ez kő, ez meg fa, aztán valaki 
kapcsolt, és ő is elmondta a saját nyel
vén. Én azt leírtam és kiejtettem a szót. 
Aztán megint. Kialakult egy helyzet, 
hogy itt van egy idegen, aki mindenről 
meg akarja tudni, hogy mit hogy hívnak. 
Mindenki jött és mindenfélét mutatott, 
így indult be a dolog. Néhány füzetet ha
mar megtöltöttem mindenféle informáci
óval. Hat hónap múltán a hétköznapok
hoz és a munkához kapcsolódó nyelvet 
igen jól beszéltem, és semmiféle erőfeszí
tésre nem volt szükség számukra, hogy 
velem értekezzenek. Szerencsém is volt, 
mert három hónap után találtam egy 
öreget, akit annak idején a japánok el
vittek a szigetről és megtanítottak jól 
japánul, ő lett volna az egyik tolmács, 
de a japánok elvesztették a háborút, és 
nem is haszálta többé a nyelvet, de egé
szen jól beszélte. A japántudásom nagy 
kincs volt a számomra. Akkor jöttem rá, 
hogy mennyi hibát ejtettem jegyzeteim
ben, mert meg tudtam kérdezni, hogy ez 
vagy az mit jelent. A nyelvtudásom olyan 
gyorsan fejlődött, hogy még én is csodál
koztam rajta.

-  Túl a nyelven, a mitológiájuk érdekelt 
leginkább...

-  Igen, a mitológia, amit ők úgy ne
veznek: Az ősök éneke, nagyon fontos in
formációkat tartalmazó teremtéslegen
da, számos olyan mondatszerkezet és 
szó létezik benne, amit már a fiatalok 
nem értettek. Tudtam, hogy ha az a né
hány öreg, aki még az egészet érti, meg
hal, akkor már nem érthetem meg én 
sem. A kutatómunka tervezett iránya is 
módosult, mert olyan dolgokkal kellett 
foglalkozni, melyek csak később kerül
tek volna terítékre. De ennek az lett az 
eredménye, hogy nem csak a köznyelvet, 
de olyan dolgokat is megtanultam, me
lyeket a velem egyidősek már nem értet
tek. Két év múlva az öregekkel olyan dol
gokról tudtam beszélni, amit már csak 
ők tudtak. Amikor meghaltak, nekem 
már nem volt kivel beszélni, mert azon 
a nyelven már nem voltak beszélők. A le
gendáik, az volt a cél, és eljutottam odá
ig. Szerintem nyelvtudásom elérte ott az 
akadémiai szintet, de más szint nem lé
tezett. Tudtam a legmagasabb fokon 
kommunikálni, de az nem volt könnyű. 
Vannak olyan nyelvek adott nyelvcsalá
dokban, mint amilyen Svájcban a római 
légió veteránjai által használt nyelvből 
kialakult ladin nyelv, aminek én egyszer 
utánaolvastam és próbáltam megismer
ni, felvételeket hallgattam, zenéket. Volt 
olyan pillanat, amikor velük beszélget
tem, hogy egyszer könnyen, máskor ne
hézkesebben zajlott a beszélgetés, öt-hat 
év szünet után pedig lehetett kínlódni 
megint.

-  Milyen nehéz az átállás, a váltás egyik 
nyelvről a másikra?

— Egyszer Kínából jöttem haza és oro
szokkal találkoztam a vonaton, órá
kon át tartott, amíg átálltam, mindegy
re visszakanyarodtam a kínaihoz. Más 
esetében ez nem volt gond. Amikor az 
ENSZ továbbfejlesztési osztályán dolgoz
tam, nyolc-kilenc nyelvet használtam és 
egyikből a másikba álltam át, anélkül, 
hogy nehézségeim legyenek. Mostanság 
ez is kezd lelassulni. Édesapámmal, aki 
most 94 éves, át-átváltunk egyik nyelvről 
a másikra, és látom rajta, hogy működik 
az átállás ilyen magas korban is.

— A kínai, a japán, a koreai és általá
ban az ázsiai nyelvek között milyen viszo
nyok figyelhetőek meg, melyik a legnehe
zebb?

— Mindegyiknél akadnak nehézségek, 
de mindegyikben valami más. A kínai 
monoszilabikus, tonális nyelv, minden 
egyes szónak megfelel egy jel, és a man
darin kínai esetében négy tónus közül va
lamelyik egy lefelé vagy felfelé hajló kiej
téssel mást jelent ugyanaz a szó. A má-t 
elmondhatjuk négyféleképpen és jelent
het lovat, szidást, kendert...

A kínai mindig összetett szavakkal dol
gozik. Adott egy értelemadó szó, amelyhez 
egy hozzáadódik a precízebbé tétel miatt. 
Számos fonetikai nehézség bukkan fel, 
amelyre rátevődik az írás, ami ideografi- 
kus és életünk végéig tanulhatjuk.

Legalább 3000 jel kell ahhoz, hogy az 
ember tudjon kommunikálni, ráadásul 
kétszázezer kombinációban.

A Tajvani Nemzeti Egyetemen a kínai 
írás etimológiáját tanultam, ezért talán 
több jelet tudok, mint az átlag kínaiul ta
nuló; talán azért is, mert a kínai jeleknek 
a fejlődését és a különböző nyelvekbe va
ló átvételét tanulmányoztam. Nagyon sok 
időt töltöttem azzal, hogy mi történt a kí
nai jelekkel a japánban, a koreaiban és a 
vietnámiban.

A vietnámi az egyik legérdekesebb eset, 
mert annak idején kínai betűkkel írtak, 
aztán átálltak a latin betűs írásra. Azért, 
mert a régi, kínaiaktól átvett ideogram- 
mákat ők megváltoztatták, amit a kína
iak már nem tudtak elolvasni, mert ösz- 
szetételében megváltozott és már nem 
volt kínai, miközben a vietnámiak nem 
tartották be a nyelvújítással kapcsolatos 
szabályokat, mint a kínaiak, hanem el
fogadtak mindenféle változatokat külön
böző helyekről. A végén már alig lehetett 
használni a nyelvet írásban. Otthagyták 
az egészet és áttértek a latin betűs írásra 
majd száz évvel ezelőtt. Ennek az a tra
gikus következménye, hogy semmit sem 
tudnak elolvasni a régi szövegekből. Több 
ezer év költészete és vallási irodalma ve
szett el úgymond, mert nem tudják elol
vasni. Létezik New Yorkban egy társa
ság, amit egy ismerősöm, egy amerikai 
professzor indított, s amelynek én is tag
ja vagyok. És mi, azok, akik a vietnámi 
írásjeleket értjük, azzal fogalakozunk, 
hogy egy elektronikus program segítsé
gével beszedjük és lefordítjuk ezeket a 
szövegeket a latin betűs írásra.

BOROS LÓRÁND
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felidézését kísérlem meg, úgy gondolom, 
hogy ennek a történetnek a tanulságai 
mellett ma sem mehetünk el közömbö
sen. Az 1989 karácsonyi romániai átala
kulások nemcsak az erdélyi magyarság 
politikai és kulturális önszervezésének 
útját nyitották meg, új lehetőségeket nyi
tottak a magyar-román értelmiségi pár
beszéd előtt is. Ezt a lehetőséget próbálta 
kihasználni az a két budapesti értelmi
ségi felhívás, amely nem sokkal a temes
vári és bukaresti események után fordult 
a román demokrácia értelmiségi képvi
selőihez. Az első felhívás, amelyet közis
mert magyar értelmiségiek (a többi kö
zött Benda Kálmán, Vásárhelyi Miklós 
és Szakály Ferenc kiváló történészek, 
Csiki László és Rónay László írók, Baka 
András, ma a legfelső bíróság elnöke és 
mások) írtak alá, a következőket álla
pította meg: „A győzelmes forradalom 
megnyitotta az utat Románia valameny- 
nyi népe és így az erdélyi, a moldvai és 
az országban másutt élő magyarok teljes 
nemzeti egyenjogúsága és önkormányza
ta, valamint a magyar-román kapcsola
tok széles körű megújítása előtt. E ket
tő a legszorosabban összefügg: a magyar 
és a román nép egymásratalálását és 
együttműködését nem lehet elválasztani 
a romániai magyarság és a többi nemzeti 
kisebbség kollektív és egyéni jogainak ér
vényesítésétől.”

A következő felhívás A szabadság kö
zös -  Üzenet a román értelmiséghez cím
mel került a nyilvánosság elé. Ez a fel
hívás nagy történelmi hagyományokra 
hivatkozott: „A magyar és a román nép
nek többé nem szabad egymással küz
denie és versengenie. Hallgassunk arra, 
amit Avram láncú üzen a múltból: »a ma
gyar sem ma, sem a jövőben nem beszél
het a román nélkül, sem a román a ma
gyar nélkül«. És hallgassuk meg Kossuth 
Lajost, aki hitet tett amellett, hogy a ma
gyarnak és a románnak a »testvéries 
egyesülésben van boldogabb jövője«.” A 
szóbanforgó nyilatkozat végül a követ
kezőkben összegezte a történelmi tanul
ságokat, illetve tett javaslatokat: „Nehéz 
gondokkal eltelten küldjük testvéri üd
vözletünket a román értelmiségnek, még
is reménységgel, minthogy a szabadság 
eszménye és az európai értékek vállalása 
összeköt minket. A magyar társadalom a 
két nép átérzett közös érdekeinek adott 
hangot, midőn szolidaritást vállalt a zsar
nokság elől menekülőkkel és most a ro
mániai forradalommal. Forradalmaink: 
1956 és 1989 összekötnek minket. E két 
történelmi évszám között egy emberöl
tő telt el, népeink közös történetének egy 
igen nehéz szakasza. Sok mindent új
ra kell kezdenünk, s ennek során a múl
tat is be kell vallanunk: a közös múltat, s 
mindkettőnk saját múltját. Ebben az új
rakezdésben hallgassunk Avram láncú, 
Nicolae Bálcescu, Kossuth Lajos vagy a 
magyarországi románok érdekeit ezelőtt

száz esztendővel az Országgyűlésen kép
viselő Mocsáry Lajos tanácsaira. Annak 
a szabadságnak az üzenetét tolmácsol
ják, amely egyetemes és oszthatatlan, és 
ezért minden nemzet és minden nemzeti 
kisebbség jogos birtoka. Javasoljuk, hogy 
közös dolgaink megbeszélésére és közös 
jövőnk érdekében kezdődjék párbeszéd a 
magyar és a román értelmiség között: er
re a párbeszédre minél előbb -  egy-egy 
magyar és román városban -  sort kell ke
rítenünk. Találkozásunknak és eszme
cserénknek lesz a küldetése, hogy valóra 
váltsa azokat a közös reményeket, ame
lyek jegyében új lapot kezdhetünk népe
ink közös történetében.”

A felhívásokra, sajnálatosan, nem ér
kezett válasz, legalábbis nyilvános vá
lasz, legfeljebb személyes kapcsolatok ré
vén lehetett tudni arról, hogy a román 
értelmiség néhány képviselője a közele
dés jelének tekintette a nyilatkozatokat. 
Mindenesetre, ahogy a korábbi magyar
román értelmiségi eszmecserék és meg
egyezési kísérletek is többnyire a törté
nelem és a napi politika áldozatai lettek, 
úgy nem kerülte el a korábbi értelmiségi 
találkozók és tervezgetések sorsát a bu
karesti változások után, 1990 tavaszán 
Budapesten összehívott magyar-román 
értelmiségi összejövetel sem.

A találkozót — a magyar külügymi
nisztérium illetékesei, illetve a müncheni 
Ferenczy-sajtóügynökség vezetői igen jól 
előkészítették, a politika mindazonáltal 
most is közbeszólt. A találkozó közvetlen 
indítéka szervezőinek abban a meggyő
ződésében rejlett, hogy „a nemrég lezaj
lott romániai forradalmi változások -  így 
hangzott Josef von Ferenczy meghívóle
velében -  magukkal hozták az egyetemes 
emberi értékek, a humánum, az embe
ri jogok valóságos érvényesülésének lehe
tőségét. Az egymás mind teljesebb meg
ismerésén alapuló tolerancia jegyében ez 
történelmi esélyt nyújt a magyar és a ro
mán nép közötti évszázados falak lebon
tására, a népeink közötti szolidaritás 
hídjainak megteremtésére. A két nem
zet értelmiségének ebben a munkában 
különleges a felelőssége, hogy a nemze
ti gyűlölködés soha többé ne válassza el 
népeinket, s a román-magyar viszonyt a 
nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív 
jogainak maradéktalan tiszteletben ta r
tásán alapuló európai normák határoz
zák meg.”

Rokonszenves elképzelés volt mindaz, 
és a találkozón összegyűlt közel félszáz 
román, erdélyi magyar és magyarorszá
gi értelmiségi, általában az irodalmi élet 
neves képviselői, közöttük olyan kiválósá
gok, mint Gabriel Liiceanu, a neves filo
zófus, Mircea Dinescu, a román írószövet
ség elnöke, Smaranda Enache, Domokos 
Géza, akkor az RMDSZ elnöke, Gálfalvi 
Zsolt, Demény Lajos, Kányádi Sándor, 
Markó Béla, Cs. Gyimesi Éva, Kántor 
Lajos, Csoóri Sándor, Sinkovits Imre, 
Kozma Imre, Konrád György, Bodor Pál,

Hegedűs B. András és Köteles Pál, való
ban őszintén törekedtek arra, hogy elér
jék vagy legalább megközelítsék a meghí
vólevélben rögzített szép célkitűzéseket. 
A találkozó első napja kétségtelenül a ba- 
rátkozás gesztusaival indult, Horn Gyula 
akkori külügyminiszter ismételten leszö
gezte a magyar kormánynak azt a jól is
mert álláspontját, miszerint véglegesnek 
tekinti a két ország határát és ennek tu
domásulvételével kívánja felépíteni a két 
ország kapcsolatrendszerét, illetve az er
délyi magyar kisebbség iránt vállalt szo
lidaritást (ez utóbbi a többi szomszédos 
ország magyarsága iránt vállalt szoli
daritás kinyilvánításával később a köz- 
társasági alkotmánynak is része lett). 
Valamennyi felszólaló a párbeszéd és 
az együttműködés fontosságát hangsú
lyozta, s talán csak az évtizedes buka
resti tapasztalatokra támaszkodó Bodor 
Pál adott hangot annak a véleményének, 
hogy bizony a két nép kiegyezése csak 
egy hosszabb és mindenképpen kölcsönös 
megbékélést megalapozó történelmi fejlő
dés eredménye lehet.

A megszülető eredményeket híven 
mutatja az a közös nyilatkozattervezet, 
amelynek kidolgozásában a román ven
dégek is részt vettek, de amelyből végül 
mégsem lett elfogadott zárónyilatkozat. 
(Magam is tagja voltam a szövegező bi
zottságnak: emlékezetem szerint Konrád 
Györggyel, Vásárhelyi Miklóssal és 
Marius Tabacuval együtt.) Csupán né
hány pontot idézek fel a tervezet szövegé
ből, kései emlékeztetőként:

„1. Kívánatos a határok semlegesítése, 
formálissá tétele, hogy azok ne válasszák 
el a népeket egymástól és hogy a polgá
rok a határok mindkét oldalán teljeskörű 
egyéni és kollektív emberi és polgári jo
gokat élvezhessenek.

3. Abból az alapelvből kiindulva kell 
újjáteremteni a különböző etnikumok 
együttélésének elméletét, hogy egy nyi
tott társadalomban a demokrácia egy és 
oszthatatlan mind a többség, mind a ki
sebbség számára.

A politikai és a társadalmi demokrácia 
kialakítása pedig elválaszthatatlan az 
egyéni és a kollektív kisebbségi jogok biz
tosításától, egyik a másik nélkül nem le
hetséges. Ennek az elméleti munkának a 
végeredménye egy demokratikus Charta 
lehet a kisebbségek jogairól Kelet- és 
Közép-Európa új demokráciáiban.

6. Minden állampolgár számára biz
tosítani kell az óvodától az egyetemig az 
anyanyelven történő oktatást. A kollokvi
um résztvevői szükségesnek tartják a ko
lozsvári magyar egyetem helyreállítását.

8. A mostani találkozónak nem sza
bad elszigeteltnek maradnia; a kollokvi
um résztvevői rendszeresíteni kívánják 
találkozásaikat, s ehhez intézményesí
tett kereteket tartanak szükségesnek. 
Egyetértettek abban, hogy a következő 
találkozójukra Temesváron kerüljön sor.”

Ebbe a békülékeny és reményekkel el
telt közhangulatba robbant bele a ké
ső délutáni információs bomba, midőn 
Szokai Imre külügyminiszter-helyet
tes megérkezve szót kért, és bejelentet
te, hogy Marosvásárhelyen román tün
tetők megtámadták a Romániai Magyar
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Demokrata Szövetség helyi székházát. 
Akkor még úgy tudtuk, hogy Sütő Andrást 
kimenekítették a karhatalom emberei, 
nem sokkal ezután kiderült az is, hogy 
félszemén megvakították. Sorsának ala
kulásáért felelősség terheli a karhatalom 
embereit is, például a vásárhelyi rendőr
parancsnokot. Mindenesetre a barátságos 
eszmecserének és tervezgetésnek egysze
riben vége szakadt, és most már nem a 
közös jövő körvonalazására irányultak az 
eszmecserék, hanem arra, hogy a vásár
helyi események súlyos következményeit 
miként lehetne enyhíteni. Ezt a célt szol
gálta a találkozón megfogalmazott két 
nyilatkozat, az egyiket a résztvevők egy 
csoportja, a másikat a jelenlévő RMDSZ- 
vezetők írták alá. Tekintettel arra, hogy 
a közös nyilatkozat mára szinte elfeledet
té vált a történelem számos hasonló do
kumentumával együtt, teljes szövegét 
idemásolom:

„Mi, magyarországi és romániai ér
telmiségiek, akik 1990. március 19-20- 
án találkoztunk Budapesten, hogy őszin
te párbeszédet folytatva megpróbáljuk 
végre természetessé és normálissá ten
ni a népeink közötti kapcsolatokat, ag
godalommal értesültünk a március 19- 
én, Marosvásárhelyen történt erőszakos 
és felelőtlen cselekedetekről, amelyek 
megrontják a nemzetiségek kapcsolatait, 
megzavarják az erdélyi románok és ma
gyarok békés együttélését, és ezzel meg
gátolhatják és kompromittálhatják a ro
mániai társadalom demokratizálódási 
folyamatát.Az ilyen cselekmények veszé
lyeztetik Románia beilleszkedését a mai 
és a holnapi Európába. Megdöbbenéssel 
és felháborodással értesültünk arról, 
hogy Sütő Andrást, a kiváló írót, aki már 
a múlt rendszerben is megszenvedett mél
tóságteljes és bátor magatartása miatt, 
most magyar testvéreivel együtt ismét 
bántalmazták olyan személyek és csopor
tok, amelyek nem fogták fel, hogy az et
nikumok közötti párbeszédben érvekre 
van szükség, nem erőszakra. Hisszük és 
valljuk, hogy minden kormány kötelessé
ge óvni és oltalmazni állampolgárai éle
tét, valamint az egyéni és kollektív jogo
kat. Ami bennünket illet, mi, Budapesten 
összegyűlt magyarországi és romániai 
értelmiségiek felhívással fordulunk va
lamennyi társadalmi és politikai ténye
zőhöz, hogy tanúsítson felelősségérzetet, 
mértéktartást, józanságot -  és kijelent
jük, hogy az ellentétek szításának min
den kísérletére a megegyezés, a megér
tés megannyi tettével válaszolunk.” Ezt 
a felhívást a többi között a magyarorszá
gi Csoóri Sándor, Fekete Sándor, Fülöp 
Mihály, Hegedűs B. András, Konrád 
György, Kozma Imre, Sinkovics Imre, 
az erdélyi magyar Bodor Pál, Demény 
Lajos, Domokos Géza, Kányádi Sándor, 
Markó Béla, Szőcs Géza és a román 
Mircea Dinescu, Smaranda Enache, 
Gabriel Liiceanu, Marius Tabacu és Alin 
Teodorescu írták alá.

