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K A R Á C S O N Y I Z S O L T

Szabadnap
A verset újraírom. Ez az első sora. Még nem dicsőség.
N y a k a m r a  s z á l l  a z  a u g u s z tu s i  h ő ség ,
L a c k ó  k o m a , a h o g y  n e v e z n i s z o k ta m .

Figyelek, és már folytatom galoppban, általugrom 
az első akadályt, miközben már a következőt nézem, 
és nem tudom, hogy mi vár odaát.

A forró szél -  láttam egy régi filmben, hogy mire képes -  
nyugalomra int, nincs szükség bátor, erős kanyarokra, 
csak venni kell az akadályt, homokra 
húzott hajót hordoz a délibáb.

Míg elkapom a láncait: szuszogva dorombol sötét 
vasmacskája a fényben, csak fedélzetre, nem végcélhoz értem, 
a hajó mélyén ezer lóerő nyerít, 
a déli báb megszólít: „nem vagy itt”, 
és folytatódhat ez az út megint.

A száraz föld a tengerhez hasonlít, szirének állnak 
minden bokor mögött: „Ezerszemű, álmatlan óriás vagy” -  
visítják. Halkan szemerkélő esők 
vándorait látom a hűlt nyomokban.

Lelassítok, de későn, ez a nyár torkomnak ugrik. Minden indulat 
nélkül szorítom jó erősen magamhoz, 
így juthatok egy más életszakaszhoz, 
amit éppen most, és itt kezdek el:

Én vagyok minden elkezdett helyen, vágtatok minden 
leírható szóban. Ma még szabad. A látható valótlan, 
körbevesz, másik, gyorsabb térbe hív át,

ahol az átváltozást megtanítják.

Az új helyen sem hajtom meg fejem, 
csak felfelé, és azon túl igyekszem, 
hogy ezt a szabad napot megteremtsem 
kedvem szerint.

Mint elhasznált nyugágy, reccsen a test a nyújtott mozdulattól. 

Az alkonyégi hajnal összeránt, és ellököm a szavakat magamtól.

O L V A S Ó I N K

F I G Y E L M É B E !

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT. 15
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MÓZES ATTILA

Megfakult képek
Göndör Mariska
eszmelése arra az időre esett, ami

kor Európában beütött a „spanyol”. 
Akkoriban volt Göndör Mariska — 
aki a korabeli képek szerint még nem 
volt göndör -  vékony, hogy ne mond
jam, keszeg süldőlány; fejbőrét ellep
ték holmi undok varok, s amikor azok 
letisztultak, Göndör Mariska bizony 
arra ébredt, hogy „golyókopasz” lett, 
mondhatni egyetlen szempillantás 
alatt, mert akkoriban egy szempil
lantás jelenthetett éveket, évtizede
ket, sőt egy évszázadot is; lévén hogy 
mindez -  sok egy egyébbel együtt -  
alig valamivel a századforduló után 
történt. Na, mondták az azóta kár
örömben jobblétre szenderült szom
szédasszonyok, most már gondolkoz
hattok azon, mariskámédes, milyen 
színű parókát szerezzetek a leányzó
nak. Az „őrült spanyol” jött, ment, és 
Göndör Mariska, paróka híján, viselte 
golyókopaszságát, méghozzá türelme
sen, mert ugyebár a türelem, ha ró
zsát nem is, hajat terem... S Úristen, 
láss csodát, két esztendő teltén Göndör 
Mariskának, szintén egyetlen pilla
nat alatt, haja nőtt, méghozzá pom
pás göndör-szőke haja, hogy csodájá
ra jártak  előbb a szomszédasszonyok, 
aztán a minden rendű-rangú inasok 
és boltos-segédek, hiszen abban a fer
tályban ebből a „társadalmi osztály
ból” akadt bőven, s körüldongták az 
immár eladósorba cseperedett Göndör 
-  immár valóban göndör -  Mariskát, 
mint a (hím?)legyek a lámpáról lógó 
ragacsos légypapírt, s olyan is volt, 
aki szinte belé-ráragadt. Háború és 
iparosbálok jöttek-mentek, és Göndör 
Mariska, egyáltalán nem gondolván 
az előbbire, sűrűn látogatta a bálokat, 
amelyeken amolyan mázosan csillogó 
légypapír-szerepet töltött be a sok le
gény között. És/de még mindig vissza
csillant valami a Monarchiából; va
gyonok és földbirtokok tűntén a

Göndör Mariska nemzedékének 
inas-kanjai számára megmaradt 
a vándorbot, azaz a tudásszerzés
sel együttjáró vándorlások lehetősé
ge, Európa-szerte. Tulajdonképpen 
így végződött az Európai Ünió, amely 
a mesterlegényre-menendők számá
ra egyáltalán nem jelentett modern, 
huszonegyedik századi gyarmatosí
tást, hiszen ők jószántukból és sen
kitől sem kényszerítve hozták haza 
a külhonban szerzett és egyáltalán 
nem bóvli tudásukat, a maguk és a 
haza, immáron a hazák javára ka
matozó, becsülettel végzett mester
ségüket. De még mielőtt hazahozták
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volna, mindegyik bebiztosította ma
gát Göndör Mariskánál egy-egy vagy 
több-több képes levelezőlappal, örök 
hűségüket bizonygatva az akkor jobb 
híján másokkal bálozó szépleány
nak; s amelyek többnyire mindig kez
dődtek imigyen: Drága, felejthetetlen 
Mariskám; Szívem kertjének egyet
len szál tulipántja; Árva vándorbo
tomra kötözött gyászom koszorúja; 
Epedve apadó türelmem lázas haza
vágyása. És mindez jött Budapestről, 
Bukarestből, Pozsonyból, Kassáról, 
Prágából, Isztambulból, Opátiából, 
még Párizsból is; de volt, aki az 
Óperenciás-tengeren túlról is csak

Göndör Mariskáért epekedett, aki
nek mindez jólesett, de körülbelül any- 
nyira érintette, mint a világháború, 
Trianon, az oláh, rác, tót, hohol elnyo
más, meg a nagy és mindent elsöprő 
szerelem, hiszen mindenik ismeretsé
ge nagy és elsöprő volt. Ő tette naggyá 
azokat, és ő is söpörte el, bár halovány 
emlékük mindörökké ott fakult tuda
ta mélyén, ha netán eleve nem lettek 
volna fakók, miként a bécsi csokolá
désdoboz mélyére száműzött budapes
ti, bukaresti, kassai stb. képeslapok 
azóta porladó, csontváz-fotográfusai 
patinás fényképezőgépeinek már sár
gán született fényérzékeny termé
kei. (Itt közbe kellene vetni, hogy a 
harcterekről bizony egyetlen fénykép 
sem maradt a Göndör Mariska cso- 
koládédoboz-albumában, Hadúr tud
ja, miért.) Az emlékek fakónak szület
tek ám, de a Mariska lusta testének, 
agyának élénk képzelete rikítóan szí
nesre retusálta őket. És mielőtt észre
vehette volna,

Göndör Mariska „férjhezmenve ta
lálta magát” egy szerény, de megbíz
ható, szorgos kezű iparosemberhez, 
akitől alig észrevehetően szült két 
fiúgyermeket, s akikkel történt egy s 
más az évek, évtizedek során; az egyik 
hazajött a frontról és az orosz hadifog
ságból, újabb (fiú)gyermekeket nem
zeni, a másik meg a forradalom kö
vetkezményei elől menekült el a nagy 
nyugati ismeretlenségbe. Ám minder
ről egyebütt, esetleg. De maradt