Ugyancsak közlöm a találkozó erdélyi 
magyar résztvevőinek akkori nyilatko
zatát: „A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség vezetőségének Budapesten ta
nácskozó tagjai, akik vezető román értel
miségiekkel együtt a történelmi kiegye

zésért folyó párbeszéden vesznek részt, 
mély felháborodással szereztek tudo
mást a román nacionalista körök uszítá
sára Marosvásárhelyen és Szatmáron az 
RMDSZ helyi szervezetei és a helyi ma
gyar lakosság ellen elkövetett atrocitá
sokról. Kérjük a román kormány azonnali 
közbelépését és az eseményekben vétkes 
személyek felelősségre vonását. Egyúttal 
a nemzetközi közvéleményhez fordulunk. 
Szükségesnek tartjuk pártatlan megfi
gyelők jelenlétét a veszélyeztetett térség
ben.” Ezt a nyilatkozatot az erdélyi ma
gyar értelmiség neves képviselői: Balázs 
Sándor, Cs. Gyimesi Éva, Domokos Géza, 
Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Lányi 
Szabolcs, Markó Béla, Sylvester Lajos 
látták el kézjegyükkel.

A marosvásárhelyi események en
nek az értelmiségi találkozónak a te
kintetében a legrosszabb pillanatban 
történtek. A budapesti kerékasztalnál 
tárgyaló román írók és tudósok ugyan
is ezáltal olyan politikai nyomás alá ke
rültek, amely szinte megbénította őket 
abban a törekvésükben, hogy megtegye
nek olyan lépéseket, amelyekre a való
ságos megbékélés érdekében feltétlenül 
szükség lett volna, például a kolozsvá
ri magyar egyetem helyreállítása tekin
tetében. A találkozó végeztével ugyan a 
résztvevők közreadtak egy zárónyilatko
zatot, ez azonban jóval kevésbé volt hatá
rozott és egyértelmű, mint a fentiekben 
ismertetett szöveg. Ez az újabb záróköz
lemény kilátásba helyezett, még 1990 
őszére, lehetőleg Temesváron, egy máso
dik találkozót. És noha az esztendő tava
szán még létrejött egy kisebb, technikai 
jellegű megbeszélés Budapesten, amely 
a tervezett temesvári értelmiségi párbe
szédet volt hivatva előkészíteni, magára 
az újabb kerekasztal-beszélgetésre már 
nem került sor. A magyar-román értelmi
ségi közeledés gondolatát ezúttal is elso
dorta a politika, amelynek, úgy tetszik, 
nem volt érdeke, hogy előmozdítsa a két 
szomszédos nép kölcsönös megbékélésé
nek és együttműködésének ügyét.

Az imént ismertetett események óta 
több mint két évtizedet hagytunk ma
gunk mögött. Azóta, ahogy azelőtt is, 
számos találkozó történt a két szomszé
dos nemzet értelmiségének képviselői kö
zött. Korábban például Gheorghe Şincai 
és Cezar Bolliac kapcsolatai a 19. szá
zad elején a nagyváradi Peretsényi Nagy 
Lászlóval, illetve Toldy Ferenccel, majd 
Wesselényi Miklós 1844-ben közreadott 
Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügy
ében című politikai röpiratának javas
latai, amelyek a mindkét közép-európai 
nemzetre veszélyt jelentő pánszláv tö
rekvések közös megfékezésében látták a 
magyar-román kiegyezés stratégiai in
dítékát, az 1848-1849-es idők magyar
román (sajnos, tragikus módon meghi
úsult) közeledési kísérletei, később Ady 
Endre és Octavian Goga ugyancsak balul 
sikerült dialógusa, az 1935-ben a nagy
váradi Familia kezdeményezésére terve
zett (és végül ugyancsak meghiúsult) „bi- 
harfüredi találkozó”, az 1945-1947-ben a 
budapesti és a bukaresti kormány által 
egyaránt kezdeményezett eszmecserék -  
és még igen sok jószándékú, és, fájdalom,

szinte mindig meghiúsult közeledési kí
sérletek.

Ezek a sajnálatos kudarcok, amelyek 
általában nem a kultúra, hanem minden 
esetben a politika manipulációinak fele
lősségét vetették fel, hosszú idők óta ter
helik meg a magyar-román kapcsolato
kat, és állítanak akadályokat az őszinte 
kiegyezések, közeledési törekvések elé. 
Mintha Reményik Sándor 1941-ben az 
aggodalom hangján megszólaló költemé
nyét igazolták volna ezek az események, 
a Korszerűtlen versek Egymás mellett so
ha? című részletére gondolok:

Hát így kell mindig lennie:
Fölül az egyik, s a másik alul?
Hatalmi kérdés emberek között,
S a hatalomban egyik elvadul?
Mindig csak elnyomott és elnyomó,
Kis különbség a módszerek között 
És árnyalatok kockaforduláskor,
S  meztelen önzés mindenek mögött? 
Egyéni önzés és családi önzés 
És ezerféle színű nemzeti -  
Hát nem lehet e korhadó világot 
Testvér-színekkel ékesíteni?
A kocka fordul és aki alul volt, 
Hegylábánál: hegytetőre kerül,
S amit magának nem kívánt, a mással 
Folytatja, vagyis hogy kezdi elül.
Hát így kell mindig lennie:
Az egyik alul s a másik felül?
Mindezek ellenére a korábbi erőfeszíté

sek, amelyek a megbékélésre irányultak, 
mindkét oldalon folytatódtak, és éppen a 
mögöttünk álló két évtizedben ezeknek 
igen biztató jelzései és eredményei is vol
tak. így az imént bemutatott 1990-es ta
lálkozót követő újabb értelmiségi, illetve 
írószövetségi dialógusok, amelyek min
den (mind a két oldalon tapasztalható) bi
zalmatlanság és gáncsoskodás ellenére 
mégiscsak előbbre vitték az eszmecsere 
és a bizalomépítés ügyét. (Ezekben igen 
nagy és jótékony szerepet vállalt magyar 
részről Göncz Árpád, Konrád György, 
Borsi-Kálmán Béla, erdélyi magyar rész
ről Gáli Ernő, Gálfalvi Zsolt, Kántor 
Lajos és Horváth Andor, román rész
ről Geo Şerban, Gabriela Adameşteanu, 
Gabriel Andreescu és mindenek előtt 
Laurenţiu Ulici, a romániai írószövet
ség akkori elnöke, az ő akkori szerepére 
és jószándékára, amelyet mint a Magyar 
írószövetség akkori elnöke tapasztalhat
tam, ma is igen jó szívvel emlékezem.) 
A párbeszéd, minden politikai és hatal
mi ellenkezéssel és manipulációval szem
ben, mindvégig folyamatos maradt -  meg 
lehet állapítanunk, hogy mára van mire 
építenünk a továbbiakat: valójában a kö
zös jövőt, amely egyetemes európai, uni
ós kontextusba helyezi a magyar-román 
kapcsolatokat, a kiengesztelődés és az 
együttműködés ügyét.

— HELIKON---------------------
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SZŐCS ISTVÁN

J eg y ze tek
Sáp, sáp, sáp: 
jönnek  a kacsák!
Ha az ember megnézi a Szent Szótár

ban, hogy mit jelent a sáp szó (példá
ul mikor azt mondják, hogy „jól leszedte 
a sápot”), ott az áll, jiddis eredetű tolvaj
nyelvi szó; a sáp a bűncselekmény ötlet
gazdájának a részesedése, vagyis a tip
pet adó jövedelme, de a kerítőnő járuléka 
is stb., s alig 200 éves. Viszont az oklevél 
szótárból megtudni, hogy majd ezer évvel 
ezelőtt élt ilyen nevű lovag, és létezik egy 
tucatnyi Sáp nevű helység; köztük ilyen 
kedves is, mint Sárisáp (de ez, akárcsak 
a hasonlóan kedves hangzású Hejó'papi, 
nem azt jelenti, amire az ember az első 
pillanatban gondolna).

Mit jelenthet, ha jelent valamit? 
Lássuk hát hangrendi párját, vagy az el
lentétes (kiegészítő) jelentést: a seprő' pél
dául nemcsak a szemét, hulladék elta
karítására szolgáló szerszám, hanem pl. 
a hordóban a bor leszűrése után vissza
maradó alja a megerjedt mustnak; külön
ben sok mindennek még az alja, szeme
te; pl. a gally és vessző törmelék, töredék: 
sepró'c. Nem is szükséges ótürk vagy új- 
csuvas megfelelésekre támaszkodnunk. 
Vegyünk egy analógiát nyelvünkből; pl. 
a ság -  valamilyen térszínnek, terep
nek, lejtőnek, hátságnak a felsó' része. 
Hangrendi párhuzama, ha az á hangot 
az e-re cseréljük, valaminek az alját, a 
hát-alját jelenti. „Ősi örökség a finnugor 
korszakból. A szóvégi gg az eredetibb g 
intervokális helyzetben végbement gemi- 
nálódásának eredménye.” Na ugye?

Mindennek alapján: a sáp valami
nek a tetejét, felsőrészét, színét jelenti. 
Valaminek „a krémjét” mondjuk, például 
tejfeldolgozásnál: a tejszínt, tejfelt... Aki 
azt leszedi, az jár jól. Ám létezhet olyas
mi, hogy egy magyar szó, ilyen fennkölt 
jelentésben, nem kölcsönzött? Vajon mely 
nyelv lenne képes még felmutatni? Ahá, 
gondolják, biztos most jövök megint a 
szumírral! Hát — azért se! Van ennél cif
rább lehetőség is!

Sáp ugyanis óelámi nyelven adót je
lent. Lesznek most olyanok, akik ugyan
azt fogják kérdezni, mint egykori egye
temi tanár referensem, aki is, amikor 
azt olvasta egy kéziratomban, hogy „Zen 
buddhizmus”, erélyesen odafirkantotta a 
margóra: „Hát az már megint mi?”

Hát -  Elám olyasmi, aminek léte nyo
mait az egész emberiség idestova ötezer 
éve viseli. Perzsia, azaz Irán és Irak déli 
része között terült el, egy időben amolyan 
„United Kingdom”, hivatalos neve ugyanis 
Susa és Ansan királyság volt. Leghíresebb 
városa Susa, innét származik a Zsuzsánna 
név; ugyanis itt nevelték ki a kerti liliomot, 
s ezért hívják azt héberül Susán-nának. 
Nemcsak virágot, pl. még rózsát nemesítet
tek itt: naponta rágcsáljuk a szezám (más 
nyelveken szuzán) magos pereceket; az is 
fővárosuk nevét viseli. Stb.

Na jó, mondja referensem, de ez a 
sáp csak egyetlen szó? Véletlen is lehet? 
Persze. Mint az is, hogy volt Arad nevű 
városuk is. (Ilyen a Szentföldön is volt, a 
Holt-tenger mellett!) Ilyen helyneveik is 
voltak pl., mint Ip és Inak. Egyik folyójuk 
neve Kerka, akárcsak a dunántúliaknak.

Más szavak? Vannak bizony, de mint
ha az ingyom-bingyomos gyermekszótár
ba tartoznának. Pl. mondják ugye a gye
rekek, hogy kukra szökött vagy felütötte a 
labdát kukba. (Német doktoranda barát
nőm rögtön tudni véli, hogy az a német 
„ach hoch”.) Akkor tessék: elámiul ukku: 
„föl, fenn, magasban!” Ukkumina : „fel a 
mennybe”. Uz zu: vándorolni, útra kelni, 
mert „uccú” bizony megérett a meggy! Ud 
ma: naponta. (Az „idő” és a „ma” szó lap
pang benne.) Az semmi, hogy um ma azt 
teszi: ímmel -  ámmal, de úri in: „előkelő 
személy, vezető.” Uru, az város; de hagy
juk, nemcsak u betűvel kezdődő szavaik 
voltak. Túr pl. gyerek. De „benső gyere
ket” (talán magzatot?) is jelent; vesd ösz- 
sze a terhes szóval. És már nem is meg
lepő, hogy tu-ur-pe-ip: „fejletlen gyerek”, 
vagyis „törpe fióka”.

Kérdheti valaki: hogy bukkantam rá 
ezekre a protoelámiakra? Három irány
ból. 1. A Komoróczy-féléknél olvastam, 
hogy: „a szumíroknak nem voltak nyelv
rokonaik”. Rögtön tudtam, richtig, ez azt 
jelenti, hogy igenis voltak! S kerestem. 2. 
Csengery Antal már jóval több mint száz 
éve foglalkozott velük. (Érdekes, villamo
sok még nem jártak Pesten, de „hangadó, 
szélső jobboldali villamoskalauzok” már 
voltak, és ámokfutva terjesztették a déli
bábot). 3. A Dácia történetével foglalkozó 
irodalomban is felmerül esetleges óelámi 
jelenlét, pl. a Ialomiţa folyó Naparis neve; 
de erről is már többször írtunk.

Vajlégy A sszonyság
Ritka eset, amikor a műfordító lop, 

mint ama híres adomában: ha az eredeti 
szövegben tíz arany gyertyatartóról volt 
szó, a fordításban csak nyolc maradt. A 
gyakorlat az, hogy inkább tódítanak; pl. 
Aldous Huxley Pont és ellenpont c. regényt 
először így fordították, hogy A végzet báb
játéka stb. Manapság azonban ellenke
ző szellemű irányzat kezd feltörni; hely
retolni a költői túlszínezést. „Az igazság 
nevében.” Olvashatni pl. harcias okosko
dást arról, hogy Puccini operájának hős
nője, Csocsoszán nem lehet Pillangó „kis
asszony”, hiszen gyereke van; és különben 
is: Madame Butterfly, és nem „mad- 
mazel”! A kotty belé, szilvalé! tipikus ese
te; nem szólva arról, hogy a történet elején 
a japán hölgy még lány! És különben is a 
kisasszony szó dallama, ritmusa emlékez
tet a Csocsoszán-ra\ Ám jó, legyen Lepke
asszonyka, ha ebből bárhol bárkinek vala
mi haszna származik.

Viszont az már orr-berzentő, hogy a 
Szeget szeggel című Shakespeare-komé- 
dia újrafordításban Mértéket mértékkel 
alakban tűnik fel a színlapon. Mivel így 
„hű” az eredetihez, mondják.

Hű, de csikorog; vagy nyekereg, amikor 
kiejtjük, és magyarázatot is kíván; hogy 
asszongya: „amilyen mértékkel mérsz 
magadnak, olyannal mérj másoknak is”,

„amilyen a mosdó, olyan a törülköző”, s 
még egy sor közmondás. Ugyanakkor ta
pasztalja a néző, hogy a vígjátékot meg- 
toldották: „tökéletesítették”; magához a 
Shakespeare-műhöz már nem ragaszkod
tak olyan kínosan... Mert ha egy 120 per
ces vígjátékot 220 percig játszanak, az 
már nem az a vígjáték! A darabba bele le
het tehát avatkozni? beleriszálhatja ma
gát a rendező? dramaturg? a hoppmes
ter? de a cím! Az nagyon pontos legyen! A 
frakkomat átalakíthatom hálózsáknak, 
de a hátuljáról a gombokat, azokat pon
tosan úgy kell majd felvarrni! A hátára! 
(Azért, hogyha hálózsákbanfutás verse
nyen indulok, lássa az alapítvány, milyen 
hű vagyok!)

Minél jobban meg van szerkesztve egy 
klasszikus alkotás, annál biztosabb, hogy 
Javítani”, pótolni, átértelmezni fogják. Ha 
viszont a szerző levegősre hagyta, hogy le
gyen tere-módja az előadóknak saját fan
táziájukkal élni, akkor kínos pedantériá
val ragaszkodnak a szöveghez, és még azt 
is kimondják a színpadon, hogy „satöbbi, 
satöbbi...” (Lásd Erkel: Sarolta)

Egy szót csak, 
legalább egyetlen  
egyet!
Egy fő tanróka felfohászkodik cik

kében: „Annyit mind beszélnek ezek
ről a sumérokról! És én még soha egyet
len egy szót se hallottam tőlük a magyar 
nyelvben.”...Segíthetünk. Néhány évtize
de még Pesten is a tekintélyesebb, érett 
korú elvtársnőket a gyerekek — és én -  
nem vén csaj névvel illették, hanem úgy 
mondták, hogy néni. Ez ugye, kicsinyített 
alak; gyerekkoromban a falunkban még 
úgy emlegettük őket, hogy Póli nén, Liná 
nén stb. Nos, ez a nén azonos a szumír 
nin szóval, amely „úrnő” jelentésű. Még 
van jó néhány; és vannak nemzetközivé 
vált szumír szavak; pl. mindaz, ami a la
tin ager „szántóföld” nyomán keletkezett: 
Acker, Acre, Ogoare stb. Vagy típus, topos, 
sőt tán a tábla is. (A magyarban nyilván 
német közvetítéssel.)

Egyébként a tanróka (Schulfuchs) kife
jezés sem lehetett idegen a szumíroktól; 
az énektanárt, karvezetőt ugyanis úgy 
nevezték, hogy PA LIB, és ez azt jelenti, 
hogy „fő róka”!

Elképzelem, amint Uruk („örök”) város 
akadémiájának az ablakában ül Pa-szir- 
szár-su prof. és morog: „Csak egyet, egyet
lenegy magyar szót mondjon már nekem 
valaki, amelyik benne van a szumír nyelv
ben.” És odalentről máris felkiáltott Palib- 
Er-man-stall: „Önöknél a szántóföld ugye, 
az A-GAR. Ez azonban már műveltségi 
szó. Mint természeti ősszó a magyarban 
lelhető fel. A-gar ugyanis a régi magyar
ban vizenyős tájból kiemelkedő szárazula
tot jelent. Ezt őrzik az Agárd helynevek, 
nem a vadászebét. Különben is Párizsban 
kiadták Gosztony etimológiai szótárát, 
amely a szumír szavakat a magyarból...” 
De Szirszársu már becsapta a jablokot. 
„Ez hiányzott!
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E S T E B A N  VASC O S D E  Z A Z P I Y  A IT Z G O R R I V E R SE IB Ő L
*

Földig fekete ruhában, 
m int hollóknak az árnya, 
zokog száz éve egy asszony, 
a kálváriát járja.

Alkonyattól virradatig 
vár a három fiára -  
golgoták fölé lebegő' 
három fehér sirályra.

*

Terelik a legényeket, 
jaj, jaj, jaj, jaj, de nagy baj, 
megnyírják, m int a birkákat, 
üstökükön nincs már haj. 
Titokban nyílott a rózsám, 
mátkám lett még a tavaly, 
megszakad az árva szíve, 
vele halok, ha meghal.

*

Hideget fú j a Sierra, 
alant vérbe hűlt határ, 
elbúcsúzik a fészkétó'l, 
elvándorol a madár.

Elmúlt a nyár, hideg ó'sz jön, 
se szeretőm, se anyám, 
elbujdosnék én is messze, 
mintha nem lenne hazám.

1767-68

^melankolikus, sokszor fájdalm as 
hangvételű andalúz népdal

FERENCZES ISTVÁN 
átköltése

N éhány so led a d *

Hull a könnyem, m int a zápor, 
égó' gránátalma-vér, 
a kedvesem elhajózott, 
vissza talán sose tér.

K int állok a tenger partján, 
reám hulldogál a dér, 
arcom fehér vitorláján 
elszáll, messzi száll a vér.

Forró szelek fújnak délről, 
kiszárad a mandula, 
viszik el a legényeket, 
a szeretőm reguta.

Kőről kőre hull a könnyem, 
a lovára úgy felült, 
száz év telik, jön a tavasz, 
a mandula nem zöldül.

A  fiestán, m int a halak, 
villogtak a késpengék, 
piros pünkösd vasárnapján 
szíven szúrtak egy legényt.

Faltól falig sír az anyja, 
a küszöbén nincs remény. 
Siralomvölgy lett az a ház 
s a kihűlt ágy az enyém.

Virágoznak a narancsfák, 
tavaszt hoz a déli szél, 
nem láthatom a rózsámat, 
talán-talán nem is él.

Olajfalomb hajlik fölém, 
reám omlik az árnya, 
a Granada partján meghal 
a földrehullt madárka.

Megöltek egy torreádort 
a szép cigányleányért, 
hétszer szúrták szíven, hétszer 
a csábítót a nászért.

Megkövült könnyek közt, némán, 
a halál já r  a házban...
Fekszik a cigány menyasszony 
jázmin-, liliom-ágyban.

Legurul a Hold az égről, 
elszalad a víg patak, 
itt hagyta a bánatomat, 
a szívembe hűlt vasat.

Árva legény bolyong felém 
a cipruserdők alatt, 
belehal a szerelemünkbe, 
gitárhúrja elszakad.

Olajos Béla Falusi táj
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BALÁZS K. ATTILA
[m ellébe zuhan]
mellébe zuhan a majdani 
sírások szörnyű tömbje,

szemében kilobban 
a hátrahagyott isten.

elroncsolt tűzmadarak 
rémülete mögött alszik, ahol

szuroksötét 
anyákból altatódal

t á v o l o d i k ,  
akár a gleccser.

[teste csontosodó]
teste csontosodó csellóhang, 
hogy lássuk majd

ha felbukkan, akár a tenger 
kék kocsonyájában ringó medúzák,

vagy egy lebegő szitakötő a nyár 
szimmetria-tengelyében.

egy sötét test át
folyik szemek tágra nyílt

pupilláin, s még alaktalan, 
mint a gyermeksírás, ti fehér

kendőkkel indultok feléje 
a virághullásszerű,

örök havazásban.

[m egta lá l, am i érdem es]

megtalál, ami érdemes, akár 
a téboly belső ritmusa,

a rémület, amint a kő
rózsák árnyékába lépsz, s a holdfény

megakad árnyékoddal 
várandós anyák hajában:

hiszen én is, meg te is 
merülsz csak.

szívünk zsákja felkészül 
a végtelenre.

[m ost m á r  tökéletes]
most már tökéletes és álmatlan, 
nyitott mellkassal a puhán

csukódó ajtók árnyékában 
undorral figyeli saját nedveit,

hiszen közel
a mindent-tudás iszonyata, s a tér,

ahol a hirtelen melegben a sámán is 
feladja testét: ezt a valamikor

álmok szövetén lassan 
átütő monstrumot
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H a g y

138. Km

KilometriK
irányítja ésszerűsíti karácsonyi S í

LÁNG ORSOLYA 
Egy k é z  u j ja i
i.
A csend asztalától indultunk, 
nevetve jutottunk el a csók kapujáig 
a fehér fogakkal kikövezett úton.
Kézfejünk összekoccant, míg átléptünk 
a rétre, ahol a végtelen oszlop állott.
Tudjuk már: innen nincs visszatérés, 
mert nincs honnan visszafordulni.
Bezárult eló'ttünk a csók kapuja, 
a két ajak hűvös pecsétté olvad össze oldalán: 
egymást nem kívánják többé.
Lehajtott fővel üldögélünk a csend asztala mellett, 
a kőlapon törött tányérok kiontott vére ragyog.

II.
Semmi sem érkezhet meg annyira,
mint amiről azt hittük, hogy nem jön már sosem.

Senki sem árulhat el annyira,
mint kiről azt hittük, hogy mindig hű marad.

Semmit sem veszíthetünk el annyira,
mint amiről kiderül, hogy soha nem is volt a miénk.

III.
Mindent kétségbe vontam önmagámban, 
hogy neki legyen igaza.
És akkor ő azt mondta: tévedtem.
A szerelem üvegmadártalálóskérdés: 
ha feldobják, repül, 
ha leejtik, eltörik.
Mi az. Mi az.

IV.
Pilláit lehunyta,
míg a pőre kőre hulltak tincsei.
Fénycsík zümmögött 
az olló két szárnya közt.
Mire pillát bontott, 
karjában galamb pihegett, 
s fürtjei hűlt helyére 
nem rebbenhetett keze, 
rítt volna tán.
Derekán a szalag meglazult, 
úgy szorította magához -  
homloka lett a galamb ege, 
s idő múltával ő se tudta, 
hogy ölel vagy öl.

V.
Gilles megáll, mert másképp nem tehet.
Összeért benne a fent és a lent.
Öröm és bánat cseppkövei közt 
a távolság már nem kap levegőt.
Tekintetében halk kolostorfalak.
Boldogsága fennakadt valahol 
a labirintus befelé növesztett ágain.

Nézi, nézi őt egy elaggott szamár.

M int h a l a v íz b e n
Talán nem fény vagyok, csak ág, 
mert nem lebegtetett, hanem sodort.
A meder hiányoddal csordultig betelt, 
s az ár ajtódig hozta testemet.
Reméltem, kijössz, míg levegőm kitart, 
hogy meghallod homlokom a küszöbön, 
vagy legalább
a szemetet teszed ki az ajtó elé, éppen akkor.
De nyugalmadon nem gyűrt redőt a tompa koppanás, 
odabent sütkéreztél a forró homokon, 
mert szíved foglalatát 
már elfoglalta más.

Tükör
Fák mögött egy blokknegyed. 
Pengevágta ujjhegyed.
Üres szobák az égre látnak.
A tárgyak végül visszavágnak.

A tárgyak élén ujjhegyed. 
Fenyővigyázta blokknegyed.
A reflexiók visszavágnak. 
Vakablakok szobákba látnak.
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MAROSAN TAMAS

A Micimac kód
Mottó:

Hogy tiszta lappal indulhassak, 
mindenkit bemocskolok. 
(Politikusok egyes szám,

első személyben)

Hol volt, hol nem volt, heterországon 
is túl.... így kellene kezdődjön az igazi 
mese. De sajnálatos módon félreértel
mezték.

Megpróbálok e rendkívül kényes té
mában tárgyilagos maradni. Már a le
gelején leszögezhetem, hogy nem lesz 
könnyű dolgom. Ugyanis egy nagyon 
híres, szimpatikus közállati személyi
ségről kívánok máig kevésbé ismert, 
nem mindennapi dolgokat nyilvános
ságra hozni. Bizonyára kitalálták már, 
kiró! is lehet szó?

Tényfeltáró írásommal egyértelmű
en rengeteg ellenséget szerzek ma
gamnak. Valószínűleg ezután sokan 
megbélyegeznek. Többé nem járhatok, 
kelhetek nyugodtan a világban, ahogy 
máig megtehettem. Ugyanis e á r ta t
lannak tűnő szőrmék m ár a zsenge el
méjű gyermekkortól kezdve belopja 
magát a gyanútlan emberek szívébe, 
és egész életüket végigkíséri. Sokan 
felháborítónak ta rtják  majd a puszta 
tényt, hogy miként vettem a bátorsá
got egy ilyen aljas tekintélyrombolás
hoz. Mégis úgy gondolom, hogy mind
azt, amit hosszú kutatóm unka alapján 
megtudtam, nem lehet véka alá rejte
ni, úgyhogy minden kockázatot vállal
va megtöröm a hallgatást. Micimackó 
nem az, akinek hittük. Hamarosan 
Önöknek is lehetőségük nyílik megis
merni az igazi arcát.

Hansúlyozni szeretném, hogy nem 
vezérel rosszindulat, nem kívánok min
den medvét lejáratni, ezért írásomban 
mellőzni szeretném az olyan közhelye
ket, mint dermedve meg förmedve.

Elsősorban arra szeretném megkérni 
a tisztelt olvasót, hogy többé ne hagy
ja magát megtéveszteni csupán azért, 
mert e cseppet sem ártatlan  emlős ál
lat magára vette azt a bárgyú mici- 
maszkot. Nem is egy igazi hús vérmed
ve, sokkal inkább műcimackó, amolyan 
plüssbe ment terv. A gondtalanság bol
dog szerepét próbálja eljátszani, ezért 
Micimackó két szeme nem kisírt, ha
nem fasírt. Megjelenésre olyan, mint 
egy fiatal szőrzetes, amolyan közönsé
ges bűnbánó bocs! E legízletesebb fa
latjain ugrándozó méztől ragadozó sze
líd vadállat azonban nem elégszik meg 
kevéssel. Valójában a világot akar
ja. Macimalista. A látszat ellenére fő
hősünk nem is emberbarát típus, igazi 
mézantróp.

Nyugodt testi ismerettel állíthatom, 
hogy Micimackó kövér. Amennyiben le
borotválnánk melléről a szőrt, hívhat
nánk akár Cicimackónak is. Szemrevaló 
testalkata szőrös mosógépre emlékez
tet, de azért mégsem egy mosómedve. S 
nemcsak kövér, hanem lusta és ellent
mondásos. Ó az egyedüli here, amelyik 
mézet gyűjt. Akár egy herekules. Egész 
teste csupa mézaláfutás. A lustaság
ról pedig annyit biztosan kijelenthetek, 
hogy ragályos. Engem is Micimackó 
fertőzött meg. Néhány évvel ezelőtt ab
ban a téves hitben voltam, hogy, saját 
lényem tükrén lehetőségem nyílt szem
benézni az igazi Micimackóval. A saját 
kórképemet is nevén neveztem: „utolért 
a Micimackó szindróma. Ugyanis hosz- 
szú időn keresztül semmi dolgom nem 
akadt.” Az igazat megvallva, akkoriban 
igencsak keveset tudtam  róla. Csak mi
után elegendő időt adtam magamnak, 
hogy jobban elmerülhessek a témában, 
sikerült alászállnom Micimackó mély
ségeibe.

Tekintettel arra, hogy a malacko
dások m iatt a mesét Törökországban 
nem kívánatosnak minősítették, a me
se helyszíne nem a félholdas, hanem a 
Százholdas Pagony.

Ahhoz, hogy jobban megértsük a 
Micimackó-jelenséget, elengedhetetlen, 
hogy barátait is górcső alá vegyük.

Malacka, Micimackó legjobb barátja, 
látszatra mindentől fél. Valójában egy 
szeméremsertés. Tigris, a virgonc, el
mebeteg köldökfogású birkózó. Füles, 
depressziós csacsi. Farkát Micimackó 
fedezte fel. Zsebibaba, kiskorú kangu
ru, ki mindent játékként fog fel. Sajnos 
ő is könnyen játékká válhat. Nyuszi, 
a beképzelt agglegény. Soha nem volt 
nővel dolga. Az eredeti angol válto
zatban Nyuszi rabbit alakít. Bagoly, a 
bölcs öreg, aki életében nagyon sok fur
csaságot látott. Egyik nagynénje si

rálytojást tojt (ezért mondják, hogy a 
bagoly az állatok sirálya). írni, olvas
ni is tud, ha nem lehelnek a tarkójá
ra. A fiatal legényeket kedveli. Robert 
Gida, gyanús elmeállapotú kissrác, 
a Százholdas Pagony Ideggyagyászat 
igazgatója. Kanga, kenguruma
ma, Zsebibaba anyukája, az egyetlen 
női szereplő Micimackó univerzumá
ban. Tisztaságmániás aggódó anyuka. 
Szerelmi fogyatékos.

De térjünk csak vissza a mi cimac- 
kónkra. Képzeljék csak el, Micimackó 
arról ábrándozik, hogy tenni kéne vala
mi nagyon fontosat. Legfontosabb cse
lekedete azonban abban rejlik, hogy 
legjobb barátja, a félénknek és álmodo
zónak tűnő Malacka után leskelődik. 
Amennyiben medvenő volna, Micimaca 
e sertés láttán  nyomban bemedvesed- 
ne. De mivel medvefiúval van dolgunk, 
viselkedése elszomorító. Barátait meg
ismerve félek is belegondolni, hogy a 
valóságban mi is folyik a Százholdas 
Pagonyban.

Lelepleződésével valamennyiünk
nek fájdalmat okoz. Micimackó szadó 
maci.

Az Északi-sarkra is biztosan az ott 
strichelő sarki róka tanácsára utazott. 
Tőle hallhatta, hogy az északi fény ve
rőfény. De az sem kizárt, hogy a meleg 
hótakaróra vagy csupán a jeges smaci- 
ra volt kíváncsi.

Eljátszottam a gondolattal, hogy á r
ta tlannak  tűnő lényével ta lán  más 
állat bőrébe is belebújhatott volna. 
Antilop azonban nem lehetne, ugyan
is ahhoz tú l nehézkés, és különben is 
mézet lop. Micimackó különös orgaz
da. A lopott méz csupán vágyfokozó. 
Valójában orgazmussal kereskedik. 
Stricimackó. De remélhetőleg előbb- 
utóbb lépre megy, és a propolisz kezé
re kerül. Hacsak nem biztosít számára 
kellő hátteret a nyomozóhatóság bűn
üdvözlő szervének medvédelmi osztá
lya.

Próbáljuk meg együtt elképzelni: 
„Hull a hó és hózik, Micimackó fázik”. 
Milyen tisztának, á rta tlannak  tűnő 
állapot. Gyönyörködik, ugye, a csodá
latos havazásban, de a helyett, hogy 
kezébe vegye a hólapátot és férfihez 
méltóan kimelegedjen, inkább fázik. 
Főhősünk egy földalatti konspirativ 
mozgalom tagja. Félek is kimondani, 
Micimackó szabadhómunkás. S m int
ha mindez nem volna éppen elég, a ros
sznyelvek szerint macionalista is.

Hosszasan elgondolkoztam, hogy 
az eddig lerítak u tán  vajon még mit 
mondhatnék őmackóságáról? Talán 
azt, hogy ismert erdei körökben. Meg, 
azt, hogy elfogadja az általános mézet.

Tekintettel arra , hogy Micimackót 
talán  nem a legkedvezőbb színben 
m utattam  be, illene, hogy valami jót 
is említsek róla. A méltányosság, de 
a rajongók többsége is megkívánja. 
Micimackót.
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CSUSZNER FERENCZ

H ollók  r ö p te
A világvége a hollók eltűnésével egy

szerre érkezett. A legtöbben persze ész
re sem vették a fekete madarak hiányát. 
Miként is várhatnánk az emberiségtől, 
hogy figyelmét egy amúgy is egyre rit
kuló madárfajnak szentelje, miközben az 
idó'k végezete ott áll a küszöbön. Pedig, 
világvége ide vagy oda, a világban nem 
változott semmi, ami mégis, azt a leg
többek persze észre sem vették.

Figyelmesség és a hollók iránt tanú
sított érdeklődés tekintetében reprobus 
sem tért el a legtöbbektől. Igen, reprobus 
csak így kis betűvel, mert most épp bár
melyik reprobus lehet, aki a rendelkezé
sére álló két lehetőség közül nem lesz, 
vagy legalábbis még nem lett egyikké 
sem. Tehát ez a reprobus mit sem törőd
ve a napok vagy talán hónapok óta csen
desen ugyan, de tomboló világvégével, a 
mindennapok apró, de módszeresen ösz- 
szegyűjtött terheinek cipelését tűzte ki 
élete céljául. Amint egyik helyről a má
sikra ért, rögtön indult is tovább vagy 
vissza, ha úgy adódott. A terhek amúgy 
is azért vannak, hogy viseljék, hordják, 
vonszolják őket.

Egy reggel, amikor a sok esőtől már 
erősen megáradtak a folyók, s talán né
hány ólmos hópehely is vegyült az eső
cseppek közé, reprobus nem jelent meg 
a napi cipelendő átvételére. A rá sza
bott terhek sokáig árválkodtak egy fo
lyó partján, majd, mert senki sem muta
tott hajlandóságot, hogy áthordja őket a 
túloldalra, a folyó maga nyúlt ki értük, 
és úsztatta el őket egy teliholdas éjsza
kán. Mire az ár elsodorta reprobus hiá
nyának bizonyítékát, már mindenki ér
tesült eltűnéséről, s így feledni is kezdte 
mindenki.

Az ismerősei még néhány napig el
mélkedtek ugyan hiányának okán, de 
végül mind megelégedtek egy-egy lég
ből kapott magyarázattal, amik szerint 
reprobus-on erőt vett lustasága vagy lá
bát, netán kezét törte, de olyan beteges 
elképzelés is akadt, ami szerint repro
bus valamelyik frissen megáradt folyón 
úszott, tutajozott vagy éppen hajózott el.

De a vizek áradása is vajmi kevéssé 
utalt a világ állapotára. A lehulló eső
cseppek, a folyók hullámai, az elmosott 
házak és elsodort emberek alig lettek 
többen, mint a korábbi áradások idején, 
így reprobus eltűnésében -  ami kétség
kívül kapcsolatban állt az éppen zajló vi
lágvégével -  aligha lehetett része a vi
zek szintjének.

És mégis. A lehulló esőcseppek belül
ről táplálták a folyókat, és a folyók vize 
befele áradt. Az emberek homokzsákok
kal és gátakkal próbálták visszatarta
ni a vizet, közben pedig a befele áradás 
elönteni látszott a világot. Pontosabban: 
nem látszott belőle semmi, s érezni sem 
lehetett. Az emberek mégis fulladoztak 
lassanként.

Úgy lenne hát helyes, ha megkövet
nénk a korábban beteges elképzelésnek 
nevezett elhajózás magyarázatát, és el
ismernénk az elmélet helyességét. Igaz, 
közben hozzá kell tennünk: reprobus a be
fele áradó vizek áldozatává lett, azok úsz
tatták ki horgony nélküli hajóját a megá
radt folyókon keresztül a nyílt vizekre.

Szóval sodródott a hajó a nyílt vízen, 
és minden kétséget kizáróan reprobus is 
együtt sodródott a hajóval, mert a világ
ban sehol máshol nem lehetett nyomára 
bukkanni. Tehát reprobus-nak a hajón 
kellett lenni, de ha ott is volt, furcsa uta
zásnak nézett elébe.