Göngör Mariska egyre hatalma
sodó lustaságával és csokikedve
lésével, hogy ide hallani az időből 
majd kétméteres atyja, a két világ
háborút és orosz hadifogságot túlélt 
öreg pattantyús halk, s talán csak 
a Teremtőnek szánt káromkodását. 
Mindezenközben azért (ki tudja?) a 
Göndör Mariska belvilága nem is volt

olyan sivár, mint azt a külsőségekből 
sejteni lehet. Mert könyvespolca töm
ve volt Eötvössel, Jókaival, Mikszáth- 
tal, Móricz-cal, no meg Nobodyval, 
Wallace-szal, Nick Carterrel és egyéb 
„szemét”-tel, amint azt a már fentebb 
említett öreg pattantyús minősítet
te káromkodós kedvében. És Göndör 
Mariska, csokoládéját majszolva, csak 
olvasott és olvasott rendületlenül, ám 
azt sem úgy, mintha az „élete függne 
tőle”, csak csendesen, oly csendesen, 
hogy észre sem vette, és máris, külön
vált (ún.) férjétől, két fia apjától, akit 
talán mindétig csak tejüvegen keresz
tül, elmosódottan látott, ha egyálta
lán valaha is meglátott. Tejüvegen ke
resztül derengett a világ el-elmozduló 
sziluettje, ami a Göndör Mariska szá
mára mindig is „lengedező” tejszerű
ség maradt, de annyira, hogy ennek a 
forrásban lévő tejnek még szaga-illata 
is volt, néha-mindennap, hiszen utca- 
szerte híresek voltak

Göndör Mariska tej-felfőzései, em
ez egyetlen munka, amelyet a ház kö
rül és a házban elvégzett, a szomszéd- 
asszonyok szimatoló derülésére. Mert 
reggelente az egész Szent Margit utca 
csak beleszimatolt a levegőbe, s tud
ta már, hogy Göndör Mariska ismét, 
ma reggel is felfőzte a tejet. A menet- 
rend-szerűen kifuttatott tej édes illa
ta végigáradt az utcán, pedig Göndör 
Mariska minden reggel ugyanabban 
a pózban támasztotta a kályha olda
lát, s miután minden reggel közölte 
az öreg pattantyússal, hogy ma az
tán nem, többé soha, az alattomos tej 
a háta mögött „kilépett medréből” és 
végigfutott a sparhelten, miközben 
Göndör Mariska ábrándos tekinte
te megpróbált bepillantani ama a vi
lágot csak homályosan sejtető tejüveg 
mögé, ki tudja milyen titkokat für
készvén. Göndör Mariska ismét fel
főzte a tejet. Azon a reggelen is. Ma 
is. Mindörökké is. Ámen.

Göndör Mariska ma is él, mert a 
göndörmariskák örökéletűek, mellet
tük csak úgy elsuhannak békeidők, 
spanyolok, Trianonok és világhábo
rúk, langyos szerelmek és langyos 
magányok, és ki-elfutnak a tejek va
lahová a messzi semmibe, kozmásodó 
emlékük ott barnállik a kihűlő plat- 
tenen, illatuk csokoládé-illattal ve
gyül örök jelenek emlékeiben. Csak 
Göndör Mariska örök, ugyebár, örök
ké langyos sopánkodásaival, amikor 
a nyolc méter mély turbinaárok vizé
ből a gyalogutat megtakarítandó s 
ezért a messzi Marosról úszva érkező 
két égetnivaló unokája kiugrik, egye
nesen a Szent Margit utca 10 szám 
alatti ebéd illatára, mely, a tejfelfő
zés fáradalmait kipihenendő, a kapu
ban álló Göndör Mariska háta mögül 
terjeng dédmama -  szintén Mariska
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-  jóvoltából. A kapuban álldogáló, va
lamelyik szomszédasszonnyal lan
gyosan pletykáló Göndör Mariska 
úgy sopánkodik, mintha unokáit ma 
is „visszaszerezte” volna valami kicsi 
halálból a maga teremtette örökké
valóságba, emlék-szilánkokból össze
hordott egyszemélyes univerzumába. 
Örök jelenébe. Melyben jönnek-men- 
nek, téblábolnak, mint magányos lel
kekben a szomorúságok, feltehetőleg 
mind a

Göndör Mariska tulajdonából va
lók, amit bőkezűen osztogat a világ
ban bőven megtalálható göndörma- 
riskáknak. Miközben az egyetlen-sok 
Göndör Mariska észrevétlenül él s 
öregszik, de úgy, hogy ezt maga sem 
veszi észre. Ez az a helyzet, amikor 
az Idő sem érzékeli önmagáról, hogy 
Ó sosem múlik, egyszerűen csak van 
bár nem létezik. Ez amilyen furcsa, 
éppoly igaz. Létezni csak a göndör- 
mariskák szoktak, de úgy, hogy nem
vannak. Miközben fut az idő, mint a 
tej. Vagy megfordítva. Ugye, milyen 
mindegy?... Es egyszer csak, szülei 
kései halálát követően,

Göndör Mariska egyedül találja 
magát. Megsokszorosodott magány
ban, bár ez is furcsának tetszhet
nék, mert a Göndör Mariska magá
nya nemhogy határtalan, parttalan, 
hanem sok-egyetlen, úgymond. Egy 
és oszthatatlan. És megoszthatat- 
lan. Kénytelen megválni mindattól, 
ami addig sem volt az övé: az öregsza- 
gú, csiganyál-nyomjelzette udvartól, 
a hatalmas, háromágú diófától, a ki
csi, délutánonként álmos ablakú csa
ládi háztól, a turbinaároktól. Csupán 
az egy és oszthatatlan világ(a) ma
rad neki, no meg a bécsi csokoládés
doboz alján unatkozó, fakón született 
fényképei, leánykori bálozó önma
gáról egy-egy vágytól sugárzó bol
tosinas oldalán; a göndörmariskátlan 
Budapesttel, Bukaresttel, Kassával és 
Béccsel, az Óperenciás-tengeren tú
li, ismeretlen semmivel egyetemben. 
És Göndör Mariska beköltözik egy 
tömbház egyik dobozába, annak is az 
egyik kis kuckójába, ahol aztán szövö
getheti álmait, nagy-nagy nyugalom
ban, mert Göndör Mariskán semmi
féle nyugtalanságot nem venni észre, 
ő ebből a szempontból nem öregszik, 
bár, hála a sok elmajszolt csokoládé
nak (szinte egyebet sem eszik), egy
re terebélyesedik, göndörsége őszülve 
öregszik: örökszik. Egészségi állapo
ta úgyszólván „kielégítő”, csak néha 
panaszkodik, akkor is amúgy „álta
lánosan semmindenről”. Ki tudja, mi 
rejtőzik benne? Talán semmi, de az 
is talányos. A talányos semmi. Néha 
fölsejlik benne egy-egy régi dal, dú
dolja is, szöveget hozzá nem mond,

de dúdolásából kihallani, hogy csu- 
pakönnyaszobám, sokkaljobbansze- 
retlekmintmáskor, szomorúvasárnap, 
hogyengemiscsakégvedobtakel, de ez 
is csak elfolyóban, mint kifutó tej lus
ta nyári napok légydönögéses regge
lein, amikor Göndör Mariska megint 
felfőzi, ugyebár, mint mindig s most 
már mindörökké. A göndörmariska- 
létet régen, most és mindig-sosem a 
Mindörökké, a Semmi, a Sehol és a 
Sohamár csőrével kopogtató holló jel
zi. A fakó szomorúság. Es a csokoládé
illat. Tej. Pedig a

Göndör Mariska léte megfigyel
hető a környezetén, környezetében, 
mert a göndörmariskákat senki nem 
szereti, aminthogy ő sem szeret sen
kit, annyira határtalan az önszerete- 
te, hogy akár egy világot átölelhetne 
vele. Talán nem szereti önmagát sem, 
csak „el van telve vele”, ami betölti őt 
s kitölti világát. A világot. És Göndör 
Mariska talán még arról sem vesz tu
domást, hogy bizony kiszolgáltatott. 
Nem arról, hogy kiszolgáltatottá lett, 
mert mindig is az volt. Csakhogy az a 
kiszolgáltatottság szülői, emez viszont 
majdnem-idegenektől való. Ezen a ki
szolgáltatottságon is mintha áttáncolt 
volna dagadt, fájós lábával Göndör 
Mariska, mert hát ő már kiszolgál
tatott bálozó leánykorában is táncos 
lábú Göndör Mariska volt, áttáncolt 
minden kiszolgáltatottságon. A doboz
ban akadt egy-két hasonszőrű, barát
nőjének mondott lény is, magányos, 
mint ő; akik még le tudtak tipegni a 
kétemeletnyi lépcsőn, bevásárolni ezt- 
azt, akár tiltott holmit is, hiszen alat
tomos magányában

Göndör Mariska bizony rákapott 
az italra. Természetesen nyugdíjához 
mért olcsó, ámde — szintén természete
sen -  édes likőröket szopogatott, ame
lyeket a fehérneműs szekrény aljáról,

tengernagy bugyogók alól kotort elő 
lopva, hogy csak a Gondviselés, s ne a 
gondviselői vegyék észre. Ilyen öregko
ri eseteket már régóta ismer a geron
tológia, s a lélekidomárok akár meg is 
magyarázzák. Érthetően. A megérthe- 
tetlent. Nyalogatta-szopogatta a nyú
lós-édes italt. Sosem részegedett le, 
mert ő nem a mámor kedvéért ivott, 
mint mértéktelenül italozó, egyetlen 
megmaradt unokája. O csak csitítgat- 
ta a benne alattomosan lapuló kórt, 
melyet amúgyis közömbös -  iránta 
is közömbös -  környezete a végnapo
kig nem vett észre. A Göndör Mariska 
„utókora” a mái napig sem tudja, vol- 
tak-e ordító fájdalmai, de valószínűleg 
ha ezek a fájdalmak oly ordítóak lettek 
volna, akkor ezt ő nem spórolja meg. 
Ám azért lehettek, mert „a megtaka
rított ordítások helyett” inkább beg
olyózott, látomásai voltak ám, csak
hogy ezeket sosem tudta illő s talán 
kellő szavakba öltöztetni, csak tuda
ta mentén egyre zavarosabbak lettek 
mondatai. Haldokolt. Csöndesen. Már 
életében mindenkitől elfeledetten, em
berként; csak testi valójában „okozott 
kárt” környezetének, mert ennek a 
valóságnak bizony hangja-szaga volt. 
Lötyögő bőre alatt is hatalmas testét 
ki tudta volna emelgetni?! Testi valójá
ban lett kellemetlen, leikével ugyan ki 
törődött volna? Szép öregkor, mondják. 
A bécsi csókoládésbozban sunyítva la
pultak, sunyítottak a megfakult emlé
kek.

Ha egyszer valaki kiszabadítot
ta volna őket, iparosbáloktól kezdve 
Budapesten, Bukaresten, Bécsen és 
Kassán túl, az Óperenciás-tengerig 
s még azon is túl, egészen a határait 
vesztett tudattalanig, vajon mi lapult 
volna tovább a szelence alján? Az egy
re fakuló reménykedést? A parttalan 
reménytelenség? Az értelmetlen szo
morúság? Mert

Göndör Mariska végül, mint min
den boldog és boldogtalan, csak elju
tott amaz utolsó „dobozig”, amelyikről 
senki emberfia nem tudja még: meg
váltás-e vagy megválthatatlanság. 
Hát így ért véget a Göndör Mariska 
meséje, mint annyi más mese. Még 
története sem volt, mert nem voltak 
igazi, valódi történései. Csak szilánk
jai, azok is csupáncsak úgy lebegtek 
holmi tejüvegen át.

Göndör Mariska végülis egy volt. 
Egy a többiben. Vagy a több(i) az egy
ben. Göndör Mariska -  és nem csak 
úgy mellesleg! -  a nagymamám volt. 
Nagymami. Én meg az unokája, az 
„aranyvirágom”. Meglehet mégiscsak 
szeretett valakit a felszínen sivár, ám 
egy párhuzamos tér-időben talán 
igenis „virányos” életében. Ki tudja, 
Nagymami?!
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SZŐCS ISTVÁN
J e g y z e te k
... hasztalan vonít?
A költő hasztalan vonít -  de úgy lát

szik, nemcsak ő.
A bérházban, ahol lakozom, lapul egy 

kis zugvállalati iroda is. Onnét tudni ró
la, hogy évente néhányszor működni 
kezd a riasztó berendezése. A minap is, 
egy csendes hétvégi délelőttön, mint egy 
hirtelen becsapódó aknagránát, olyan 
vad csattanással kezdte. Aztán őrjöng
ve vijjogott, vonított, jajongott, sikongott, 
mintha egy csorda mentó'- s tűzoltóautó 
szorult volna be az udvarunkba. Mindez 
tarthatott egy jó negyedórát.

Az udvarunkra mintegy húsz lakás 
nyílik, s vagy három vendéglő és egy 
bank hátsó fertálya. Azonban ajtó vagy 
ablak egyetlen egy sem nyílott meg; sem 
lakó, sem gyerek, sem ó'rzó'-börzó' nem 
volt kíváncsi semmire. Bárki nyugodtan 
fölfeszíthette volna az ajtót, meglékelhet
te volna a páncélszekrényt, s kényelme
sen kisétálhatott volna. Az úton senki, 
senki... Sőt, utána sem kérdezte meg sen
ki a szomszédait: „Hallottátok? Vajon mi 
volt ez?” Igen, mert már többször is elő- 
fordult; s akkor sem lett semmi. Még egy 
kis lövöldözés vagy tűzoltás sem. Akkor 
meg...?

Körülbelül másfélszáz éve, hasonló he
vességgel, ugyanilyen fenyegetően ria- 
dóztatva szólaltak meg, Európa-szerte, 
jóslatok, előrelátó felmérések, számítá
sok: hogyan alakul egyrészt a népesség- 
fogyás, többrészt meg a túlnépesedés; a 
nyersanyag-tartalékok és a lelki tarta
lékok kimerülése; hogyan alakul a szí
nikritika válságával kezdődő általános 
kultúra-válság; mi lesz a helyzet a szak
képzésben és hogyan növekedik az elemis
ták háti táskáinak a súlya? Az emberiség 
eleinte még fel-felkapta a fejét, aztán lát
ta, hogy -  semmi. Minden megy tovább az 
addigi irányba. S minek is? Kihúny a kul
túra? Jön a szub. (Underground?) Kifogy 
a tej, a hús? Jön a műzsír, az alga, utána 
a műalga.

Schopenhauer azt írja valahol, az a baj, 
hogy az emberek mindig a legújabb köny
veket akarják olvasni, ahelyett, hogy a 
legjobbakat olvasnák.

Ez a helyzet a jövő rémlátomásaival is. 
Teljesen felesleges addig újakkal riogat
ni az emberiséget, amíg a régiekkel nem 
számoltunk el. Szociológia, neveléstan, 
táplálkozás-tudomány, ideg- és elmekór- 
tan, kriminológia (bűnügyészet), jármű
tervezés: mindaz rég meg van már ben
nük jósolva, írva, kifejtve, amit naponta 
újra és újra felfedez, kinyomoz, meglo
bogtat sajtó, népszerű és népszerűtlen 
irodalom. Legfennebb más szavakkal.

Körülbelül negyven éve elkezdtem iro
dalom-, történelem- s egyéb szakos taná
ri ismerőseimet előbb meghökkentgetni, 
azután untatni nézeteimmel: nem azt 
tanítjátok, nem azt mondjátok, nem azt 
írjátok, amit kéne; s ami tulajdonképpen 
a valóság, mert ez se úgy volt, az se úgy 
van; hallgattak sokáig, ha nem tudtak

elhallgattatni, aztán hevesen szembefor
dultak: Miért nem írod meg mindezt egy 
könyvben? Egy szép nagy könyvben? írd 
meg!

Még hogy én írjam meg? Hiszen mind
ez már régen meg van írva! ... Hol? ... 
Ott! Számtalan helyen... A könyvtárak
ban roskadoznak a polcok az erről szóló 
kiadványoktól!

Szóval, ha már meg vannak írva, ak
kor te mit mind jössz velük? ... Ha egy
szer már megírták, akkor el van intéz
ve!