Hajós kalandja egy bizonyos Vasco 
Nunez Balboa utazásához lehetett ha
sonlatos, aki az Úr ezerötszázkilencedik 
esztendejében, Leoncico nevű kutyájá
val együtt egy Új Világba tartó hajó rak- 
terében, hordóba rejtőzve menekült Santo 
Domingo-i hitelezői elől. E két ember 
helyzete között párhuzamot vonni csöp
pet sem önkényes. A kisszámú, ám fölöt
tébb jelentős különbségeket leszámítva 
valóban nagyon hasonlóan alakultak az 
utazások. Itt van elsősorban a hajózás té
nye. Igaz ugyan, hogy reprobus esetében 
nem teljesen bizonyos, hogy hajózásról be
szélhetünk, de Balboa esetében annál in

kább. Aztán itt van a hordó, ami lényegét 
tekintve nem egyéb, mint egy fölöttébb 
szűk és sötét lyuk, kemény, áthatolhatat
lan falakkal, amiből kilátni nem lehet, s 
a hajón történő hangos eseményeket, vi
torlák feszítésére buzdító parancsszava
kat, matrózok lába dobogását, új föld fel
fedezését is csak mértékkel hallja. A szűk 
és sötét lyukban tehát, amiben reprobus 
magát találta, egy fénysugarat sem lá

tott, de hallani is csak valami ütemes do
bogást, dübörgést hallott olykor, s meges
küdni nem mert volna rá, hogy a hang a 
fel-le rohangáló matrózoktól származik.

Később, ahogy egyre fogytak az útból 
a tengeri és egyéb mérföldek, a hajó pe
dig -  akárha valamit vagy valakit keres
ne -  kétszer is hosszában haladt végig 
egy folyón, amin az idők kezdete óta min
dig csak keresztben szeltek át, s azt is 
nagyjából egyetlen révész. Talán épp en
nek a folyónak, vagy egy másiknak, ami
be ez a folyó torkollott, netán egy olyan
nak a partján, ami maga torkollott ebbe 
a folyóba, az ütemes dübörgésbe valami
féle nyikorgás is vegyült. Olajozatlan, 
rozsdálló vasak nyikorognak így, például 
hinták, esetleg a szél által lengetett ka
puszárnyak. Az összes elképzelhető lehe
tőséget sorra vette reprobus, de eldönte
nie mégsem sikerült, hogy mi adhatja ki 
a hangot. Az sem segített volna rajta, ha 
látja, ahogyan az üres serpenyőkkel bil
legő, rozsdás mérleg mellett egy orosz
lán és vízilótestű, egykor istenként tisz
telt szörnyeteg éppen eltátja hatalmas 
krokodil állkapcsát. Ügyetlen zsákmány
ra várt talán, vagy csak régóta tartó ma
gányát ásította bele a végtelenbe? A hajó 
egyetlen utasának és egyben potyautasá
nak szempontjából ez teljesen mindegy 
volt, és mindegy volt az örökkévalóság 
számára is, ugyanúgy, ahogy jelentékte
len az erőfeszítés, amit egy esetlen hol
lófióka fejt ki, miközben kikelni próbál a 
tojásból. A tojásból, ami lényegét tekintve 
nem egyéb, mint egy fölöttébb szűk és sö
tét lyuk, kemény, áthatolhatatlan falak
kal, amiből kilátni sem lehet.

A hajó tovább haladt. Közben, a hor
dókban folytatott tengeri utazások elke
rülhetetlen velejárójaként a tengeri be
tegség is tiszteletét tette reprobus-nál, 
a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy 
akárcsak Balboa Leoncicoval, saját meg
győződése szerint, reprobus is oszto
zott valakivel vagy valamivel a hordó
ján. Abban bizonyos volt ugyan, hogy 
útitársa nem lehet kutya. Sem a jelleg
zetes szagot nem érezte, amit minden
ki ismer, aki osztozott már napokon, ne
tán heteken keresztül egy lezárt, szűk 
hordón egy nagyobb testű kutyával, sem 
magát a kutyát nem sikerült sehol ki
tapogatnia. Talán ez lehetett az útitárs 
jelenlétének legkellemetlenebb pont
ja, pontosabban az, hogy bár jelenlé
téhez semmiféle kétség nem férhetett, 
minden meglelésére tett próbálkozás si
kertelen maradt. Tehát reprobus, akár
csak az egykori Balboa, egy hajó gyom
rában veszteglő hordóba zárva, a szűk 
helyet útitársával megosztva sodródott 
egy ismeretlen végcél felé. Azaz nem tel
jesen ismeretlen, ugyanis Balboa Santo 
Domingoból történő menekülése előtt 
már egyszer megjárta az Új Világ part
jait, de ez most mindegy. Ami viszont 
igen jelentősnek bizonyulhat, az nem 
más, mint hogy Balboa és a hozzá hason
lók, az Új Világ felfedezésével és meg
hódításával egyaránt egy, vagy inkább 
két világvégénél segédkeztek egyszerre, 
bár, hogy egyúttal bábaasszony szere-
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pet is osztott rájuk a sors, az vitathatat
lan. Talán pont a bábáskodás okozhatta, 
hogy Balboáék korában az események jó
val látványosabban és hangosabban es
tek meg, mint ahogyan a hollók tűntek 
el egy másik világvége ünnepélyes al
kalmából.

De ha már eljutottunk a különbsége
kig, meg kell említeni a Balboa és rep- 
robus utazása közötti legfontosabb el
térést. Ez nem más, mint hogy a hajóút 
végén Balboa megérkezett az Új Világba, 
ám amikor reprobus hajójának teste va
lamiféle zátonynak ütközött, és reprobus 
nagy nehezen kikászálódott hordójából, 
akkor éppen abban a folyóban találta ma
gát, aminek a partjáról valamikor, réges- 
régen elmulasztotta összegyűjteni a hor
dárra váró, aznapi terheit. A folyó pedig, 
miközben sodorta a terheket, és áradt 
ki és befele egyaránt, vagy új, vagy ré
gi medret keresett magának, de az bizo
nyos, hogy a part, amin visszatérte után 
reprobus állt, nem az a part volt, ahon
nan egykor elragadta az, ami.

Persze elképzelhető, hogy eddigi esz
mefuttatásunk teljességgel hibás, mert 
reprobus nem egy sötét hordóba zárva 
hajózott ki, hanem egy, a befele megáradt 
óceánok vizében a városig beúszó cethal 
nyelte el, miközben hősünk épp az iga
zak álmát aludta vagy valami egyéb te
vékenységet végzett.

Miután rátalált a városra, vagy in
kább a város ó'rá, egykori -  most ugyan
csak idegennek érzett -  ismeró'sei hitet
lenkedve fogadták. Utazása történetét 
kinevették, ó't magát bolondnak nézték. 
Egy ideig győzködték ugyan, hogy be
szélje el az igaz történetet, amiben vala
melyik árok mélyén fetrengett részegen, 
vagy éppen egy szoknya alatt rejtőzkö
dött, s a jó társaságot nem akarta oda
hagyni, de reprobus hajthatatlannak 
bizonyult. Tehetetlenségükben a város 
lakói ünnepélyes ceremóniát csaptak, és 
kinevezték reprobus-t a város első bo
londjának. Naponta mondatták vele újra 
meg újra, csak hogy kedvük telhessék a 
bolond mesében, a hajózás történetét.

Új feladatát, reprobus hálásabban fo
gadta, mint azt bárki várta. Dühítette, 
hogy bár visszatért egykori otthonába, 
az otthon idegennek bizonyult számá
ra, s hogy ha néha olyan álomból ébredt, 
amiben ismét a hordó foglyaként hány
kolódott, akkor rémület helyett csak va
lamiféle — jobb szó talán nincs is erre -  
honvágy lett úrrá rajta, dühe pedig arra 
sarkallta, hogy belevesse magát új szerep
ébe. Minél többet és minél jobban mesélt, 
minél elégedettebben hagyta ott egy-egy 
mese után a hallgatóság, annál isme
rősebbé vált a világ, annál ritkábbakká 
az álmok. A nagy erőlködésben reprobus 
különösen megszerette a ráosztott szere
pet, közben pedig észre sem vette, hogy 
a hajó helyett egyre többször adta elő cet
hallal és egyéb sületlenségekkel történe
tét. Végül már egyéb kalandozásokról is 
mesélni kezdett, s nem is gondolt egykori 
utazásával. Éppen csak a láthatatlan úti
társ, csak az nem akart semmiképp ki
maradni a történetekből.

Ismerősei között alig akadt néhány, aki 
ne törődött volna bele reprobus bolond
ságába. Legtöbben, nem értették ugyan 
az események alakulásának okát, még
is örültek, hogy egykori ismerősük újra 
megtalálta helyét a világban. Egyetlen 
egy akadt csupán közülük, talán pont ő 
találta ki annak idején az elhajózás ma
gyarázatát, aki nem törődött bele a dolgok 
állásába. Újabb és újabb módszerekkel 
próbálta visszatéríteni barátját a min
dennapok valóságához. Végighallgatta, 
és kívülről tudta már reprobus majdnem 
összes kalandját, aztán, amikor egy kocs
maasztal melletti előadás során reprobus 
előállt legújabb, és talán addigi legjobb 
történetével, a befejezés utáni hangos 
ünneplésen így kiáltott keresztül:

-  Szép volt! Szép volt, de most mégis
csak mesélj inkább a hordóról, a hajóról, 
a láthatatlan útitársról, mert mégiscsak 
az a te igaz történeted! Látod, ezek itt 
körben mind hisznek neked, pedig mind 
tudják, hogy sosem történt meg semmi 
abból, amit itt összehordtál. Mesélj hát

valami igazat, s ha tényleg megjártad azt 
az utat, hát mutass valamit, amit onnan 
magaddal hoztál, mert mégsincs az rend
jén, hogy minden történet a valótlanra 
épüljön. Lenni kell valóságnak is!

A tömeg hangos ünneplésből helyeslő 
zúgásba váltott. Bíztatni kezdték a bolon
dot -  legtöbben már a nevét sem tudták 
- , hogy meséljen, s ha már mesél, akkor 
valamiféle bizonyítékkal szolgáljon az 
út felől. 0  pedig engedni akart a tömeg 
kívánságának. Most majd meglátjátok, 
gondolta, de csak amikor már belekez
dett a történetbe, eszmélt rá, hogy homá
lyos részleteken kívül semmire sem em
lékszik. Valami, valami cethal, cethal az 
volt benne, ja nem az egy másik történet 
-  keresgélt reprobus az emlékei között. 
Akkor, akkor egy révész, valami kölyköt 
visz át a túlpartra, nem ez sem az, vár
junk csak -  gondolta -  valami testvér
gyilkosság, nádasban rejtőzés. Ez sem. 
Talán valami Balboa. Balboa meghódítja 
az új világot, csupasz testtel, kesztyűk
kel az öklén gyűri le a gonoszt, s még ag

gastyánként sincs, aki legyőzhetné. Nem, 
nem, ez rögtön két másik.

A tömeg egyre türelmetlenebbül kö
vetelte a történetet és a bizonyítékot. 
Megrémült a felgyülemlő indulattól, és a 
ránehezedő nyomástól, ami úgy neheze
dett rá, hogy azt hitte, beleszakad, beletö
rik a mellkasa, s a szakadáson, a törésen 
keresztül a szíve készülődik kipréselőd- 
ni a testéből. Bármennyire is próbálko
zott, nem álltak össze fejében a szavak, a 
mondatok, a történet pedig még annyira 
sem. Elkeseredettségében reprobus maga 
is kételkedni kezdett utazása valóságos
ságában, hiszen miként is lehetne valósá
gos valami, amiről senki nem tud, amire 
senki sem emlékszik? Végül, a menekülés 
reményében megadta magát. Fejét lehor- 
gasztva, csörgősipkáját az asztalra tette.

Igazán, igazán, de igazán előfordulhat 
— motyogta — hogy nemcsak cet vagy ha
jó, de talán még láthatatlan útitárs, talán 
még hordó sem volt soha sehol, így pedig 
az utazás sem eshetett sehogy másképp, 
mint úgy, ahogyan azt a legtöbben, ked
ves barátaim, tudni véltétek, hogy miköz
ben alaposan lerészegedve egy árokban 
fetrengtem, magam találtam ki mindazt, 
amit később összehordtam, de... de mind
ez... mindez csak azért történt így, mert 
józanul már nem tudtam különbséget ten
ni a képzelgések és az emlékek között.

Mire idáig ért, már kimondhatatlanra 
erősödött mellkasán a nyomás, már szin
te a csontok reccsenését is hallotta, és a 
szavai is csak halkan, erőtlenül vánszo
rogtak elő a torkából. Mégis folytatta.

De most, most már minden rendben. 
Láthatjátok! Most már... most már... most 
már tudom! Tudom, tudom a különbséget, 
azt, hogy mi nincs, s hogy mi van!

A tömeg a vallomás végeztével elcsen
desült. Amikor az utolsó sóhaj, értetlen 
mordulás, de még a kérdő tekintet is el
halt, egy padlódeszka vagy asztal, netán 
székláb sem reccsent, amikor az össze- 
sereglett tömeg minden tagjának a szí
ve egyszerre dobbant, majd egyszerre 
hallgatott el a következő dobbanás előtt, 
olyan csend lett a világban, mint addig a 
teremtés óta talán soha. A csendben pe
dig megszűnt a reprobus mellkasára ne
hezedő nyomás. Észre sem vette, hogy 
még mielőtt a megkönnyebbülés sóhaja 
kiszakadt volna testéből, a megrepedt, 
megszakadt mellkasán tátongó résen 
egy holló dugta ki a fejét. Leugrott az 
asztalra, szemügyre vette az elnémult 
tömeget, aztán tovább ugrott reprobus 
ölébe, onnan a padlóra. Ügyetlen, im
bolygó járással, néha fel-felbukva indult 
a résnyire nyitott kocsmaajtón beszűrő
dő fény felé. Nem repült, meg sem for
dult a fejében, hogy repülhetne. Hogyan 
is képzelheti bárki, hogy repülni tudjon 
az a holló, ami az ember mellkasában 
kel ki és nevelkedik, s az egyre szűkü
lő térben még arra is alig marad helye, 
hogy kinyújtóztassa néha el-elgémbere- 
dő szárnyait.

A nagy csendben a világvége is elakadt 
egy pillanatra, aztán, a reprobus torká
ból kiszakadó sóhajtól hajtva, tovább foly
tatódott.
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BENE ZOLTÁN

Háború
Vállát húzták a számszeríjak. Fájt is 

egy ponton, ahol még előző nap kidör
zsölte a prófuntos tarisznya. Szívesen 
lehajította volna a halott szerszámokat 
a sárba, úgysem akadtak már egyet
len zsoldosnál sem az idegeikre il
leszkedő tölgyfavesszők, mégsem tet
te, mert a báró csak úgy tízlépésnyire 
állt előtte, és köztudomású, hogy neki 
még a hátán is szeme van. A folyó sze
líd sodrában fatörzsek úsztak, körülöt
tük mintha feltorlódott volna a víz. A 
vándor megannyi halat látott felcsapni 
a mélységből, a gyomra a szokásosnál 
is nagyobbat korgott ettől a látványtól. 
Ahány esőcsepp lyukat ütött a folyó 
hátába, a vándor szemei előtt annyi 
hal táncolt, legszívesebben odasza
ladt volna, hogy kézzel merje ki a pik
kelyes jószágokat és azon nyersen fal
ni kezdje. Négy napja alig evett. Előző 
nap ugyan valamicskét tudott lopni a 
prófuntos tarisznyából, amit cipeltet- 
tek vele, s azon felül befalta a neki ala
nyi jogon járó szeletkét is, de olyan volt 
az, akár akasztott embernek a bírói 
kegyelem. Az egyik öreg zsoldos meg
jegyezte, hogy ez bizony már a mardo- 
só éhség, bizony, ezt nevezik annak. A 
vándor nézte a folyót, az eső verte víz
ben továbbra is halak szelíd, eledelül 
kínálkozó nyájait látta: jószerével már 
elindult feléjük, amikor feltűntek a 
bárkák. Egy karcsú hajó tolult a látó
terébe, fülébe hangok hatoltak: a sereg 
örvendezett, az emberek melléből só
hajok szakadtak fel. Megérkeztek ér
tük a vízen járó emberek, megmene
kültek. Talán enni is adnak, gondolta 
a vándor, és az előbbi félig éber, félig 
önkívületi elhatározás maradékának 
erejével vett egy utolsó lendületet, 
hogy a vízhez közelebb lépjen. Az egész 
sereg vele lépett. Csak a báró magas
ba emelt keze állította meg a férfia
kat. Tízesével, okosan vetette hátra 
a báró. Szájról szájra járt a parancs. 
Engedelmeskedtek. A bárkák a part 
közelébe suhantak, az elöl állók a báró 
intésére belegázoltak a vízbe, nagyo
kat léptek a dereglyék irányába. Mikor 
elérték őket, felkapaszkodtak rájuk. A 
vízenjáró emberek kampós botjaikat 
akasztották a lábuk közé, úgy húzták 
fel a katonákat, akiknek nemigen ma
radt arra erejük, hogy maguk mász- 
szanak be a csúszós, nyálkás felszínű 
fatestekbe. A vándor térdeit a habok 
nyaldosták, a bárkák mind közelebb és 
közelebb kerültek, mikor mögötte kiál
tozásban törtek ki és lökdösni kezdték 
egymást a zsoldosok. A vándor megfor
dult volna, megnézni, mi történik, de 
kíméletlenül fellökték. Arccal a folyó
ba esett, a számszeríjak a hátáról a fe

jére csúsztak, a tarkóját nyomták, az 
arcát bele az iszapba, nem kapott le
vegőt. Kapálózott és vergődött, a fü
lei zúgni kezdtek, mintha az agya ki 
akarna tolulni rajtuk, hogy egyesüljön 
a folyó vizével. Nem kívülről befelé, in
kább belülről kifelé érzett valami ret
tentő nyomást a fejében. Attól tartott, 
a koponyája beleroppan. Hanem akkor 
végre ki bírt bújni a számszeríjak he
vedereiből, kicsusszant a súlyos fegy
verek alól, térdre emelkedett, és a víz 
fölé kerülve nagy lélegzetet vehetett. 
Mire újra látott vérbe borult szemei
vel, azt nézhette meg, ahogyan a pár 
perce még közelgő bárkák egyre távo
lodnak. Lenézett maga köré: vér fes
tette a vizet vörösre, hullákat evett a 
folyó. Egy lovas gázolt a vízbe éppen 
mellette, emelte fölé a kardját, ám le is 
engedte nyomban, lehajolt érte, meg
ragadta a ruhájánál fogva, maga elé 
emelte a nyeregbe, ahol keresztbe fek
tette, hasmánt. A vándor nem értette, 
mi történik vele, ellenkezni sem pró
bált. A ló egyenletes ügetésbe kezdett, 
a lovas erősen markolta a grabancát. 
A nyeregkápa a gyomrába fúródott, 
az éhség odabenn, a csiszolt fa idekinn 
kínozta. Hosszú percekbe tellett, mire 
ráébredt, hogy az ellenség fogságába 
esett. Utolérték őket, a sereg hátulját 
levágták, a többiek, akik már a dereg
lyékre másztak, elhajóztak a túlpart 
felé, a biztonságba, sorsukra hagyva a 
néhány tucat hátramaradót. A vándor 
lehunyta a szemét, fárasztotta a fur
csa perspektíva, ami a lovon kereszt
ben fektében adatott neki. Amilyen fá
radt volt, talán el is szundikált kissé.