Meddig nyúlhat
egy nyelv élete?
Egyes hindu bölcsek szerint egy nyelv 

-  s vele természetesen az őt hordozó nép 
(vagy inkább „népesség”: populáció) élet
tartam a nyolcezer év. Ez megnyugtató 
volna, mert lehet akkor még egy-két ezer 
évünk, s azalatt hátha történik vala
mi kétszerkettőn felüli kedvező esemény 
is. Kocsis István, aki egy időben hazai 
magyar drámaíró volt s elég sikeres, de 
azóta elment „Magyarba” általános köz
jogi írónak (bár ez még nem volna ok ar
ra, hogy ne játsszák tovább a darabjait!), 
egyszer egy nagy magyar éjszakába nyú
ló beszélgetés során kifejtette, hogy a hu
szonegyedik század végén Európában 
már csak három nyelvet fognak beszélni: 
az angolt, az oroszt és a magyart.

Ezt örvendetes volt hallanom, azóta is 
próbálok benne hinni, s ezzel máris felelni 
szeretnék dr. Marácz László múltkoriban 
feltett kérdésére: alkalmas-e a magyar 
nyelv lingua franca-nak, azaz nemzet
közi (közvetítő) nyelvnek Közép-Kelet- 
Európában? Igen: alkalmas -  volna! S 
különben is, nemcsak a nemrég Oslóban 
elhunyt nyelvzseni, Kemény Ferenc állí
totta azt, hogy a magyar nyelv az újko
ri nemzetközi gabonakereskedelem vi
lágnyelve volt, hanem már 1834-ben is 
egy bizonyos Bizonyi Károly nevű szer
ző azt írta, hogy a magyar mesterséges 
kultúr-kultikus nyelv, amit az ókori má
gusok alkottak (megelőzve ezzel Halévyt, 
aki félévszázaddal később ugyanezt sze
rette volna elhitetni a szumír nyelvről). 
Tehát a nyelvvel nem volna baj. Még ta
lán előbb-utóbb a (volt) kisantant álla
mok ellenszenvét is le lehetne csillapíta
ni. Csakhogy:

Jó tíz évvel ezelőtt Budapesten egy 
magyar szakos tanárnővel utaztam egy 
ottani taxiban. A tanárnő utasította a 
gépkocsivezetőt, hogy az ultrarövid rá
diót melyik állomásra állítsa. Aztán hoz
zám fordulva, bizalmasan magyarázta: 
„Otthon is csak ezen az adón hallgatok 
zenét, ez tudniillik sohasem közvetít ma
gyar szövegű énekeket!” Különben nagyon 
rendes magyartanárnő volt, naponta reg
gel héttől este hétig benn ült iskolájá
ban, mindkét ágon erősen magyar érzü
letű értelmiségi családból származott. S 
eszembe juttatta azt az ószibériai külle
mű mezőgazdasági munkást, aki egy al
földi autós vendéglőben „kiverte a hisz
tit”, mert belépésekor a hangszórót 
rockzenéről átállították valami magyar

népzene-műsorra. És itt van például a 
Paprika Rádió, ami nemzetiségi vívmány 
Romániában. És itt van egyik heti siker
listája: 1. Ágnes -  Release Me; 2. Pink 
-  Please Don’t; 3. Armin van Buuren -  
Unforgivable; 4. Lady GaGa -  Poker Face; 
5. Emma Deigman -  It Was You; 6. James 
Morrison -  Broken Strings; 7. Quimby -  
Ajjajjaj; 8. Oceana — Cry Cry; 9. Laura 
Izibor — From My Heart; 10. Grimus — 
Backseat Driver... Szóval így a Paprika 
Rádió.

Azt szokták mondani: Egy nyelv ad
dig él, ameddig énekelnek rajta! Az öreg 
Freud meg azt szokta mondani: A halált 
is le tudnánk győzni, ha a szövetségese itt 
nem lakozna a szívünkben.

... s még kit nem
a gólya költött?
Az átlagosnál műveltebb és értelme

sebb képzőművész ismerősöm nagyon 
megbotránkozik, amikor hallja, hogy 
Albrecht Dürer apja Magyarországról 
vándorolt ki Nürnbergbe. Mikor kiderül, 
számára is, hogy ez valóban így esett, fel
találja magát: „Ez csakis úgy lehet, hogy 
az ősei bevándorolt németek voltak, az
tán visszavándoroltak Németországba, 
mint ahogy Bach családjának a felme
női is tették”. Elolvasni azonban Dürer 
önéletrajzát sohsem volt képes, a nagyo
kat eredetiben nemigen olvassák; példá
ul számos kiváló számtan-fizika szakos 
tanár ismerősöm volt, de soha egyikük 
sem olvasta magának Newtonnak a mű
veit, csak -  „ismerte”. így eshetett meg 
fizika-vegytan szakos tanár ismerősöm
mel, hogy egy vidéki napilapban közöl
te Kinizsi Pál nevének eredetéről szóló 
nézeteit: „lévén, hogy »szláv« (!) katonái 
voltak, s azok knyeázn&k (azaz herceg
nek) szólították, ezt hallván a magya
rok, megalkották ebből a »Kinizsi« ne
vét”!

Erre éles hangon szóvá tettem, ugyan
ott, hogy ha az illető legmagasabb szintű 
egyetemi oktatásban részesült, egy más 
tudományágban, nem gondolja, hogy a 
tudományosság követelményeit nemcsak 
a vegytanban érdemes figyelembe ven
ni? Elemzésében hogy-hogy nem szerepel 
az a ténykörülmény, hogy Kinizsi törté
netesen az Aba-Uj megyei Kinizsen szü
letett, s hogy a középkori magyar nyelv
tudatban a Kinizs, Kenéz, Kenese nevek 
egybecsengtek és átfedték egymást?

A csattanó az, hogy az illető vegyész
nek az ismerősei sértődtek meg: hogy 
merészelek kioktatni egy magas minősí
tésű tanárt?

Kinizsire nézve pedig az a csattanó, 
hogy a közeli Kassán állt be katonának 
Magyar Balázs csapatába, 16 éves korá
ban. Parancsnoka később apósa is lett; 
felesége nevét egy imádságos könyv őrzi 
(Magyar Benignáé). És még valami: or
szággyűlési vizsgálatok arról, hogy két 
későbbi férjét eltette láb alól. Akkor va
jon nem? Vajon nem ez történt első fér
jével is, a szélütött Pál generálissal is? 
Ha már annyi amerikai tévéfilmet lát az 
ember?
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BÍRÓ ZSÓFIA

K rónika a posztm odern u tán i 
zivataros korokból (3.)
(folytatás előző számunkból)

Megpróbáltuk kijátszani az utcá
kon, járműveken, parkokban kémke
dő Megszüntetőket. Engedélyezett köny
vek borítójába kötöttük a tiltottakat. De 
ezt nagyon hamar kiszúrták, mert egé
szen más lesz az ember feje, ha arany-lila 
domborbetűs könyvet olvas, mintha egy 
angol regényt. Aztán rájöttek, hogy még 
ennél is egyszerűbb lekapcsolni a lázadó
kat. Azt kell nézni, kin van foltoskönyökű 
kordzakó meg szemüveg, vagy ki hunyo
rog. Soha ilyen jól nem ment a kontakt
lencse-szalonoknak.

így adódott, hogy nálunk az asztalo
sok, az autószerelők meg a szakácsok 
voltak a legboldogabbak, mert róluk sen
ki nem tételezte föl, hogy olvasnak és 
veszélyt jelentenek a rendszerre. így 
aztán ők kimaradtak a nagy verekedé
sekből, persze az is igaz, hogy egy böl
csésszel sokkal könnyebben elbán
tak a Megszüntetők, mint mondjuk a 
Vomberg séf úrral, aki csak úgy dobáló
zott a féldisznókkal. Boldogan piszmog
tak a kardántengellyel meg posíroztak, 
aztán munka után hazamentek, ittak 
egy jó fröccsöt és olvasgattak minden
félét. Senki nem zaklatta őket. Egy ola
jos kezű overállost, akin sose volt szem
üveg és nemhogy nem volt fölmentve 
tornából, mint az értelmiségiek, de még 
a kötelező sorkatonai szolgálaton is hí
zott? Mondom, mindenféle dolgokat ol
vasgattak otthon, és nem is tudták, 
mekkora veszélynek teszik ki magukat. 
Balgaságuknak köszönhették az életü
ket, mert soha egyiknek se jutott eszé
be, hogy értekező prózát írjon mondjuk a 
Rügyek alkonya befogadói mechanizmu
sáról. Persze az efféle recenziókat akkor 
se olvasta el senki, amikor még lehetett 
ilyesmiket írni, mert bizonyos dolgokat 
csak megírni szoktak, elolvasni nem, 
úgyhogy még véletlenül sem bukhattak 
le. Egyszerűen csak élvezték, amit olvas
tak és ettől jó volt nekik. Másnap men
tek vissza a csigatésztához meg a villás
kulcshoz, és nagyon boldogok voltak. A 
kutya se abajgatta őket.

Aztán jöttek az ufók. Végül már csak 
ők olvastak a parkokban, mert rajtuk kí
vül senki nem tudott annyira belefeled
kezni a Nemo kapitányba, hogy megkoc
káztasson egy alapos össze-visszaverést 
a Megszüntetőktől. (Kivéve az asztaloso
kat, autószerelőket meg szakácsokat, de 
hát rájuk senki nem gyanakodott.) Pedig 
a Megszüntetők jöttek, és amikor lát
ták, ahogy az ufók izgalmukban önfeled
ten pittyegni kezdtek még a kötelező ol
vasmányoktól is, minden alkalommal 
kékre-zöldre pofozták őket, azok meg hi
ába próbálkoztak azzal, hogy „Mi igazá
ból nem is létezünk!” Aztán loholtak a 
Megszüntetők után, és könyörögtek ne
kik: „Kérem szépen, tessék visszaadni 
a könyvemet!” Elsírták magukat, leko
nyult a fülük -  vagy az, ami a fülük he

lyén volt -, és az összes kezüket összekul
csolták. Annyira aranyosak voltak, hogy 
aki csak tudott, hazavitt belőlük egyet. 
De csak könyörgőset. Olyat, amelyik nem 
ilyen volt, amikor elvették tőle a köny
vét, hanem verte magát a földhöz, és csú
nya szavakat kiabált dühében, olyat nem. 
Amikor az ufók látták, hogy minden hiá
ba, sose tudják meg, hogy Aronnax pro
fesszor vagy Nemo kapitány kapja-e az 
utolsó korty oxigént Ned Landtől, akkor 
eltrappoltak az űrhajójukhoz, és közben 
olyanokat mondtak, hogy „Lófarát csiná
lok én ezeknek legközelebb, nem gabona
köröket!” És átmentek valamelyik mellet
tünk lévő országba, ahol kedvezményes 
könyvtárhasználati díjban részesültek 
mint külföldi állampolgárok. (A könyvtá
rakban mindig beálltak a büfében a sor 
végére, aztán amikor sorra kerültek, ak
kor megint mentek a végére, mert náluk 
otthon se büfé nem volt, se sor.)

Aztán mindegyik ufót kidobták azok, 
akik hazavitték őket, mert otthon egy
folytában a Mezzót meg az Ariét nézték, 
és ragaszkodtak hozzá, hogy Tolsztojról 
meg a szakálláról beszélgessenek ve

lük. Meg arról, hogyan függenek össze 
az önkényuralmi rendszerek a szépiro
dalmi teljesítménnyel. Minden alkalom
mal kifejtették, hogy zsarnokságban él
ni olyan, mintha rálépnének az ember 
szívére. És az orrát is befognák. Honnan 
tudják? Azt mondták, azért leginkább 
önkényuralmi rendszerekben bukkan
nak föl, mert ott sokkal több a jó könyv. 
És hogy ezek összefüggenek egymással. 
Tessék csak megnézni, ott van Bulgakov, 
Hrabal, Bodor Adám, Szolzsenyicin, Kurt 
Vonnegut.

Mindegyik ufó szerelmes volt a 
Catherine Deneuve-be. De nem azért, 
mert olyan szép, hanem mert egyszer 
láttak vele egy zsarnokságos filmet (hol 
moziznak ezek?), amiben a Catherine 
Deneuve egy szabad ország állampolgára 
volt, a barátja meg nem. De annyira nem, 
hogy ki akarták csinálni azt a barátot a 
katonák, akikkel tele volt az a messzi, hi
deg ország. Mire a Catherine Deneuve 
megszöktette őt abból az országból, ahol 
ilyesmiket csinálnak. És miközben szök
tek, az autóban átkarolta annak a má
sik embernek a vállát. Úgy, ahogy egy 
szabad ember ölel. A Catherine Deneuve 
karja szabadnak tartotta azt a másik em
bert, aki pedig tényleg nem volt szabad, 
mert annyiszor mondták neki a katonák, 
az óvónénik, a tejesemberek, a fül-orr-gé- 
gészek, hogy ő nem szabad, hogy végül 
tényleg elhitte, ahogy mindenki más is. 
Kivéve a Catherine Deneuve-öt. Az ufók 
szerint ezért a mozdulatért bele lehet sze
retni a Catherine Deneuve-be. Monsieur 
Maurice szerint is.

Az ufók gratuláltak a zsarnokságunk
hoz. Azt mondták, ők már régóta figyel
nek, de ilyen profi önkényuralmat nem 
láttak az utóbbi évezredekben. Annyira jól 
van kitalálva, hogy föl sem tűnik a részt
vevőinek, hogy az. Anélkül, hogy bárki
nek odaszögeznék a fülét az ajtófélfához, 
mindenki engedelmesen ugyanolyan ru
hákban jár, és még csak nem is hívja sen
ki uniformisnak. Mindenki ugyanazo
kat a filmeket nézi, miután kiengedték a 
munkahelyéről. Ráadásul minden követ
kezmény és segítség nélkül nézik, mert 
eddigre az esztéták, akik megmond
ták volna, hogy miről mit kell gondolni
uk, már régen banki ügyintézőnek vagy 
fókavadásznak álltak. Milyen érdekes, 
mondták az ufók elmélázva, régen a gá
lyarabok meg a gladiátorok folyton föllá
zadtak, itt meg legfeljebb a szakszerveze
tekkel fenyegetőznek egy kicsit. Nagyon 
szerettek ekkoriban az emberek moziba 
járni, muszáj volt látniuk a más, rettent
hetetlen embereket, akikkel mindenféle 
dolgok történnek, valakiket, akik helyet
tük élnek, aztán esetleg boldogok is lesz
nek, de csak a film végén. Ilyenkor kicsit 
megnyugodtak. Mozi után ugyanazokba 
az etetőkbe vitték a barátnőjüket, nem 
különösebb meggyőződésből, hanem mert 
a filmekben -  még az amerikaiakban is 
— ezt látták. A filmekben, még az ameri
kaiakban is volt még egy csomó minden 
más is, de azt már tényleg kivitelezhetet
lennek tartották. Maguktól vonultak föl 
transzparensekkel, amint alkalom adó
dott, pedig senki nem kérte őket, aki pe
dig inkább otthon maradt, arról megvolt 
a véleményük, és nem beszélgettek vele. 
Ugyanazt gondolták a dolgokról: semmit.

Tulajdonképpen az az egy hátránya 
van, hogy azért, mert ilyen osonós zsar
nokság a miénk, észre se vesszük, és nem 
lázadunk ellene, se máshogy, se köny
vekkel. így hát az ufók csodálata pusz
tán technikai-szakmai jellegű volt, mert 
ami a dolog esztétikai részét illeti, be
állt a frusztráció, mert nincs mit olvas
sanak. Pedig szerintük soha, sehol nem 
volt ekkora realitása egy célhoz vezető
» > »  folytatás a 6. oldalon
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könyvnek. Azt mondták, ez egy NQ1 zsar
nokság, mert önként vagyunk a részesei, 
nyoma sincs benne kényszernek, de még 
szelíd, ráutaló eró'szaknak sem. Semmi 
köze nincs a kezdetleges, amató'r önkény- 
uralmakhoz, amelyek rögtön az elején le
buktak azzal, hogy körbevették magukat 
szögesdróttal. Kijelölték a határaikat, 
hogy mindenki lássa, ami óriási hülyeség 
volt, mert így mindenki tudta, hogy csak 
át kell jutnia a szögesdróton, ott a Milka 
meg a szabadság.