Éles fájdalmat érzett az oldalá
ban, az orrába szennyes lé hatolt. 
Magához tért kábulatából, megálla
pította, hogy ledobták a nyeregből, 
egyenesen a sárba. Még mindig esett. 
Körbepillantott. Egy omlásnak, rom
lásnak indult vár udvarán hevert. 
Négy m ásikat látott a sárban fetren- 
geni az övéiből. Felrángatták mind- 
annyiukat, taszigálták a föld alá. 
Félhomályos kazamatákba rugdosták 
őket. Egyikük sem szólt, egyikük sem  
jajdult. Kettőnek közülük sebe volt, 
ruháikon átütött a vér. Hallgattak, 
sötéten méregették az odút, amibe ke
rültek, szorongva figyelték egymást. 
Némán, mogorván. Ismeretlenekhez 
tartozó ismerős arcok. A falakon ned
vesség csillogott, a vándor érezte, hogy 
a vállára csöpög a víz. Egyik csöpp a 
másik után, monoton egyhangúság
gal, szabályos időközökben. Szívesen  
szólt volna, szívesen hallotta volna a 
társak szavát. Nem szólt, nem hallott. 
Halott csönd telepedett közéjük.

Kisvártatva színes ruhákba öltözött 
alak lépett a kazamatába, kezében 
rongyos szélű papír és nádtoll. Latinul 
szólt, amit egyedül a vándor értett. A 
négy másik egy emberként biggyesz

tette le alsó ajkát, közben rosszallóan  
csóválták a fejüket, m intha egy rugó
ra járnának. H allgattak továbbra is, 
tekintetük azonban még sötétebb tó
nusra váltott. A vándor közben a fel
tett kérdésekre válaszolt, ahogy tu
dott: átabotában. A színes ruhás írta, 
amit mondott. Végül intett, kövesse.

Elállt az eső. Átvágtak a várudva
ron, az egyik sarokban emelkedő la
kótorony felé lépkedtek. Dagasztották  
a sarat. A várfal mellett néhány ka
tona álldogált, lagym atagon figyel
ték a színes ruhást és a vándort, egé
szen addig, míg el nem érték a kerek 
torony ajtaját. Az alsó teremből csiga
lépcső vezetett feljebb. Az első szin
ten drága öltözetű férfiak és egy szo
katlanul magas asszony beszélgetett. 
Ahogy a színes ruhás feje megjelent a 
lépcsőfeljáróban, elhallgattak. Mikor 
a vándor is felért, érdeklődve vizslat
ni kezdték. Néhány lépést tett a te 
rem közepe felé, a színes ruhás egy  
kézmozdulattal m egállította az ab
lakon beeső gyönge fény körében. A 
drága öltözetű férfiak és a szokatla
nul magas asszony körözni kezdtek 
körülötte, akár állatvásáron a kisze
melt ló körül a kupec. Vizsgálódón fi
gyelték. Az asszony szólította meg vé
gül, latinul.

-  A garázda báró seregében szolgál
tál, fiú?

Mélyet sóhajtott, mielőtt felelt vol
na. Kicsit szédült, talán az éhségtől, 
talán a félelemtől. Igyekezett ural
kodni a testén.

-  Egy báróéban, asszonyom, igen. 
Garázdaságokat is elkövettünk, való
ban.

A nő elismerően csettintett a nyel
vével.

-  Beismered? Kölyök létedre férfia
sán! Remek!

-  Nem vagyok én már annyira pely
hes állú, asszonyom. Jóllehet az Úr a 
maga tréfás kedvében olyanra formál
ta az ábrázatom, mintha ifjonc volnék. 
Satnya testem  is inkább vall fiatalra, 
mint meglett férfiemberre, m égis azt 
kérem, higgyék el kegyelmetek, öre
gebb vagyok, mint látszik. És higgyék  
el azt is, hogy én nem vagyok zsoldos. 
A magyar király alattvalója vagyok, 
m int a sereg zöme, ezért csatlakoz
tam  hozzájuk. Bízva abban, hogy ve
lük hazajutok.

-  Mit kerestél itt?
-  Tanultam, leveleket vittem , sétál

tam  a városokban -  sorolta a vándor. 
— A báró úr nemrégiben megengedte, 
hogy vele tartsak, ha hasznomat lát
ja. A prófuntos tarisznyát cipeltem, 
meg számszeríjakat. Döglött fegyve
reket, asszonyom. Mind kifogytunk a 
vesszőkből.

A férfiak hümmögtek, az állukat 
simogatták, a szokatlanul magas nő 
felnevetett.
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-  A garázda báró meg sem áll a 
hegyekig! Amíg azokon átvergó'dik, 
minden embere odavész. De ő akar
ta, nem mi. Méltányosan m egfizettük  
volna, ha hozzánk pártol.

-  A báró úr hűséges a királyához.
-  Ezt nem kérdeztem, ember! -  ke

ményedéit meg a nő arca. -  De ha hű
séges, hát hűséges. Megszabadultunk 
tőle, az a lényeg, Istennek legyen érte 
hála! A másik négy odalenn?

-  Egyszerű zsoldosok, halálosan fá
radtak és kettejük sebes.

A férfiak továbbra is csak az állu
kat simogatták és dörmögő hangokat 
hallattak, az asszony viszont elgon
dolkozva, a vándor arcát fürkészve 
bólogatott.

-  Majd elválik, majd meglátjuk -  
suttogta, mielőtt intett a színes ru
hásnak. Az megragadta a vándor 
karját, durván a lépcső felé terelte. 
Indultak vissza a kazamatákba: le 
a lépcsőn, keresztül az udvar sarán, 
vissza a föld alá.

A másik négy zordan fogadta a ván
dor visszatértét. Nem kérdezték, mit 
végzett, mit akartak tőle. Először un
dorral elfordultak tőle, utána rá se he
derítettek. Nem bíztak olyanban, aki

latinul társalog az ellenséggel. A ván
dor megértette őket, noha sajgott a szí
ve otrombaságuk és bizalmatlanságuk  
miatt. Szívesen keblére ölelte volna 
mindannyiukat, megszorította volna 
a kezüket, megsimogatta volna boros
tás, elgyötört arcukat, hiszen honfitár
sai voltak, természetes szövetségesei, 
akikkel egy nyelvet beszél, akiknek 
érti a mozdulatait, de még a mozdulat
lanságait is...

Akár egy éles tőr a puha húsba, úgy 
döfött belé az éhség. Összegörnyedt a 
kíntól, térdre rogyott, majd elnyúlt a 
mocskos padlón. Társai ügyet sem ve
tettek rá.

Telt az idő, a föld alatt nem tudta 
senki, mennyi. Kaptak enni is valam i
féle nyúlós kását, talán több alkalom

mal is, de ebben a valam ilyen mérték
ben mindnyájukat gyötrő láz miatt 
nem voltak biztosak. A két sebesült 
állapota óráról órára romlott, sebe
ik bűzt árasztottak, félrebeszéltek és 
zihálva szedték a levegőt. A vándor a 
sarkain ült, félhangosan imádkozott.

A színes ruhás egyszer csak (napok, 
hetek, de talán csak órák múlva) visz- 
szatért, felrugdosta a vándort a földről 
és a lakótoronyhoz kísérte megint. Át 
az udvaron, fel a csigalépcsőn. A szo
katlanul magas nő most egyedül várt 
rá. Türelmetlenül intett, mire a színes 
ruhás meghajolván távozott. A terem  
sarkában kicsiny, kenyérrel és valami 
mócsingos hússal terített asztalka állt. 
A nő újra intett, ezúttal lágyabban, 
engedékenyebben. A vándor elértette 
a mozdulatot, az asztalkához lépett és 
csak úgy, álltában, nekilátott. Néhány 
falat után azonban úgy érezte, menten 
szétszakad. Ott, belül. A nő kíváncsian 
figyelte, ahogy kínlódik, ádámcsutkája 
fel s alá jár, birkózik a falattal. Végül 
nagy nehézségek árán nyelte le, a nye
lőcsövében mindvégig ott érezte a hús
sal elkeveredett kenyérdarabot. Mikor 
végre a gyomrába ért az étel, elhátrált 
az asztal mellől.

— Hálás vagyok, asszonyom, a jósá
gért -  mondta rekedten.

— Alig ettél -  jegyezte meg a nő. -  
Azt hittem, a sereg kiéhezett...

— Talán túlságosan is, asszonyom  
-  vélekedett a vándor. -  Talán annyit 
éheztünk, hogy soha többé nem bí
runk már jóízűen enni.

— Te valóban nem vagy zsoldos, ifjú
nak tűnő nem olyan ifjú ember. A sza
vaid meggyőzőek. De ne szólíts asszo
nyomnak! Szólíts fenségnek!

A vándor meghajolt. A nő volt olyan 
előkelő jelenség, hogy meg sem fordult 
a fejében megkérdőjelezni a cím való
diságát.

— A garázda báró milyen ember? — 
tette fel újabb kérdését az asszony,

közben fel s alá kezdett sétálni a te 
remben.

-  Azt beszélik róla, fenség, hogy 
még a hátán is szeme van. Nem régóta 
báró, királyunk emelte magasba egy
szerű köznemesi sorból. Nagy erejű 
ember, egyetlen ökölcsapással leterí
ti a rohanó bikát, és öt-hat férfit egy
szerre a magasba emel. Egyébiránt 
goromba és iszákos ember. Ennyit tu
dok róla, semmi többet.

-  Meséld el, mit láttál a háború
ban!

-  Magam sem tudom, fenség -  von
ta meg a vállát a vándor. -  Engem bör
tönbe dugtak Nápolyban, ahol békésen 
időztem, a légynek sem ártva. Ott pe- 
nészedtem időtlen időkig. Váratlanul 
fogtak le és váratlanul is engedtek  
szabadon. Egy hajnali órán, hideg té 
li napon, még az elmúlt évben. Ahogy 
kitettem  a lábam a börtönből, iszkol- 
tam  ki a városból, ahogy bírtam. Az 
országúton bolyongtam napokig, ott 
botlottam a király seregébe, immá
ron az újesztendőben. Visszatértem  
vele Nápolyba, végignéztem, mint 
fosztják ki a zsoldosok. A fosztogatás
nak ugyan hamarosan véget vetet
tek, de a király tavasszal hazament 
Magyarországba, mert megérkezett a 
pestis. Én maradtam. Mikor Johanna 
újra Nápolyba jött és a város üdvri
valgással fogadta, megint futottam, 
ezúttal Wofhardt Konrádhoz, akit a 
királyom helytartóul hagyott hátra. A 
német védte magát a Tarantói herceg 
tám adásai ellen, aztán megjött Lackfi 
vajda és miután a hírhedt Werner 
herceg is hozzánk pártolt, Nápolyig 
jutottunk megint. A német zsoldosok 
ekkor nekiláttak nőket megbecstele- 
níteni, gyerekeket felkoncolni, örege
ket megverni. Megkínozták a harcban 
elfogott nápolyi főurakat, hogy mi
nél nagyobb váltságdíjat csikarjanak  
ki a családjukból. Válaszul a nápolyi
ak a magyar foglyokat gyakran eleve
nen megnyúzták. A német vezérek el
maradt zsoldjukat követelték, végül a 
vajda ellen fordultak, és az kénytelen 
volt magyarjaival az elfoglalt terüle
teket feladni. A német zsoldosseregek 
a Johannától kicsikart újabb hadi
sarcokkal és az elrabolt nőkkel kár
pótolták magukat, azzal kivonultak 
a Nápolyi Királyságból. Lackfi akkor 
már hazafelé lovagolt, de én egy sze
rencsétlen véletlen folytán nem tart
hattam vele. Egyedül maradtam, ki
szolgáltatottan. Ekkor akadt rám a 
báró, aki fenséged véleménye szerint 
garázda. Hazafelé tartott ő is, valahol 
délen kalandozott, későn ért vissza, 
nem tudott idejében Lackfihoz csat
lakozni. Ha már így alakult, dúlta és 
rabolta a vidéket, míg az ellenség be 
nem szorított bennünket a folyóhoz. A 
többit tudja fenséged is...

> > » >  fo lyta tás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról
-  Amit mondtál, alig ért el füleim

hez -  sóhajtott a nő. -  A neved sem  
tudom, az ábrázatod, magad mond
tad, hazug. Nemrég még ti voltatok a 
győztesek és mi a vesztesek, rokonai
mat gyilkoltátok, miután mi a ti vére
iteket öltük. Most mi vagyunk a győ
zők és ti a legyőzöttek. Ennyit értek 
ebből a piszkos háborúból, semmi töb
bet.

A nő elhallgatott, sokáig nézte a 
vándor arcát. A vándor állta a tekin
tetét, jóllehet a hátán futkosott a h i
deg.

-  Visszaengedlek az országútra, 
mert nem lehetsz zsoldos. Azok nem  
beszélik a latint, azoknak nincsenek  
gondolataik. Talán érzéseik sincse
nek, legfeljebb állatiak. Veszélyesebb 
ugyan lehetsz egy zsoldosnál, de ez 
most nem érdekel. Az isteni gondvise
lésre bízlak, mert ehhez támadt ked
vem. Arra bízom a társaidat is: tűz- 
próbának vetjük alá őket.

A vándor tiltakozásra nyitotta a 
száját, ám a szavak, amelyek elhagy
ták ajkait, egészen másképpen hang
zottak:

-  Az Isten  igazságos, döntésében 
megnyugodhatunk.

Ezekkel a szavakkal mondta el tár
sainak is a kazam atában, mi vár rá
juk. Értetlenül, üres tek intettel néz
tek rá, miközben beszélt, talán  csak  
valam i halvány gyűlölet csillant meg 
a szemükben, sem m i több. A két se 
besült nagyon rossz állapotba került 
addigra, egyik sem volt eszm életé
nél. A vándor azt m agyarázta, hogy 
a tűzpróbát ugyan elsősorban eretne
kek és boszorkányok esetében alkal
mazzák, de még m indig jobb, hogy 
ez vár rájuk, m intha vízpróba alá 
vetnék őket. Az ugyanis abból áll, 
hogy az összekötözött vádlottat v íz
be dobják: ha fennmarad, bűnös, el
végre még a víz is kiveti magából, 
ám ha elsüllyed, akkor ártatlan. Ez 
utóbbi esetben viszont megfullad. 
Á rtatlanul. Idáig jutott, mikor fegy
veresek léptek a kazam atába, felrán- 
cigálták és kilökdösték a foglyokat a 
várudvarra, ahol tucatnyian gyűltek  
össze. Újfent eleredt az eső. Egy cin- 
gár férfi lépett hozzájuk, kezében egy 
fogót tartott, abban vörösen izzó va
sat. K iválasztotta az egyik zsoldost, 
a kezébe nyomta a vasat. Kilenc lé 
pést kellett m egtennie, csak utána  
dobhatta el. A vándor tolmácsolta az 
olaszul elhangzó utasításokat. A tűz- 
próbának k itett katona sziszegett és 
szitkok özönét zúdította a vándorra, 
de biztos léptekkel tapodta a sarat. 
Mikor elengedhette a vörösen izzó fé
met, koszos rongyot vetettek  elé, am i
be bebugyolálhatta a kezét. A má
sik talpon álló fogoly is végrehajtotta  
ugyanazt, m int az első. A két eszmé-
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letlen sebesültnek kis időre a tenye
rébe nyomták a vasat, a lépegetéstől 
nagylelkűen eltekintettek. A vándort 
m indvégig beszéltették, egyetlen pil
lanatra sem kaphatta le a tekintetét 
társai kínjáról. Végül mind az öt fog
lyot visszakísérték  a föld alá.

Különös módon, miután egyedül 
maradtak, a foglyok nem szóltak egy 
szót sem. A vándor szégyenkezve hall
gatott, a két magánál lévő katona egy- 
egy sarokba húzódott, a sebesültek  
az odú közepén nyöszörögtek. Estére 
meg is halt mindkettő. Nem vitték el 
a tetemüket. Harmadnap reggel jött 
csak újra látogatójuk: a színes ru
hás írnok, egy barát és a cingár férfi. 
Megvizsgálták a hullákat, majd szol
gákat hívtak, akik kicipelték a tehetet
len testeket. Ezután a cingár kibontot
ta a két megkínzott kötéseit. Mindkét 
seb levedzett és bűzt árasztott.

— Az Úr ítélt -  állapította meg a ba
rát. -  A sebek mocsokkal teltek. Ez a 
két férfiú tehát megátalkodott bűnös.

Miután az ítélet kimondatott, a há
rom látogató méltóságteljesen kivo
nult a kazamatából. A vándort ma
gukkal vitték. A színes ruhás kísérte
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újra a toronyba. Ezúttal magasabb
ra kapaszkodtak és egy aprócska szo
bába nyitottak be. Az írnok belökte a 
vándort a helyiségbe és becsapta mö
götte az ajtót. A szokatlanul magas 
nővel találta magát szemközt.

-  A társaidat felakasztjuk -  közöl
te az asszony.

-  Engem is köttessen melléjük fensé
ged -  horgasztotta le a fejét a vándor.

A nő felnevetett.
-  Még szerencse, hogy ezt magad 

sem gondolod komolyan!
Elhallgatott, hosszan nézte a fér

fit.
-  Vetkőzz le! -  utasította. A ván

dor zavartan pislogott, az asszony
nak meg kellett ism ételnie a szavait. 
Parancsoláshoz szokott, magabiztos 
hangon szólította fel újra. A vándor 
engedelmeskedett. C sakham ar mez
telenül állt a nő előtt, aki körüljárta, 
nézegette. Olykor egészen közel ha
jolva hozzá meg is szagolta. A vándor 
testén  futkosott a hideg.

-  Nem neveznélek szép férfinak, 
zsoldosokkal cimboráló emberke -  je 
lentette ki az asszony hátulról a fér
fi füléhez hajolva. -  De a szép férfiak 
amúgy sem érdekelnek.

A nő a vándor elé lépett, hátat for
dított neki, előrehajolt és felhajtotta 
szoknyáit.

-  Tedd, amire gondolok -  mondta.
A vándor nehezen engedelm eske

dett. Sokkal inkább a félelem, sem 
m int a vágy vezette el végül a te t
tekhez. Miután behatolt a testbe és 
mozogni kezdett, a fenséges hölgy to
vábbra is hang nélkül, mozdulatla
nul állt előre hajolva, míg egyszer, 
minden előjel nélkül fel nem szakadt 
belőle valam i mély, gurgulázó só
haj. Akkor rânduit egyet, majd hir
telen felegyenesedvén előre lépett. 
Szoknyája visszahullott a bokájára.

-  Öltözz és távozz -  vetette oda tá- 
voztában az asszony a vándornak, 
s egy hátsó ajtót kinyitva magára 
hagyta a szobában.

A vándor kapkodva öltözött, arcát 
vörösre festette a szégyen. A szoba 
előtt a színes ruhás várta, arckifeje
zése semmilyen érzelmet nem tükrö
zött.

-  A társaidat elvitték akasztani — 
mosolygott csúfondárosan. -  Ilyen az 
igazság, már csak ilyen...

A vándor szeretett volna, de ne tu 
dott mit válaszolni. A várkapuhoz k í
sérték, amely m egnyílt előtte. Mielőtt 
azonban kilépett volna rajta, a színes 
ruhás egy levelet nyújtott át neki.

-  Add majd át azoknak, akiknek  
kegyében állsz -  arcáról nem törölte 
le a csúfolódó mosolyt. -  Úrnőm nem  
kíván ellenségeskedést, csak azt te 
szi, am it tennie lehetséges. Egy ma
gányos özvegyasszony m iként is cse
lekedhetne másként?

A vándor átvette a levelet, megint sza
vak után kutatott, de nem talált megfele
lőket. Megelégedett hát anynyival, hogy 
mellénye alá rejtette a levelet és kezével 
intve vett búcsút az írnoktól. Arca égett, 
pedig hideg idő volt. Csizmái cuppogtak 
a sárban.

Az eső újra eleredt.
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M a e s t r o  E r k e l  g á la est K olozsváron
Erkel Ferenc születésének 200. évfor

dulójára emlékezik a magyar zenetör
ténet. A rendkívül összetett, ugyanak
kor ötletes Erkel-program sorozathoz 
Kolozsvár is csatlakozott. Ez évben a 
Kolozsvári Magyar Opera bemutatta a 
Brankovics György és Sarolta című operá
kat és készül egy őszi Erkel-fesztivál meg
szervezésére is.

Erkel Ferenc „nemzetközi mércével 
mérve is, egyik legnagyobb operaszer
zőnk”, írja Németh Amadé. Feltehetnők 
a kérdést, hogy honnan, kitől tanulhatta 
meg Erkel az operakomponálás feladata
it? Erkel felmenői között voltak muzsi
kusok, ugyanakkor pozsonyi tanítója is 
oktatta összhangzattanra, ellenponttan
ra. Kolozsváron töltött évei alatt magyar 
zene írására próbálkozott, Ruzitska Béla 
futása című operájának meghallgatá
sa magyar nemzeti opera komponálásá
ra buzdította. Budapestre költözve kar
mesterként működött. Szintén Németh 
Amadétól tudjuk, hogy a budai Nemzeti 
Játékszínben feltehetően (akkoriban a 
rendező és a karmester neve nem szere
pelt a színlapon): Rossini Sevillai borbé
lyát, Boieldieu Párizsi Jánosát, Rossini 
Tankrédját, Wenzel Müller Boieldieu-pa- 
ródiáját, A fekete nőt, Hérold Zampa cí
mű vadregényes kalózoperáját, s való
színűleg Meyerbeer művét, az Ördög 
Róbertét vezényelte. Később Erkel le
szerződött a Pesti Német Színházhoz, 
ahol Bellini, Donizetti, Halévy, Adam, 
Auer, Weber, Spohr operákat vezényelhe
tett, valamint az akkoriban igen népsze
rű  osztrák-német daljátékokat. Amikor 
azonban 1837-ben, nagy küzdelmek 
után megnyílt a Pesti Magyar Színház, 
tagjai között már az első naptól kezdve 
ott volt Erkel Ferenc. Donizetti, Bellini, 
Rossini több műve az ő betanításában és 
vezényletével érte meg első magyar nyel
vű előadását — de Beethoven Fideliója, 
Weber Bűvös vadásza is. O maga 1840- 
ben jelentkezett először operaszerzőként, 
Bátori Mária című két felvonásos művé
vel; e mű bemutatójának napjától hív
ják a teátrumot Nemzeti Színháznak. 
A karmesterként átélt forma-, dallam- 
és harmóniatípusokat saját mondandója 
szerint átértelmezte és magyar verbun
kos- és csárdás hanggal átitatta. Első 
operája után, a Hunyaditól kezdve Erkel 
hangvétele egyénivé vált. Ezután sor
ra aratta a zajos sikereket, majd a ke
vésbé zajosakat a Saroltával, a Dózsa 
Györggyel, a Brankovics Györggyel, az 
István királlyal.

A Kolozsváron, október 7-én megren
dezett Maestro Erkel gálaest a zeneszer
ző pozícióját kívánta igazolni kora nem
zetközi operairodalmában, ugyanakkor 
ízelítőt nyújtott az Erkel karmesteri pá
lyafutása alatt bemutatott művekből. 
A kolozsvári gálaest közreműködői ma
gyarországi vendégművészek -  a világ
hírű koloratúrszoprán, Miklósa Erika, 
valamint Mester Viktória, Nyári Zoltán 
és Cseh Antal - , a marosvásárhelyi 
Borsos Edith szopránénekesnő; és Kele

Brigitta, Pataki Adorján, Sándor Árpád, 
a Kolozsvári Magyar Opera magán
énekesei, a Kolozsvári Magyar Opera 
ének- és zenekara. Az esemény kiötlője, 
megvalósítója és karmestere Selmeczi 
György. A koncerten részletek hang
zottak el Erkel Ferenc szerzeményei
ből és az operavezetői munkássága alatt 
Magyarországon bemutatott szerzők, 
Verdi, Bizet, Rossini, Donizetti, Wagner 
legismertebb műveiből.

A gálaest nagyszerű hangokat sorakoz
tatott fel. Miklósa Erikát a nemzetközi 
operaszínpad Mozart Varázsfuvolájának 
Ej királynője ként ismeri. A védjegyé
vé vált szereppel Miklósa Erika a vi
lág összes jelentős színpadán fellépett, 
Londontól Párizsig, Münchentől New
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Yorkig. A Kolozsvári Magyar Opera szín
padán bravúros, könnyed koloratúrá- 
kat hallhattunk tőle, tisztán, pontosan 
énekelt. Nemcsak brillírozó hangja, ha
nem színpadi jelenléte is elbűvölő. Mester 
Viktória Bizet Carmen című operájának 
címszerepével vívta ki helyét az opera
csillagok között. Magabiztosan játszik a 
színpadon, gyönyörű telt hangja egy idő
ben tudott bársonyosan, selymesen szól
ni. Nyári Zoltán a prózai színjátszás fe
lől indult, musicaleken, operetteken át 
érkezett el az operaműfajhoz. Hős- és ka
raktertenor szerepkörben lehet őt színpa
don látni. Verdi Álarcosbáljának Amélia 
és Riccardo duettjében volt talán a leg- 
elragadóbb, hangi kvalitásai itt kama- 
tozódtak leginkább. Cseh Antal Rossini 
A szevillai borbélyának Figaro belépőjé
ben alakított nagyot. A muzsika és a sze
repkör játékos báját nagyszerűen hozta. 
Borsos Edith Románia legrangosabb meg
mérettetésének, a Hariclea Darclée ének
versenynek az egyik nagydíjasa. A maros
vásárhelyi szoprán nemcsak Erkel Bátori 
Mária áriáját, de Wagner Lohengrinjének

Elza áriáját is elragadóan énekelte. A ko
lozsvári énekesek sem maradtak alul az 
eddig bemutatott világszínvonalú éne
kesgárdával szemben. Kele Brigitta is 
rendelkezik mind színészileg, mind éne- 
kesileg azokkal a kvalitásokkal, hogy a 
kolozsvári társulat vezető szopránja, maj
dan dívája lehessen. Pataki Adorján fel
hangokkal tarkított lírai tenorja most is 
bensőségesen szólt. Sándor Árpád nagy
szerűen adta elő Zakariás áriáját Verdi 
Nabuccojából. Méltósággal, koncentrál
tan és meghatóan énekelt.

A kiváló szólistacsapatot az intézmény 
zenekara és énekkara kísérte. Több zene
kari muzsikus is kiemelt szerepet vállalt 
az est folyamán. Pöllnitz Boróka fuvo
lán, Barabás Sándor hegedűn és Kostyák 
Előd csellón szólózott.

A Maestro Erkel operagála ígérete
it betartotta, egyetlen kivétellel. A gá
laeste utolsó számaként Erkel Szózata 
volt meghirdetve, amely nagyszerűen „rí
melt” volna a produkció nyitómozzana
tában — Erkel Ünnepi nyitányában -  föl- 
sejlő, Egressy Béni zeneszerzői tollából 
származó Szózat kezdőmotívumára. Egy 
Szózatot a kolozsvári közönség állva vé
gigénekelt. De ez lett volna valójában 
Erkel kompozíciója?

Tudjuk, hogy Vörösmarty Mihály 1836- 
ban írta meg Szózat című versét, majd 
a költeményre Egressy Béni írt zenét 
1843-ban, amikor annak megzenésítésé
re Bartay András, nemzeti színházi igaz
gató pályadíjat tűzött ki. Legány Dezső 
megemlít ugyan egy Erkel által készített 
hangszerelést, melyről először Gárdonyi 
Géza ír (Erkel-Emlékkönyv), Erkel saját 
kijelentésére hivatkozva. Ezen túl Erkel 
valóban készített egy saját megzenésí
tést, melyet szintén 1843 májusában mu
tattak meg a pesti Nemzeti Színházban. 
Ami a jelen történet szempontjából érde
kes, arról a Pesti Hírlap egy 1843. május 
25-i számában ez olvashatunk:

„Erkel Ferencz karmesterünk is készíte 
a’ Szózathoz zenét, melly, mint tudjuk és 
bizonyosan tudjuk, nem csak a’ jutalma- 
zottnál jobb, de magában is jó, ’s a’ Szózat 
lángeszű költője tetszését is megnyeré, de 
a’ szerző által jutalomra be nem adaték; 
kérjük ezért a’ nemzeti színház igazgató
ját, énekeltesse el a’ színpadon ezt minél 
előbb, legalább kárpótlásul, ’s felserkenté- 
seül azon reménynek, hogy lesz nem soká
ra egy a’ hazát keresztülriadó nemzeti da
lunk.”

Ha a fenti cikk írójajól értesült, akkor 
szavaiból arra lehet következtetni, hogy 
Erkel a Szózatot már az 1843. május 10-i 
eredményhirdetés előtt megkomponálta, 
de nem adta be jutalmazásra (nem is ad
hatta be, hiszen Vörösmarty Mihály és 
a zeneszerző Mosonyi Mihály mellett ő 
is tagja volt a bíráló-csapatnak). Bizony 
akkor sem, és most sem lett elénekelve 
Erkel Szózata. Lényegében nagyobb ha
tást sikerült kiváltani a közönség ré
széről az Egressy Béni által komponált 
verzióval, hiszen az a közismertebb, de 
gondolom, nem a megtévesztés volt a 
cél. írjuk inkább ezt a tévedést a vélet
len vagy akár a hibás automatizmusok 
számlájára.
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SERESTÉLY ZALÁN

„...áldott a te m éhednek gyümölcse...”
Nem mondhatom, hogy Borbély Szilárd 

legújabb kötetének címválasztása — A 
Testhez -  meglepett, viszont annál in
kább aggasztott, mikor kezembe vettem 
a könyvet. Hogyan lehetséges úgy szól
ni az emberi testről, hogy az ne váljék is
métléssé? Lehet e kérdéshez hozzátenni 
valamit? Lehet.

Az alcím, mely rögtön a borító főcíme 
alatt is megjelenik: Odák&Legendák. Két 
alapvető megjegyzést fűznék ehhez: a két 
műfaji kategória közt megjelenő „&”-el je
lölt mellérendelő viszony a populáris a tt
ribútumok felé tolja a két műfajt -  túllen
díti a klasszicizáló műfaji besorolásokon. 
Várunk itt valamire, ami nyelvében, mű
fajában, formájában, referenciáiban nem 
annyira a magyaros hagyományok rend
jét, illetve szabályait szolgálja. Hogy ez 
populáris, univerzális, globális, most ne 
döntsük el! A másik dolog ismét csak a 
műfajisággal kapcsolatos. Óda valaki- 
HEZ: ez egyetlen magyar beszélőnek sem 
bántja a fülét. A legenda valakiHEZ vi
szont annál is inkább. Legendája van va- 
lakiNEK, van valamiNEK, legendák van
nak valamiRŐL, valakiRŐL, viszont... 
Ezt a kérdést, olvasatomban bár igen fon
tos lesz, most mégis hagyjuk nyitva.

A kötet 59 szöveget tartalmaz. Ebből 
mindössze 19-et tartok „legendának”. 
Szempontom, mely ezek műfaji elhatáro
lását szolgálja, igen egyszerű: igyekez
tem olyan szövegeket keresni, melyek a 
prózai szöveg látszatát (!) keltik. Emellett 
ugyanakkor (a nem laicizált!) legenda
műfajról az is általánosan elfogadott, 
hogy jól elhatárolódnak benne az adott 
műfaj szerkezeti „kellékei”. A tizenkilenc 
szöveg többé-kevésbé eleget is tesz ennek 
a kritériumnak, nagyobbrészt arab szá
mokkal tagolt egységek válnak azono
síthatóvá. Csakhogy ez az általam ódák
ként azonosított szövegek némelyikénél 
is fennáll. A műfaji behatárolás eszközei 
viszont itt is adják magukat, mégpedig 
explicit módon. Borbély minden szöveg
eimhez arab sorszámot rendel. Ez csupán 
formai szempontokat érvényre juttatva, 
műfailag máris könnyedén tagolhatjuk 
a kötet szövegeit. Ugyanakkor adott még 
egy nagyon súlyos megkülönböztető jegy, 
mely végérvényesen alkalmas a tagolás
ra: mind a 19 szöveg női hangon szólal 
meg. Témáikat tekintve e szövegek szin
tén erős kohéziót mutatnak: többnyire a 
biológiai, fizionómiai, anatómiai értelem
ben vett nő a témájuk, ezen belül pedig 
az, ami csak nő. Ez könnyen világossá te
hető: az anya-gyermek viszony, a nő szü
zességhez való viszonya („Szégyelltem 
volna vizsgára nagy pocakkal menni”,
25.), a nő magzathoz való viszonya, a nő 
vetéléshez való viszonya („A magzat el
vételét mindenki súlyos bűnnek kiált
ja. Ugyanakkor az anyaságot semmire 
se tartja”, 14.; „Elől a halott baba jött, ő 
nem segíthetett nekem”, 45.), a nő fogya
tékos gyermekéhez való viszonya („Marci 
révén megismertem sérültek szülői ag
godalmát, hogy mi lesz, ha majd nem le

szünk?”, 52.), az anya (itt szándékosan 
nem nőként beszélek róla, hiszen teljesen 
másról van szó) és a férfi-férj viszonya, 
orvos és anya viszonya („Profeszor mond
ta, ha nem műt azonnal, biztos halál. 
Módszerét Amerikában tanulta. Rajtam 
kísérleti jelleggel alkalmazta. Témát 
kutatta, belőlem publikálta. Kimetszés 
megtörtént, de nem sikerült”, 78.), a nő 
tömeggyilkossághoz való viszonya („A 
szelekció utolsó stációja. Innen út vezet a 
gázba. Kapuját Isten türelme felvigyáz
za”, 39.; hátborzongató rész: meg kell je
gyeznem: „a szelekció első stációja” tulaj
donképpen az, amikor megkülönböztetik, 
és ennek megfelelően különböző sorba te
relik a férfit és nőt. Az első stáció tehát a 
nő férfitól való megkülönböztetése, a má
sodik stáció, az ezt követő, a nő élőktől 
való megkülönböztetése. Az ember tehát 
csak a maga biológiai nemének megfelelő 
szabályok szerint -  hely, idő -  halna meg? 
Bele sem merek gondolni. A nő nőként, a 
kutya kutyául. Stb...).

Ezek a női hangok konfessziószerű- 
en szólalnak meg. Elhangzásuk körül
ményeiről semmit sem tudni. Kik ezek 
a nők? Nevük nincs. Neve van a férjnek, 
a térnek, melyben léteznek, léteztek, a 
gyermeknek (a holtnak is!), akit világra 
hoztak. De nekik nincs. Nincs egyebük, 
csak nyelvük van. Arra esetleg gyana
kodhatnánk, hogy e szövegek valamiféle 
terápia részei. Az is feltehető, hogy ere
deti médiumuk nem is a papír, hanem a 
hangzó beszéd. A szövegek nyelvállapo
ta következetesen romlott, vannak egyé
ni, illetve ismétlődő hibák (a -ban helyrag 
-ba-val való felcserélése, betűkihagyás -  
ez egyébként máris cáfolni látszik azt a 
feltevésem, miszerint hangzó szövegek
ről lenne itt szó —, a névelők elhagyása, 
kifelejtése, a szórend kisikamlásai, re
dundáns szerkezetek). Borbély ezeket az 
esetlegességeket „meglovagolva” egy na
gyon izgalmas technikát hoz létre. A pró
zanyelvet a hibák gyakorításával, ismét
lésével időről-időre áttolja versnyelvbe. 
Ami végül is nem kisebb konklúzióval jár, 
mint hogy a versnyelv olykor nem több, 
mint szerkezetileg leegyszerűsített, illet
ve az egyszerűsítéseket, az egyszerűsítés 
szabályait és alakzatait felduzzasztó pró
zanyelv. Ez a technika azt a liroepikus 
nyelvet is meghaladja, melyet számomra 
Mándy művel a legmeggyőzőbben.

E témabeli, nembeli kohéziókon túl a 
megszólaló nőket semmi nem köti egy
máshoz.

De miért volt nekünk szükségünk a 
műfajok megbízható kötetbeli tagolásá
ra?

A továbbiakban szükségesnek látom 
a konvencionalizált műfaji definíciókat 
idézni. A legenda eredete szerint közép
kori műfaj. Funkciója tulajdonképpen a 
szentté avatás rítusában termelődött ki, 
mintegy védőbeszédként, argumentációs 
eljárásként szolgált, a szentség bizonyí
tásaként. A narráció a szent élettörténe
te mentén halad az emberi kor kronológi-

BORBÉLY SZI LÁRD

A TESTHEZ
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ai sorrendjét követve, a jelekben gazdag 
gyermekkortól a „termékeny” halálig. Ez 
tulajdonképpen a szent életével párhuza
mosan haladó csodatételek, illetve az il
lető szent erényeinek példaadó, épületes 
célokat szolgáló történetét jelenti. A le
gendák többnyire négy divízióból kompi- 
lálódnak össze: (1.) a szent nevének eti
mológiája, (2.) a szent élettörténete (vita), 
(3.) szenvedéstörténet (passió), (4.) a cso
dák jegyzéke (miracula), e negyedik azzal 
a megjegyzéssel, hogy zárásképp általá
ban egy bizonyos értelemben elkülönülő 
egység jön létre, mely a szent sírja felett 
bekövetkező csodák lajstromát idézi.

Az óda szintén középkori terminus, 
jelentése tulajdonképpen fenséges dal. 
Extázisig feszült érzések, lelkesedés, ra
jongás, kétségbeesés kifejeződési formá
ja, alakzata.

Amit Borbély itt elvégez, nem keve
sebb, mint valamiféle műfaji revízió. 
Olyan korábbi definíciót alkalmaz mind
két műfajra, ami ma nem biztos, hogy az 
éppen aktuális műfaji kánon szerint való. 
De történik még valami. Amellett, hogy 
egyfajta revízió megy végbe, tulajdon
képpen expanzió is történik. Nemcsak 
visszaállít valamit a műfajok eredeti as
pektusaiból, de ki is bővíti a konvencio
nális műfaji határokat. Egyes jegyeket 
megtart (divizionálás, prózanyelv (?), a 
szentség argumentumai -  bár ezek min
denképp indirekt, nem tartalmi, tenden
ciózus módon), másokat átír vagy felold 
(a szentség itt nem a szüzességhez járul, 
hanem adott esetben épp a teherbeesés
hez, az anyasághoz.)