Egyszer találtak már egy nagyon szu
per zsarnokságot, ami igazából kettő' 
volt. Volt egy központi, amit négyszeres, 
áramos szögesdróttal vettek körül, ti
zennégy méterenként géppuskafészkek
kel. Ennek az volt a lényege, hogy a ve
zetőség nem vette komolyan, úgy tettek, 
mintha hagynák^ hogy megszökjenek in
nét az emberek. És hagyták is. Csakhogy 
ezt a belső zónát egy másik vette körűi, 
ami sokkal nagyobb volt, és csak egészen 
kevés szögesdrót volt körülötte, géppus
kák is csak harmincméterenként voltak. 
A népe meg nem tudta, hogy ha akarna 
se mehetne sehová, mert idomított harci
galambokat és besúgó pillangókat képez
tek ki arra, hogy a szökdösni vágyók fe
je fölött körözzenek, amíg oda nem érnek 
az őrök. Ez -  apróbb hibáival együtt is -  
egy tökéletesen működő zsarnokság volt, 
mert a belső zónában örökérvényű szép- 
irodalmi művek születtek, és demográ
fiailag sem volt veszteséges, mert a kül
sőből nem akartak elmenni, mivel azt 
hitték, hogy már elmentek.

A miénk túl jó. Az embereknek meg 
kell mondani, hogy zsarnokságban élnek, 
különben nem tudják. Jót tesz az az em
bernek, ha zsarnokságban él, mondták az 
ufók. Zsarnokságon kívül valahogy ellus
tul az ember. Szögesdrót mögött rögtön 
nem érzi úgy, hogy nincs semmi dolga. 
Célja lesz az életének, megtelik tartalom
mal és gondolatokkal. Azt mondják, há
borúban hallgatnak a múzsák, de ez nem 
igaz, mert pont olyankor be nem áll a szá
juk, csak a háborúkban vagy papír nincs 
vagy kéz. De az első tűzszünet alatt, mi
helyt megkapta mindenki az ENSZ-es 
pokrócát és beoltották tífusz ellen, min
denképpen leül valaki, hogy megírja. 
Előbb vagy utóbb, de megírja. Nem na
gyon van nép, amely kibírná egy kis zsar
nokság nélkül. A svájciak például úgy 
unatkoztak, hogy kénytelenek voltak lét
rehozni a Vöröskeresztet, csakhogy közel
ről láthassanak kalandot. A belgák meg 
a hollandok direkt importálnak maguk
nak embereket különböző zsarnokságok
ból, mert kulturálisan és gasztronómiai- 
lag kezdtek elsekélyesedni. A franciák is 
mindent megtesznek, hogy elnyomotta
kat csábítsanak az országukba, még egy 
válogatott focicsapatot is csináltak nekik. 
A finneknek meg muszáj inniuk most, 
hogy sem a svédek, sem az oroszok, sem 
a lengyelek nem parancsolgatnak nekik. 
Izland nem ér, az tele van kohóiddal.

így hát az ufók kelletlenül ugyan, de 
egy kevésbé zseniális, ám látványosabb 
zsarnokság után néztek, ahol kedvük
re olvashatnak. Meg sem álltak Sierra 
Leonéig, ahonnét a következő négy Nobel-

díjas fog kikerülni. Amint lesz egy épen 
maradt iskolájuk, ahol legalább az első 
megtanul írni.

Végül csak lett nekünk is egy há
borúnk. Monsieur Maurice megmond
ta, csak úgy tudjuk elkerülni a háborút, 
amiben mindenképpen megszületne az a 
könyv, ha végre összeszedjük magunkat, 
és képesek vagyunk békében megírni. 
Állítólag más országokban tudnak ilyes
mit az írók, ha ritkán is. A kétely mala
ca ellenére lett háborúnk. Vagy miatta. 
Nem hittük el, hogy nem lehet. Vagyis 
forradalmunk. Ellenforradalmunk. Vagy 
népfelkelésünk. Puccs vagy mi. Mert ezt 
még most sem döntötték el azok, akiknek 
el kell döntenie. Végülis mindegy. Lőttek 
és lettek hősök. (Róluk később kide
rült, hogy nem is azok voltak, mások vol
tak hősök. Aztán vissza az egész, mégis 
azok voltak. Egyelőre ez sincs eldöntve.) 
De pár hónap múlva minden ugyanolyan 
lett, mint régen, annak ellenére, hogy ál

lítólag az államvezetésben hatalmas vál
tozások történtek. Az irodalomban nem. 
A legfőbb hős -  akinek a képével trikókat 
és hűtőmágneseket osztogattak, később 
pedig árultak —, s akinek a harc hevé
ben levágták a fülét és bakanccsal tipor
ták az emberi jogait, már nem jelent meg 
a tiszteletére rendezett kultúrpolitikai 
egyházi ünnepségen, mert egy mellet
tünk lévő országban nyilatkozott a saját 
tiszteletére főműsoridőben. Máshol állí
tólag a hősök megmaradnak életük vé
géig hősnek, ha már egyszer meghaltak 
a forradalomban vagy kivégezték őket. 
De nálunk simán lesz egy hősből -  akár 
életben maradt, akár nem — még egy cso
mó minden más is, aminek semmi köze 
nincs a hősséghez, sőt. Én csak azt nem 
értem, hogy akkor ő ettől még hős vagy 
már nem? Mindenestre nálunk soha sen
kire nem hegesztettek vasálarcot. És én 
nem tudom, hogy a biztonság kedvéért- 
e, mert azt utólag nagyon babrás leszed
ni vagy csak nem jutott senkinek eszébe? 
Ez van, ha egy országban betiltják a ka
landregényeket .

Mondták az ufók, hogy ők sem értik, 
mert fegyveres megoldások minden más 
országban szoktak lenni, főleg a körü
löttünk lévőkben (némelyikben még re
pülőgépeket is bevetettek), és utána ott 
mindig egy kicsit jobb lesz. Hogy a lö
völdözéstől vagy attól-e, hogy abbahagy
ják, azt nem mondták az ufók. Nálunk vi
szont csak annyi változott, hogy a dolog 
után, aminek egyelőre nem tudjuk a ne
vét, nem lehetett mesesajtot kapni, ami 
végülis jó volt, mert a mesesajt borzalmas 
volt. Csokis. De nálunk még az állam el
ső embere is ugyanaz maradt, csak előtte 
legfőbb fregattkapitánynak hívták, utá
na meg vezénylő ménesgazdának. Vagy 
apostoli dandárfőtitkárnak, nem emlék
szem pontosan.

Nem találtuk sehol azt a könyvet, ami
re szükségünk lett volna. Szerintem 
azért, mert eddig csupa olyan kor volt, 
amikor az emberek azt hitték, hogy el
érhetetlenek a vágyaik: vallásszabad
ság, meleg pokróc mindenkinek, nőknek 
is lehessen nadrágban cigarettázni lóhá
ton, közteherviselés, meg ilyenek. És eb
ből születtek a könyvek. Most viszont el
érhetőek az emberek vágyai: bármelyik 
bevásárlóközpontban meg lehet őket ven
ni. Monsieur Maurice mindig azt mond
ta, hogy abba a tátongó ürességbe, ami 
mostanában van az emberek kistrikó- 
ja mögött, hamarosan befészkeli magát 
valami, ami helyet keres, és nem biztos, 
hogy az nekünk jó lesz. Közben meg ál
mukban segítségért kiabálnak, mert már 
nem tudják, hogy válságos helyzetek
ben, vagy akár napi rendszerességgel, 
ha magányosak vagyunk és elveszettek, 
a könyveket kell segítségül hívni, mert 
ők az egyetlenek, akik nem keresnek ki
fogást, hanem mindig jönnek. Pedig még 
szövetségeseik is lettek volna a népek
nek, mert attól, ami mostanában nálunk 
folyik, még az üzenetrögzítők meg a te
lefonautomaták is megvadultak és föl
lázadtak és olyanokat mondanak, hogy 
„Drágám, ne zaklass” meg „Én vagyok 
neked géphang, te zombi!? Nem mon
dom meg! Nem vagyok hatékony! Főzzél 
inkább lecsót, te pudvás malac!” A síp
hangok meg többé nem hajlandóak sípol
ni, kizárólag madárhangokat hallatnak, 
de előtte azért közlik, hogy mégis me
lyikét: „Tövisszúró gébics, hatszoros las
sításban. Havasi pityer, tizennyolcszo
ros lassításban. Billegető cankó násztánc 
közben”, meg ilyenek. A hívásvárakozta
tás alatti ragtime-ok meg Kis éji zenék is 
csatlakoztak, megmakacsolták magukat, 
és csak az Internacionálét meg a Born to 
be wildot játsszák. Összefogtak és meg
alakították az Örkény István Géphangi 
KultúrAkcióCsoportot. Mivel hálózatban 
voltak, félóra alatt nem csak a vezérka
ruk meg a vezérkari helyetteseik, de még 
az alapszabályzatuk is megvolt, meg a 
kötelező munkaidő növelésére vonatkozó 
petíciójuk is.