Visszatérnék korábbi kérdésemhez: ho
gyan szólhat a legenda valakiHEZ, nem 
pedig valakiRŐL? A válasz épp a legen
da műfajának imént felsorakoztatott sa
játosságaiban rejlik. Egyébként a kérdés 
fordítva való feltétele éppígy releváns vol
na, azaz, hogy a kötetbeli ódák nagyon 
súlyosan valamiRŐL, nem pedig vala
kiHEZ szólnak, ami teljesen ellenkezik 
az óda konvencionális vonzatszerkeze- 
tével. Erre viszont már az is logikus vá
lasz, hogy bármennyire is igyekszünk el
takarni az irodalmi szövegek valamiRŐL 
szólását, ez a VALMIRŐLSÉG alapértel
mezésben, alapvető funkcióként mindig
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megmarad neki, hiszen gondoljuk csak 
el: képtelenség akár valakiHEZ is úgy 
szólni, hogy eközben ne szólnék NEKI 
valamiRŐL. Azaz lehetséges: akkor, ha 
a nyelvi közlés a köszönésre korlátozódik, 
de irodalmi szövegekről lévén szó, ez ese
tünkben semmiképp sem releváns.

A legendaműfaj meghatározó egysé
ge a sír felett történő csodák lajstroma 
(miracula). Ez Borbély legendáiban a ha
lott csecsemők fizikai- vagy emlékteste 
felett történő anyai reveláció. És íme, rá 
is akadtunk, kiHEZ szólnak a legendák. 
Illetve a szövegekben benne marad a kon
vencionálisán felfogott műfaj ROLja is, ők 
lennének az anyák, a nők. E kettő (cse- 
csemőkHÖZ, anyákRÓL) mindig egy val
lomásban, gyónásban egyesül, olyan gyó
násokban, melyeket a ROLok tesznek a 
HÖZökHÖZ. Jól látszik, hogy itt tulajdon
képpen két HÖZ és két RÓL van. Vannak 
anyák, akik gyónnak. MagukROL beszél
nek el valamit és elhalt magzataikHOZ 
szólnak. A műfaj, melyben elbeszéltet
nek e nők, eleve arra rendeltetett, hogy 
szóljon RÓLuk, de ne úgy szóljon, hogy ez 
csupán tartalom legyen, hanem, hogy ez 
nyelv, forma, külső ítélet is legyen.

A HOZ/HÖZ épp ilyen tagolt. Mert van 
egy gyónás, ami a csecsemőkhöz, elhalt 
magzatokhoz szól e nők tollából/szájá- 
ból, és adott egy nyelv, egy beszédhelyzet, 
ami megteremti a HOZzájuk való viszo
nyulást, ami csak kívülről olvasható.

Vannak ezekben a szövegekben konk
rét világok, melyek a közlések tartalmi 
szintjein konceptualizálódnak, és van 
egy másik világ, ami a nyelvben kon- 
ceptualizálódik. Például egy értelmi fo
gyatékosokkal foglalkozó pedagógus(nő) 
mondja: „Teherbe újra estem”, 104.; vagy: 
„Nem mente vissza munkahelyre. Saját 
céget alapította, itthon dolgozo”, 81. Ezt 
egy közgazdász(nő) mondja. Nyelv kérdé
se tehát a dolog.

Mit látunk a fenti szöveghelyeknél? A 
nők helyzete megmásíthatatlan, minde
nekelőtt férfi-művelte kiszolgáltatottsá
gok elszenvedői ők, duplán, triplán, vég
telenszer magukrahagyottak, elárultak, 
kiszolgáltatottak, többedmaguk (azaz 
gyermekük) által még inkább. Másrészt 
ezeknek a nőknek felelősségteljes tá r
sadalmi szerepkörük is van: pedagógus, 
közgazdász. Itt van a társadalom, ami
nek ez a nő pedagógusa vagy közgazdá
sza. E tekintetben a társadalom helyzete 
is nagyon súlyos, merthogy olyan peda
gógusai és közgazdászai vannak, akik 
szakmájuk minimumát sem sajátítot
ták el, vagyis az írás alapvető szabálya
it. Borbély úgy oldja meg ezt a referencia
mechanizmust, hogy nem lesz belőle vád. 
Azért történhet így, mert nincs a szó el
sődleges értelmében vett vádló és vádlott. 
Hiszen maga a nyelv, a közlés miként
je nem emelhet vádat. Másrészt e törté
netek éppen a kontextust próbálják lét
rehozni, az adott állapotokat értelmezőt. 
Szociológiai-történeti keretbe teszi e ké
peket, egyfajta long durée-ben mutatja a 
szó elsődleges értelmében értendő anal
fabetizmus jelenségét (háborúk, depor
tálások, meghurcoltatás, elforduló fér
jek, törtető orvosok amerikai módszerei,

az Egyesült Államokba vetett mindenko
ri bizalom stb.)

Szólnék a mű -  szerintem -  legsúlyo
sabb tétjéről. Borbély dermesztőén nagy 
bravúrt visz végbe. Megpróbál leszámol
ni a szentségek maszkulinitásával (ha 
ennek még mentalitástörténeti, menta
litáskritikai következménye nem is le
het). Segítségemre legyen e szöveghely: 
„De én már tudom, hogy ő már többé nem 
fog megszületni néktek”, 106. Az utalás 
nyilvánvaló. Ki másról lehetne szó, mint 
Jézusról, aki megszületett, élt, tanított és 
érettünk megfeszíttetett. Még egy prófé
cia is beékelődik az adott Biblia-parafrá
zisba: ’hiába várjátok a messiás második 
eljövetelét, hiszen ismétcsak eltakarta őt 
az emberi hús’ (valahogy így fordíthat
nánk a kontextus függvényében). E be
szédhelyzetben csak annyi az érdekes, 
hogy a beszélő itt nem Mária. A fogan
tatás nem szeplőtelen. A gyermek pedig 
elvétetett, és mégis Krisztus tud lenni. 
Azért tud az lenni, mert testben és test
ként halt el, s e testben hordozott min
dent, amit Krisztus. E test szenvedé
sét, fenyegetettségét, a világot, mely e 
test rettegései szerint tagolódik, és ma
gát e test halálát is, mely időről időre ki
vesz egy darabot a világból. Ez a gyermek 
visszafelé kezdi szentséggé tenni a húst, 
a testet. Ezúttal Krisztus nem azáltal 
szentség, hogy Isten fia, hanem azáltal, 
hogy egy (névtelen) emberi nőben fogant 
(ezúttal nem szeplőtelenül), aki saját tes
téből hordta ki az ő halálát és megtöret- 
tetését, s ki gyermeke életével áldoz, az 
maga Isten, mert önmagából áldoz, a leg
többet, amit tehát áldozni lehet.

Maradt még egy igen összetett kér
dés. Korábban már beszéltem test és test 
közötti hierarchiáról. Borbély e viszony 
legsúlyosabb szintjét férfi és nő viszo
nyába rajzolja bele. Olyanok (javarészt) 
e női testekben megfoganó magzatok, 
mint valami önműködő biológiai bombák. 
Olvasatomban -  tiltakozva vagy mene
kültükben -  a férfialakok ezzel a szem
lélettel azonosulnak. Amikor Borbély 
nő-elbeszélői bebocsáttatnak a terhes
ség szentélyébe, a férfi számára mind
ez elviselhetetlenné válik („Sose lesz szo
batiszta, nem fog se járni, beszélni se. 
Elszomorodom néha emiatt. A helyzetet a 
férjem nehezen fogadta. Válásunk ennek 
lett következménye”, 51.; „De Jani hallani 
sem akart a gumiról. Négyszer mentem 
abortuszbizottság elé”, 59.; „Tamásnak 
lett egy nője”, 73.; „Korábban engem csak 
vertek vagy elviseltek”, 85.). Persze ezt 
semmiképp sem érdemes általános ér
vényre emelni, hiszen vannak itt másmi
lyen férfiak, férjek, apák is. E szövegek 
zömében ugyanakkor az látszik nagyon 
tisztán, hogy mi történik, amikor egy pa
radigmának csak a felszíne törlődik el. 
Ezek már nem azok a férfiak, akik üvöl- 
tenek (bár még ilyenre is hozhatnék szö
veghelyet). Nem is azok, akik kékre verik 
feleségüket. Viszont ezek a férfiak azok, 
akik piásak, megfutamodnak, elhárítják 
a felelősséget vagy pusztán csak nem ve
szik tudomásul, óvszert semmi szín alatt, 
s ha a gyermek fogyatékkal születik, ez

nyilván a nőt terheli. Szövegileg is ér
dekes markerei vannak a jelenségnek. 
Ugyanis a retrospektiven narráló szöve
gek majdnem mindenike ütemében gyor
sulni kezd a fogantatás szövegbeli pil
lanatát követően. A szövegek itt kezdik 
elveszíteni diszkurzivitásukat, az idő el
veszíti linearitását, sűrűsödnek a min
deddig csak hellyel-közzel adódó helyes
írási vagy beszédhibák. Nyilván ezeken a 
határokon érződik először, amint a próza
nyelv átcsúszik a versnyelvbe.

Borbély nem azáltal teremt éles női ka
raktereket, hogy ezek a nők nagyon önre- 
ferenciálisak lennének vagy nyelvük bár
milyen metafunkciókat hozna létre. Az 
ő referenciájuk éppenhogy a lerombolt 
nyelv, melyen megszólalnak. Adott hely
zetben úgy hangzik szájukból a nyelv, 
mint beszélni tanuló gyermekek ajkáról. 
De pont ezáltal lesz ez a nyelv pontosabb, 
súlyosabb, behatóbb. A konkrét, a testi, 
a tárgyi, a tapintható közelében helyez
kednek el ezek a nyelvek, és ennélfogva 
az isteni közelében is. Nem véletlen, hogy 
a kötet mottójával Borbély épp Simone 
Weilt idézi. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
terhességről, a vetélésről, a fogyatékkal 
élőkről való beszéd sem hagyományos be
szédhelyzetekben történik itt. Egyetlen 
női beszélő sem mondja ki azt, hogy „ál
dott állapotba kerültem”. Mert egészen 
nyilvánvaló, hogy a helyzetekhez mérten 
csak akkor szólalhatnának meg eképpen, 
ha nyelvük a legkisebb mértékben se iga
zodna a tényékhez. Ami nagyon súlyos e 
konfessziókban, az a nyelvi tapogatózás, 
nyelvkeresés, mely ugyanezen időben a 
világban való tapogatózást, olykor ott- 
hontalanságot, megismerni akarást tudja 
mutatni. E nőkkel tulajdonképpen csoda 
történik saját magzataik holtteste felett, 
és ez a csoda a nyelvben történik meg.

A fogantatás retrospekcióját követőn 
felgyorsul a szövegek ritmusa. Rövidülnek 
a mondatok, szerkezetük egyszerűsödik, 
tétjük felduzzad. Ez már a férfi-perspek
tíva jelölője is lehet. Az önműködő bioló
giai bomba működésbe jötte. Innen kezd
ve a férfi számára kívül reked minden, 
ami olyan értelemben paradoxális, hogy 
míg ez neki KINTként tételeződik, a nő 
számára BENTként. Míg szemléletük
ben mindeddig a KINT és BENT viszony
lag jól és együttesen körülhatárolható 
és megélhető fogalmak voltak, mostan
tól már nem lehetnek azok, és ez örökér
vényű. Innen tehát két út adódik a férfi 
számára. Megérteni ezt, vagy elmenekül
ni (ezalatt természetesen nem csak a me
nekülés fizikai állapotát, hanem az értés 
elől való menekülést is értem).

Javaslom a bibliai passzus újraértését: 
„áldott vagy te az asszonyok között és ál
dott a te méhednek gyümölcse...” Áldott 
tehát az anyaméh és a magzat egysége, 
áldottak a testek, melyekben egyesül a 
BENT, illetve két test, ami BENTté tud 
egyesülni.

Borbély Szilárd: A  T e s th e z . Ó- 
d á k & L e g e n d á k .  K alligram , 2010.

17
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BOROS-JENEI SZÉKELY LÁSZLÓ
Ének az észak i nyughatatlanságról1
Csak nehezen lélegzel, az földnek meg 

tetszhettetett kereksége. Még minden 
vérrel gőzölög, melyet az ő nem emberhez 
illő dühössége az irtózatos ütközeteibe 
folytat. A földön egyebet nem lehet látni, 
hanem csak az hadakozásnak nyomait, 
és az halálnak jeleit.

Midőn az szerencsétlen lakos az tűz
nek lángjait dühösködése után, az ő ke
serves hazájának romlásai között az szá
nakozásra méltó jeleit, az romlásokat és 
az maradványokat az sokáig tartott égés
be és az ő hamvába látja.

Eképpen nyilatkoztatják ki minékünk 
az mi szomorú szemléléseink az mi kára
inkat, az Duna és Rhénus elpusztult me
zeit, az királyok dühösségeiknek véres 
nyomdokai, az porrá tétetett kőfalak és 
paloták, melyek még most is a láng miatt 
füstölögnek.

Az jajgatva panaszolkodó árvák, meg- 
nyomorodott özvegyek, az legmesszebb 
tartományokból az napjaiknak feje
it, vagy az ő megölettetett házas társai
kat szomorúén kérik, kívánják vissza. De 
jaj! Igen kellemetes barátim, a ti kedves 
rokonaitoknak egyebük nincs meg az ő 
hamvoknál.

Az dühösködő Európa nem eléggé ér
zette meg az ő vitézi esztelenségét az ő 
kóborlásának, hanem már minekutána 
kifogyott volna, és az ő gyengesége vég
re az ő dühösségét megszelídítette vala, 
az bosszúállással a fegyvert letétette, és 
lenyomta az kevélységét az ő büszke nyo- 
morgatójának.

Az békesség, mely az égi magasságból 
Bellonán bosszút állott, elérkezett, és az 
semmibe hajtott, megutált olajfát ezen 
partoknak szélire ültette ismét. 0  Janust 
bézárta száz vasabroncsok közé, és az 
számkivetésbe bujdosott Múzsákat, aki
ket már senki meg sem ismér vala, a mi 
partjainkra visszahozta.

Te vagy az, égnek leánya, kinek sze
líd hatalma az kedvességet, az mestersé
geket, és az bővséget ismét visszahozta, 
melyet az megengesztelhetetlen istene 
az hadakozásnak a mi tartományaink
ból messze kiűzte, számkivetette vala; az 
nép meg újul az te szerencsés uralkodá
sod alatt, és nem fél több szerencsétlen 
történetektől.

De az mérész Typhoeus az Aethna 
alatt megfolytatott dühösségét az ő szí
vébe és mellyébe újra feltámadni érzi. Az 
láncokat el akarja rontani, amelyek az ő 
kínoztatásait okozzák. Az ő irtózatos tor
kából szurok és büdöskő mintegy folyóvíz 
módjára foly ki.

Északnak hideg barlangjaiból emel
kednek fel az szélveszek. Újabb forgó szél
vész jő fel, fenyegetvén az mi fejeinket, és 
idegen kaszások akarják az mi gabonáin
kat learatni; mely vagy micsodás keser
ves és szomorú dühüsség, avagy inkább 
micsoda égi tűz gyújtotta meg ezeket az 
fagyos havasokat.

Az elfogyott természet, ezen vad látás 
határozatjában, kemény szolgaságban ho
mályos népet engedett teremni, esztelenül 
meghajtja magát az kegyetlen hatalom

alatt, szenvedésekbe neveltetett fel, és az ö 
vitézsége nem egyéb, hanem valóságos két
ségben esés.

Látom én őket az magok tulajdon ve
szedelmekre futva szaladni, ezek az észa
ki népek, ezek az chinaiak szomszédjai, az 
Tanais folyó vizének partjairól egybegyűlt 
seregek, elbámulnak, hogy egy ravasz ke
gyetlen ember őket az Balticum tengere 
partjaira egybegyűjtötte.

Nézd meg, te, Muszkaországnak keze
se, utálatos miniszter, csuda állat, kit az 
egyenetlenség az pokolból pökött, okádott 
ki, nézd meg minden te szarvas vétkeid
nek szerencsétlen nyomorúságos gyümöl
cseit. A te istentelen lelked, a te kegyetlen 
dühösséged az, aki a földnek kerek golyó
bisát megreszketteti.2

O ti, az kik csak a szerencsétlen egybe- 
esküvésekkel terhesedtek meg, ti az emberi 
nemzetnek ostorai, kevély miniszterek, az 
kik rabszolgákkal vétettek környül, akik 
mindnyájan az ti láncaitokkal megaláz- 
tattanak, az ti veszedelmes mesterségtek, 
esküvéstek, az ti tsalárdságtok elcsúfítják 
az világot.

Az ti telketek kegyetlen feltételekkel 
van megterhesedve, és az híres statisticus 
bölcs névvel visszaélt, magát megengedi 
az szarvas vétkek által megrészegíttetni, 
az istentelenségek, gyalázatos iszonyú bű
nök által, az ő kevély maga elmésségének 
és önnönmagának az igazság semmi szent 
dolgot eleibe nem adott.

Maga az tiszteletre méltó elsősége az 
hívségbe az ti királyaitoknak, az ti mérész 
gonoszságtokat és a ti pártütéseteknek dü
hösködő folyamatját meg nem tartóztat
hatják. Az felindíttatott hadakozás elront
ja az ti hit-letételteket és hízelkedik az ti 
kevélységteknek.

Szánakozásra méltó jobbágyok, akik 
megutáltattak és megvettettek, azkik sza
badságba születtettetek, de bizony való
sággal rabszolgák vagytok, aki mások rab
ja, olyanoké -  pedig ti az isméretlenek ellen 
hadakoztok -, ha amaz magáért bosszút 
akar állni, ti az ütközetnek helyére siettek, 
hogy magatokat ti magatok között meg
fojtsátok.

De már nevekedik a veszedelem, az fel
legek elsűrűdnek, vastagodnak, az szelek 
megoldattatnak, és az ég még homályo- 
sodik, az morgó mennydörgések az vil
lámlásokba alárohannak és fenyegetik az 
tartományokat, két hatalmas rendeknek 
céljokat az ő esetekkel.

Az csalárd köd elszélyesztetik. Én 
mint egy új Oedipus, ezen homályos ta
nácskozásokba azt olvasom, hogy az csá
szároknak reszkettető, de bosszúállásra 
vágyódó sasaik legvégső erejeket egybe
csatolták, és északnak mind ezen csuda 
állatai3 az vérontásra keményíttettek.

Midőn az pokolbéli egyenetlenség az 
ő fáklyáit lobogtatja, és az ő veszedelme 
szájából az szerencsétlen mérget kileheli, 
kifújja, az új szeretetnek szívét megmér
gesíti. Ez az földet tétovázásba hozza, az 
hadat kiáltja, hogy az ő dühüsségének té- 
gyen szolgálatot.

Ah, szerencsés sorsok! Mikor tértek is
mét vissza, ti., akik a vén Saturnus alatt 
az esztendőjét és az szép napjait az újon
nan teremtett világnak elkezditek. Hát 
vajon az mi vétkeink-é az okok, melyek 
minket egy hatalmas bosszúállónak ál
dozatává rendeltének?