Az emberek meg ahelyett, hogy rájöt
tek volna, egyetlen dolog teszi elvisel
hetővé a létezésüket, és olvastak volna, 
egész nap fájdalomcsillapítókat szedtek, 
hogy elviselhetővé tegyék, hogy a követ
kező 20-30 évben mindig hatkor kell kel
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niük, hogy időben érkezzenek meg oda, 
ahonnét csak nagyon-nagyon sokára, dél
után ötkor mehetnek el. De hát mért len
ne másként, nálunk minden csúnya és 
koszos. Nálunk a gyárkémények is állan
dóan füstölnek, akár be vannak üzemel
ve, akár nem. Hogy mitől, senki sem tud
ja, de nem is érdekel senkit. Hiszen egy 
gyárkémény füstöl. S az emberek már 
annyira megszokták, hogy ez számukra 
a természetes. Már el sem tudnak kép
zelni szép és tiszta házakat vagy vonato
kat. Annyira, hogy valahogy ők maguk is 
elkoszolódtak, pedig jó ideje kifejezetten 
szép ruhákban járnak.

Csakhogy tévedtünk, mert a gyárké
mények nem azért füstöltek egész nap, 
mert hozzá voltak szokva, hanem azért, 
mert gyakoroltak, csak mivel soha nem 
kényszerültek eddig efféle akcióra, ezért 
eleinte nagyon nehezen ment nekik, ne
künk meg nem tűnt föl, mire készülnek. 
A géphangokhoz hasonlóan megalakítot
ták a Haragunk Füstje nevű szervezetet, 
mert sok minden volt, amit mi még csak 
nem is sejtettünk róluk, és arra gyakorol
tak, hogy a fennálló helyzetre való tekin
tettel utolsó, kétségbeesett lehetőségként 
minden nap más prózakezdő sort írjanak 
az égre, hogy figyelmeztessenek minket. 
Ráadásul eleinte félreértettük őket, mert 
az első mondat, amit már ki lehetett be
tűzni, s észre is vettük, ez volt: „Égetni: 
gyönyörűség volt.” Teljesen elfogulatla
nok voltak, egyik nap ezt írták: „Péntek 
délben, 1714. július 20-án, Peru legszebb 
hídja leszakadt, s öten, akik éppen átme
nőben voltak, a mélységbe zuhantak”, 
másnap meg ezt: „Tizenegy évesen össze
törtem a malacperselyemet és elindultam 
kurvák után nézni.” (Egy csomó mindent, 
ami még nem jelent meg a nyelvünkön, 
lefordították nekünk, nagyon rendesek 
voltak. Gondolták volna, hogy a kémé
nyek ilyen jófejek és intelligensek?) S utá
na pedig az író, cím, a megjelenés helye, 
kiadó, évszám, az egyetemi címleírás sza
bályainak megfelelően. Végül már any- 
nyira profin csinálták, hogy ilyesmiknek 
is nekifutottak, méghozzá gót betűkkel: 
„1872-ben egy júniusi reggelen meggyil
koltam atyámat — ez még a házasságom 
előtti időben történt, mikor szüleimmel 
együtt éltem Wisconsin derűs ege alatt 

és mondhatom, az eset mély nyomo
kat hagyott bennem.” Hamarosan csat
lakoztak a sima kémények is, akik még 
a gyárkéményeknél is szolidárisabbak 
voltak: minden nap másikuk kezdett el 
egy regényt, a mellette lévő meg folytat
ta, úgyhogy ha az ember megfelelő hely
ről indult lefelé hajóval a folyón, minden 
nap más regényt olvashatott el az égen. 
Végül, mikor látták, hogy hiába strapál- 
ják magukat, és hiába szállnak be még 
a megvadult kondenzcsíkok is segíteni, a 
gyárkémények egy napon mindannyian 
ezt írták föl az égre: „Sötét volt, mint egy 
fasírtban.” Csakhogy az emberek inkább 
lefelé néztek, a fájdalomcsillapítós fiolá
ikra, amik nélkül egy tapodtat se tesz
nek, úgyhogy másnap ez állt fölöttünk: 
„Sötét van, mint egy fasírtban!” Aztán 
ez: „MONDOM, SÖTÉT VAN, MINT 
EGY FASÍRTBAN!” És azóta minden nap 
ezt írják föl.

Valamelyikünk fölvetette, hogy ír
juk meg mi azt a regényt, ami válaszol
na a föl nem tett kérdéseinkre. De hát 
nem tudhatjuk mi azt megírni. A regé
nyeket mindig mások írják. Az íróink
nak kellene, de azok meg úgy csinálnak 
a fontos dolgokkal, mint a nőikkel, aki
ket egyre ritkábban vesznek el feleségül: 
izélgetik, izélgetik őket, de annyira azért 
nem hisznek bennük, hogy az egész éle
tükkel melléjük álljanak. De akkor leg
alább a kérdést találnák ki, ha már a vá
lasz nem megy. (Ennek talán több haszna 
lenne: egyszer, amikor már volt ekkora 
baj, és rá kellett jönni minden végső kér
dés válaszára, rá is jöttek, hogy 42 a vá
lasz, de akkor meg kapkodhattak a fe
jükhöz, mert csak a választ találták 
meg, a kérdést nem.) Pedig nálunk min
den író zseniális, de minimum elementá
ris. Legalábbis a kritikusaink meg az új-

Orbán István grafikái az 5., 6. és 7. oldalon

ságíróink szerint. Csak akkor azt nem 
értem, hogy a hazánk nagyjait ábrázoló 
szobrok mért léptek le sorra a parkokból 
meg a terekről? Azt mondják, nem bírták 
tovább idegileg, és szellemi menedékjogot 
kértek a környező országokban. De ta r
tották egymással a kapcsolatot idegenbe 
szakadva is. Állítólag az volt a baj, hogy a 
kétely malaca megtalálta az írószövetség 
titkos pogácsaraktárát, és az utolsó mor
zsáig fölzabálta a készleteket. Márpedig 
a mi íróink azokból a pogácsákból nyer
ték a tetterőt, az ötleteket s az elhivatott
ságot, melyeket a különböző konferen
ciákon, szimpóziumokon meg író-olvasó 
találkozókon eléjük raktak. De szerintem 
ez csak kifogás. Az írószövetség pogácsa
készletei kimeríthetetlenek.