Jóllehet az ugató Satira keserű mé
reggel azt tartja, azt állítja, hogy a vi
lág hová tovább mind gonoszabb lészen, 
és hogy még utálatosabb unokák fogná
nak utánunk következni, de engedjétek 
meg minékünk, hogy ezeket az agyve
lőből származott jelenéseket, látásokat 
hadd utáljuk meg. Sőt mi hasonlítunk 
az mi atyáinkhoz, és az mi atyáink nem 
voltak alább valók mint az ő eleik.

De valljon micsoda segedelemmel gaz
dag Isten akadályoztatta meg az ő hatal
mas szava által, az mérész erőszaktéte
leket az ő folyásába, akitől származtak 
vala és felgyúlasztottak vala az mi dü
hösködő gyűlölőink? O meghosszabbítja 
az békességeket, ő az fegyverek élit ki
vonja, megtompítja, melyeket Atropos 
megfent vala.

Éppen úgy, mint az vízáradások
nak vagy vizeknek hatalmas Istene, az 
ő háromágú villájával megüti az ten
gernek mélységét, melynek dühösségét 
Orithiensnek szeretője támasztotta vala 
fel. Az fellegek megcsendesednek és az ő 
Isteni Uroknak törvényeiket zúgva tisz
telik.

Márs eképpen halasztja el az zúgáso
kat, így zárja el az ő fegyvereit, melyek 
100 királyokat fenyegetnek vala, Lajos 
Albiönbe beszélt, és az világ az ő békes
ségcsináló szavainak nagyságos törvé
nyeit minden helyeken ismét hangzani 
hallja.

Térjetek vissza ismét, szeretetre mél
tó tréfák, kedves gráciák : az ti játéko
toknak kelletik mindörökké megszé
píteni az mi partjainkat! Én is az én 
hegedűmöt szentelem az szeretetnek 
kedvét kereső istennének, én az ő biro
dalma alatt vagyok, máris elevenít en- 
gemet. Távozzál el mindörökké, az hada
kozásnak vad istene.4

K é z ira tb ó l k ö z r e a d ja  
E G Y E D  E M E SE

Jegyzetek

'Boros-Jenei Székely László (1716-1772) er
délyi birtokos nemes, volt enyedi diák, fordító, 
költő'. Eddig bécsi utazásának leírása, verses, 
illetve prózai önéletírása jelent meg nyomta
tásban. II Frigyesnek, „a Sans-Souci bölcs
nek” némely (francia) írásait német közve
títő nyelvből ültette át magyarra. A francia 
forrásmű verses, címe: Les troubles du Nord. 
Ode VIL Az írásmódot közelítettük a mai he
lyesíráshoz.

2Nb. az berlini nyomtatásban ez feljebb li- 
neákkal megvont három szakasz helyett az 
következendő meglineáztatott szakaszok vol
tak ki adva. A fordító jegyzete. (A mű francia 
nyelvű, 1760-as edícióira vonatkozik.)

3A berlini nyomtatásba az így van téve; 
mind ezen hadakozó emberei északnak. A for
dító jegyzete.

4 A mű az európai háborúvá szélesedett 
osztrák örökösödési háborúra utal (1740- 
1748), amely 1748-ban az aacheni békeszerző
déssel zárult le.
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% 0‘D ‘e x -
Mario Vargas Llosa Nobel-díjával immár fél tu

catnyi latin-amerikai író mondhatja magáénak a 
Svéd Akadémia olykor megkopott, az aranyszín alól 
feltűnő' vörös rézszínnel elijesztő, mégis rangot adó 
elismerését. Ha végignézzük a sort az 1945-ben ki
tüntetett chilei költőnő, Gabriel Mistraltól, aki ma
gasröptű gondolatiságáért és a verseiben ábrázolt 
emberi érzelmekért kapta a kitüntetést, az 1967- 
es és 1971-es díjazotton, Miguel Angel Asturiason 
és Pablo Nerudán, a latin-amerikai csodás va
ló ábrázolásának guatelamai mesterén, valamint 
a baloldalisága miatt m ártírrá váló chilei költőn, 
akik igazi gourmand-ként egykor megkóstolták 
Magyarországot (1969), Latin-Amerika irodalmi át
törésének nagy mesterén, García Márquezen (1982) 
át az 1990-es kiválasztottig, a mexikói Octavio 
Pazig, aki idejekorán szakítva földrészének értelmi
sége között máig dívó „hasznos idiotizmussal”, utóbb 
felelős értelmiségiként írt és nyilatkozott meg, túl
lépve szűkebb pátriájának gondjain, akkor Vargas 
Llosának nincsen miért szégyenkeznie, s még azt 
sem mondhatjuk, hogy túl későn kapta volna meg az 
elismerést, hiszen Paz 76, Asturias 68 és Neruda 67 
éves volt, amikor a Nobel-díjjal kitüntették.

Mégis azt kell mondanunk, hogy alaposan el
késett Vargas Llosa kitüntetése, mert egyike volt 
azoknak az íróknak, akik igen fontos szerepet já t
szottak a latin-amerikai irodalom szakmabeliek 
között máig „boom”-nak nevezett hatalmas áttö
résében, hiszen Jorge Luis Borges és Julio Cortázar, 
Alejo Carpentier, Miguel Angel Asturias és García 
Márquez művei után és mellett talán Vargas Llosa 
volt az, aki a legtöbb olvasót ejtette rabul regénye
ivel. A lassan-lassan vizuális rágógumivá váló, cse- 
lekménytelenné sivárosuló francia újregények köze
pette szinte megváltásnak hatott az 1960-as évek 
derekán megjelenő latin-amerikai próza, amely tör
téneteket mesélt el, és ügyesen adagolt egzotiku
mával kielégítette az olvasók kalandvágyát. Hogy 
mennyi volt ebben az áttörésben a tényleges érdek
lődés az amerikai földrész déli felének világa és írói 
tehetségei iránt, s mennyi az írói és a kiadói tuda
tosság, az máig viták kérdése. Mindenestre Vargas 
Llosa és García Márquez regényeinek sikere mellett 
szerényebben húzódik meg a kubai Alejo Carpentier, 
a „csodás való” egyik első művelője, vagy a mexikói 
Juan Rulfo, hogy az olyan autentikusan a földrész 
valóságához kapcsolódó írókról ne is beszéljünk, 
mint a perui Jósé Maria Arguedas, akinek Mély fo
lyók című regényét csak udvariasságból, tapintat
ból vagy kötelező olvasmányként olvassák. (...) A 
Nobel-díj odaítélése és átadása közötti időszakban 
(és utána is), a díjazottat mindenki kitüntető figyel
mében részesíti: így van ez Vargas Llosa esetében 
is, aki talán kénytelen lesz lemondani novemberre 
tervezett magyarországi utazását, egyebekben vi
szont minden marad a régiben, az író -  ahogy ezt 
a friss interjúiban elmondta, s némelyik regényében 
is utal rá -  délelőttjeit továbbra is írással, délután
jait pedig valamelyik könyvtárban történő szor
gos olvasással tölti, az olvasói pedig, legalábbis itt, 
Magyarországon, menetrendszerűen megkapják kö
vetkező regényét, mert a magyar könyvkiadás és ol
vasóközönség már 1967, az író Kölykök c. elbeszélés- 
kötetének magyar nyelvű megjelenése óta tudják, 
amit a Svéd Akadémia csak most mondott ki.

Pál Ferenc: E lk é se tt-e  M a rio  V a rg a s L lo sa  
N o b e l-d íja ?  PRAE.HU, 2010.10.11.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Szép „zenék” társaságáb an

„A klasszikusok közöttünk
járnak-kelnek.”

A címbeli zene szót idézőjelbe 
tettem, mert amiről írni szeret
nék, az az a titkos zenehallgatás, 
ami versek olvasásakor felhang
zik képzeletünkben, lelkűnkben. 
Nagyon igaz Kányádi Sándor 
szép mondása: „a vers az, amit 
mondani kell.” Ugyanis a vers ze
néje akkor szólal meg valóságo
san, ha az élő beszédtől zengeni- 
bongani kezd. Sok vers hozzám is 
így jutott el. Emlékezetes szava
lóesteken vésődött tudatomba, fü
lembe sok nagy vers zenéje. Ezek 
a versmondó-hangversenyek hoz
ták el sokunk számára azt a mu
zsikát, amit titkosan verseikbe 
álmodtak a költők. Mert a köl
tők igazából zeneszerzők. Néha 
talán még ők maguk sem gondol
nak erre, csak árad, ömlik belő
lük a MUZSIKASZÓ. Hát még 
milyen muzsikát komponálnak 
akkor, amikor nagy alkotók zené
jéről írnak. Az egyik legszebb mo
dern zeneművet akkor hallottam, 
amikor először fölhangzott szá
momra Szilágyi Domokos Bartók 
Amerikában „szimfóniája”. Mert 
valóban szimfonikus zene volt ez 
a javából, ezerszínű hangszerek 
muzsikája: az EMBERI HANG 
orkesztráján megszólaltatva.

Zeneszerző legyen a talpán, 
aki ehhez a „szimfóniához” mu
zsikát mer illeszteni. Mert csak 
ILLESZTENI lehet hozzá a ze
nét, MERT Ő MAGA A ZENE.

Éppen ebből a versből keres
tem ki egy idézetet, amikor „vé
letlenül” (— ugye tudjuk, hogy 
NINCS VÉLETLEN -) más ol
dalra nyitottam ki a könyvet, 
és azt olvastam, első pillanat
ra: „Hát igen: add azt, ami van, 
ahogy van, / hallihó nélkül, mell
veretlenül: / mert minden töb
bet jelent, mint ami, / hisz semmi 
sincs egyedül.” Micsoda özöne az 
i betűknek, az í HANGZÁSNAK: 
igen, ami, hallihó, minden, mint, 
hisz, semmi, sincs... Huszonegy 
szóban nyolc t-betűs szó (majd
nem a fele a szavaknak) t-betűs 
muzsikájú. És még mennyi más 
szó halmozódik az í betű köré a 
többi versszakban: Ki, érzi, min- 
denségét, Így, ilyen színtelen, vi
lág, csiszolták, nincs, sosincs, 
minden, seszínű, mégis, ideje, vi
lág, mi, szokik... és ezt még fo
kozza egyik-másik szó kétsze
res előfordulása. A vers címe is 
í-kiáltás: KIÁLLÍTÁSON -  Nagy 
Albertnak.. És e különös muzsiká

jú vers előtt íme egy másik, ami 
most már kétszeres szándékkal 
zenél: „Ó, vidámnak, mert fiatal
nak / lenni s maradni, szomorún 
is / és megvénült fiatalul! / kacag
ni, míg a kacagás / titokban zo
kogni tanul! / játszani -  s a játék 
titokban / holtsúlyossá komolyo
dik: / megrendeltként szabadnak 
lenni / a legutolsó hangjegyig! /
-  Nehéz volt? -  bekopogtatok, / 
gondterhelt élő, víg halottnál. /
-  Azt akartam: a világ / észre se 
vegye, hogy fáj.” (Mozart)

A vers gondolati tartalm a 
az egyik legszebb kitárása a 
Mozart-titoknak, de zenéje nem 
mozarti muzsika, ez a Szilágyi 
Domokos Hommage a Mozart ze
néié. Modern, meg-megszakadó, 
máskor egylélegzetre kimondott 
sorok, fel-le hullámzó magán
hangzók cikázása, a három felki
áltójel finom disszonanciája és az 
egymást váltó kilenc, illetve nyolc 
szótagos sorok végső kicsengésé
ül a két utolsó sor Aéíszótagúsá- 
gának váratlansága MODERN 
ZENESZERZŐRE VALL, aki 
Mozart emléke előtt tiszteleg, a 
maga új eszköztárából merítve 
zenéjének elemeit.

A Mozart című vers fölött egy 
Bach-muzsikát idéző versét olva
som. Pazarul ragadja meg a ba
rokk zenében oly gyakran elő
forduló VÉGTELEN DALLAM 
áradó hömpölygését: a huszonöt 
verssorban egyetlen pont van az 
utolsó végén, és egyetlen felkiál
tójel az elő verssor végén. A vers 
egyetlen mondatként hat, VÉGTE
LEN HÁBORGÓ ŐSELEMKÉNT 
(„végtelen / zene, zene, őselem” — 
zárja versét a költő is).

Van itt még egy harmadik vers 
is: Honegger (II. szimfóniájához, 
1940). Három rövid versszak a há
romtételes vonószenekari szimfó
niához. A második versszakban a 
mű lényegét megragadó ostinatót 
szinte belevési tudatunkba a köl
tő: „Kísértsél csak, visszajáró, / 
halotthangú ostinato! / Ne hagyd 
magad, megkísértett, / ne hagyd, 
»földiekkel játszó...«!” Szavak a 
mélységes szomorúság hangján 
felsóhajtó dallamismétlődő, el-el- 
csukló hangjai alá? Több ennél: 
maga az ostinató, szavakba vésve. 
Az utolsó versszak a mű zárótéte
lének páratlan jellemzése: „Világ 
hangját hanggal győzni, / segíts 
holttalan időzni, és a reményt, 
amíg lehet, / tíz-húsz évvel meg
előzni.”
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HELIKON

N ovem beri évfordulók
1 — 480 éve született Étienne de la Boétie francia költő
2 -  150 éve született William Fraser kanadai író

35 éve halt meg Pier Paolo Pasolini olasz író
3 -  510 éve született Benvenuto Cellini olasz író
4 -  120 éve született Klabud német író
5 -  50 éve halt meg August Gailit észt író

130 éve született Mihail Sadoveanu román író 
6 -  770 éve halt meg Ibn al Arabi arab filozófus 

130 éve született Robert Musil osztrák író 
7 -9 0  éve halt meg Endrődi Sándor költő

70 éve halt meg Pintér Jenő irodalomtörténész 
8 -  250 éve született Budai Ferenc történész 

300 éve született Sarah Fielding angol írónő 
110 éve született Margaret Mitchell amerikai írónő 

9 -4 0  éve halt meg Charles De Gaulle francia politikai író 
130 éve született Jordan Javkov bolgár író

10 -  90 éve született Kocziány László erdélyi irodalomtörténész
35 éve halt meg Lányi Sarolta műfordítónő 
150 éve született Porzsolt Kálmán író

11 — 100 éve született Mihail Davidoglu román író
200 éve született Alfréd de Musset francia költő

12 -  85 éve halt meg Elméri Bourges francia író
150 éve született Óla Hansson svéd író

13 -  160 éve született Rober Louis Stevenson skót író
14 -  380 éve született Kaibara Ekiken japán költő

60 éve halt meg Orhán Véli Kanik török költő 
100 éve született Jerzy Putrament lengyel író

15 -  730 éve halt meg Albertus Magnus német író
140 éve született Alexandru Ciura román író
340 éve halt meg Jan Amos Komensky cseh pedagógus
100 éve halt meg Wilhelm Raabe német író

16 — 60 éve halt meg Hedwig Courths-Mahler német írónő
20 éve halt meg Oltyán László erdélyi író

17 -  70 éve halt meg Alexander Engel osztrák író 
18-120 éve született Indig Ottó író

210 éve született Karl Gottfried von Leitner osztrák költő 
185 éve született Lévay József költő

19 — 110 éve született Anna Seghers német írónő
20 -  190 éve született legidősebb Ábrányi Emil író

80 éve született Arnóthy Krisztina svájci írónő
90 éve halt meg Frankói Vilmos történész
100 éve halt meg Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író

21 -  100 éve született Theodor Constantin román író
35 éve halt meg Gunnar Gunnarson izlandi író 
185 éve halt meg Kisfaludy Károly

22 -  85 éve született Gyertyán Ervin író
23 -  90 éve született Paul Celan osztrák költő

140 éve születet Ráth-Végh István történész
24 -  140 éve halt meg Lautréamont francia költő

90 éve halt meg Alexandru Macedonski román költő
25 -  310 éve született Árva Bethlen Kata írónő
26 -  40 éve halt meg Bartók György filozófus

100 éve született Csehi Gyula irodalomtörténész
27 -  40 éve halt meg Petru Comarnescu román történész

70 éve halt meg Nicolae Iorga román történész 
30 éve halt meg Kicsi Antal erdélyi irodalomtörténész

28 -  135 éve született Dékáni Kálmán író
190 éve született Friedrich Engels német filozófus 
90 éve született Somlyó György költő

29 — 100 éve született Lucia Demetrius román írónő
1150 éve született Ibn Abd Rabbihi arab író

30 — 110 éve halt meg Oscar Wilde angol író

Matisse
VÍZSZINTES
1. Kicsontozott karajból, különleges 

pácolással készült füstölt húsétel. 13. 
Böngészés, szemelgetés. 14. Holland 
festő volt (Pieter de). 15. Igen, szlová
kul. 16. Erődítmény. 17. Dél-amerikai 
kukoricapálinka. 18. Biztató szócs
ka. 19. Kettőzve: egzotikus fadob. 
20. Halid ásvány. 21. Elvetve kikel.
22. Márkás hegedű. 23. Nemzetközi 
kamionjelzés. 24. Levelet küld. 25. 
Hátraint! 26. A mangán vegyjele. 27. 
Morajlik. 28. Henri Matisse (1869- 
1954), francia festő műve. 30. Idegen 
előtag: új. 31. Az erbium vegyje
le. 32. Telekhatárok! 33. Kavics. 34. 
Fizetség, kereset. 35. Iszlám zarán
dokhely. 37. Fényt és meleget adó égi
test. 39. Egyhangúság okozta lelkiál
lapot. 41. Hízelgő szavak. 42. Közeire 
mutató szócska. 43. Tábor, németül. 
44. Az egyik nem. 45. Verbum. 46. 
Dugi ...; dalmát sziget. 47. Még egy

mérkőzésen sem kapott ki. 49. A föltá
madt Jézus szavai: Ne nyúlj hozzám!

FÜGGŐLEGES
1. Matisse festménye. 2. Émile Zola 

regénye. 3. Glória beceneve. 4. Pajta.
5. Gavallér. 6. Numerus. 7. Biztonsági 
szerkezet. 8. Antik római aprópénz.
9. Mészfajta. 10. ... Campbell; fotó
modell. 11. Kornélia beceneve. 12. 
Itáliai író (Pietro). 17. Nemesfém.
19. Lombtalan. 20. Bytom határai! 
21. Mely ideig. 22. Pálmafajta. 23. A 
Tiszába siet! 24. Ha, angolul. 26. Veszi 
a bátorságot. 27. Szórványos férfinév.
28. Abban az időben. 29. Magasodik. 
30. Nemzet, náció. 32. Afrika-utazónk 
(Samu). 34. Állatövi jegy. 35. Bifláz. 
36. Kilométer, röviden. 37.... est omen; 
A név intő jel (latin). 38. Matisse fest
ménye. 40. Katonai szövetség. 41. 
ítélkező személy. 42. Hevesi város. 
44. -hat, -... 45. Sziget, franciául. 47. 
Verselő! 48. Tangens, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 19. számában 
közölt Gauguin című rejt
vény megfejtése: Látomás 
mise után; Lovasok a tenger
parton. 9 9 4 8 4 1 0  0 00 0 6 5 44
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