Arról lehet szó, hogy mostanra minden 
történetet megírtak, és már nincs több, 
amit megírhatnának. Ami végülis érthe
tő, mert tulajdonképpen mindig ugyan
azok a dolgok történnek, csak másutt 
és másokkal, ezért nem tűnt föl sokáig,

hogy már régen kimerítettük a világ tör
ténet-kreditjeit. Ez nem olyan nagy baj, 
mert egy életbe úgyse fér bele, hogy elol
vassuk az összes történetet, amit megír
tak, szóval unatkozni biztos nem fog sen
ki se. Meg aztán Battista úr egészséges 
életvezetésre vonatkozó könyvecskéje sze
rint vannak vágyak, melyek végzetessé 
válhatnak számunkra, ha nem teszünk 
nekik eleget. Márpedig az a vágyunk, 
hogy meséljenek nekünk, és ha másutt 
nem, legalább mások történeteiben lo
vagolhassunk a hajnali ködben (vagy al- 
konyiban, ki hogyan szeretné), vad, ten
geri csatákat vívhassunk egy azúrszínű 
tengeren, angolok lehessünk, teával, pi- 
rítóssal, szonettekkel és tweed-zakóval 
fölvértezve, pogány szertartást celebrál
hassunk egy erdőben, amit holnap pirka
datkor lerohannak a római légiók, szóval, 
tettel, gondolattal kitartsunk amellett, 
akinek a képét egy medaillonban a nya
kunkban hordjuk, s amit egy hitetlen ku
tya megpróbált elrabolni tőlünk, de már 
meglakolt érte, vagyis csupa olyasmit csi
náljunk, amit sosem lesz merszünk vagy 
alkalmunk (de inkább merszünk) meg
tenni, egyszóval élhessünk, az pont ilyen. 
Pedig Gutenberg igazán nem a kaland
regények miatt találta föl a szedő-sorjá- 
zót meg a festékező labdacsot! De tudják 
mit, nem bánom, olvasgassanak csak az 
emberek szép történeteket, ami meghatja 
meg megnevetteti őket, addig se csinál
nak hülyeségeket.

Szóval most még próbálkoznak, ra
gaszkodnak hozzá a mi íróink, hogy ír
janak, hiszen attól írók ők, csakhogy a 
megírandó dolgokat nem lehet ilyen erő
szakosan akarni, mert még a végén azt 
csinálják, amit a szép krétai özvegy gyer
mekien agresszív rajongója szerelmével: 
köpnek rá (bár annak az özvegynek az
tán elvágták a torkát, de nem emiatt). 
Ráadásul a mi íróink minden különösebb 
szenvedély és elhivatottság nélkül írtak, 
ahogy az ember részt vesz valakinek a 
szülinapján, akihez nem sok köze van, 
mert hát mégiscsak kap a tortából. Talán 
ezért írnak egy csomó olyasmit, mintha 
elsőkötetes szerzők lennének, aki már a 
második kötetére készül, úgyhogy nem 
tud eleget törődni az elsővel. Én attól fé
lek, hogy egyáltalán nem okozna nekik 
fájdalmat, ha valamit nem írhatnának 
meg. És az sem, ha valamit megírnának. 
Pedig Monsieur Maurice szerint régen 
voltak olyanok, akiknek annyira fontos 
volt, amit mondani akartak, hogy ilyene
ket írtak: „S ha kiszakad ajkam, akkor 
is”, és megmondták, hogy mért. Meg állí
tólag olyan is volt, aki az éppen aktuális 
háborúban, amikor a hatalom, miközben 
egy csomó másik országgal háborúzott, 
a saját embereit csinálta ki, árkot ása- 
tott meg szögesdrótot telepíttetett velük, 
amit aztán leszedetett és betemettetett, 
hogy valahol egészen másutt ásattassa 
meg őket és vetesse körbe szögesdróttal, 
szóval volt olyan, aki a szögesdrót árnyé
kában hexametereket írt, mielőtt belelőt
ték volna az árokba, amit megásattak ve
le. De szerintem Monsieur Maurice túl 
sok sci-fit olvasott.

(befejező rész következik)
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V Á R A D I  N A G Y  P Á L

Át a vashídon
Hogy levágjuk az utat, gyakran a vas

úti hídon keltünk át, ami különben a 
napnak is megadta az ízét. A rendes hí
dig vagy félóra dögunalom lett volna a 
meglágyult aszfalt és a tűzó' nap közé 
szorítva, fenének meg volt kedve teker
ni. Anyjafiáknak való út az.

Sebváltó nélkül sem lett volna problé
más az az ösvény, amely a járdáról felvitt 
a töltésre és onnan a hídra, de mi már 
ott leszálltunk, ahol a járda aszfaltja ki
szaladt alólunk. Volt ott két földbe gyó
gyult holtvágány, talán a régi, jóval ala
csonyabban ívelt hídra futottak egykor. 
Emlékszem egy végelgyengült gőzmoz- 
donyra, bokáig a sárban (még apám ho
zott volt, elöl, a kisülésen), már rég lába 
kélt, ahogy azóta a síneket is elnyelte a 
föld. Mert akkor még át kellett emelni a 
biciklit, hogy ne kapjon nyolcast. Öcséék 
sokáig nem hitték, hogy ott sínek van
nak, hiába mutogattuk nekik, hogy a ré
gi gyárfal, majd a kertek végén a kerítés 
milyen máshogyan ívelt, és nem lát
szó sínekhez vezet. Különben arra távo
labb nagyon régen tehervillamos is járt. 
Mutattuk a váltókart, mintha egy tó fe
nekére merített falu kibukkanó temp
lomtornya lett volna. Megpihentünk ki
csit, és szakértelemmel tüdőztük a híd 
talpfáit, mert az illatuk mindenütt ott 
volt a híd környékén: csukott szemmel 
is tudtuk volna, felhős volt-e a délelőtt, 
szeles vagy csendes, és milyen rég volt 
nagy idő, vagyis hogy milyen lesz a víz a 
kicsi holtágnál.

Aztán megindultunk, fel a töltésre. A 
váltókartól pár méterre bakterház lehe
tett egykor, apám mondta, mert engem 
már nem ért meg. Itt-ott hevert még 
egy-egy tégla a magas fűben, izgalmas 
volt belebotlani, ha ránk jött a fütyülhet
nék a déli dinnyétől. Ahogy felértünk a 
töltésre, már szinte a hídhoz (többnyi
re elöl mentem, máig nem tudom, mi
ért), én legalábbis mindig végignéztem 
a perzselő aszfaltcsíkon, amit így lespó
roltunk. Az út a Jóvola két partján fu
tott, ahonnan szétnéztem, majdnem aló
lam bukott ki, komótosan megkerült egy

kísérleti melegházat, amúgy közönséges 
utcák.

Amikor az első lemez a lábam alatt 
megcsattant, úgy valahogy beleszűrő
dött a levegőbe, hogy nincs visszaút. 
Ha elkapnak, pályaőr, rendőr vagy ka
tona, hát az szívás lett volna, de sosem 
szólított meg senki, azért se, hogy vi
gyázzunk magunkra. Aki a sort zárta, 
minden második-harmadik lépésnél hát
ranézett, nem jön-e vonat. Viszonylag 
messze el lehetett látni mindkét irány
ban, mégis volt egy ilyen babona, hogy 
hátra-hátra kellett fordulni. Elölről én 
is hátranézegettem, hogy a hátsó vég-

zi-e a feladatát. Mondom, messziről lát
szott, jön-e valami, és sokszor tíz percet 
álltunk a töltés tövében Öcséék miatt, 
mert nagyon kényelmetlen volt, ha a vo
nat a hídon kapott. Meg mellesleg élet- 
veszélyes is.

A legidegesítőbb a híd első húsz mé
tere volt, ami az út felett ível, ott alig 
fértünk a bicikli szarvával, pedáljai
val. Néha bevállaltuk, hogy a magukat 
gyöngyösre izzadt talpfákon lépkedünk,

és így a drótszamár elfért a lemezen, 
csak ezt a papucs bánta. Ami azért még
sem kézfej vagy sípcsont.

A Jóvola fölött már elég kényelme
sen haladhatott a libasor, mondjuk két 
méterenként egy magas térdemeléssel. 
Szerettem ezt a hidat. Szegecselt vas- 
híd, még azokból az időkből, amikor a 
dolgokat rendesen megcsinálták.

Jött a rikkantás hátulról, hogy vonat. 
Megnéztem, hátulról ha jött, a hídról so
káig csak a mozdony látszott. Általában 
kente rendesen, úgyhogy azonnal behú
zódtunk a beugrókba, a biciklit a kor
lát és magunk közé vettük, és kifelé for
dulva két kézzel kapaszkodni kezdtünk. 
Minden görcs nélkül, mintha csak a für
dőhelyet figyelnénk, és fogtuk a sze
münkkel. Ez most nem olyan volt, mert 
ez a vonat a híd kellős közepén kapott, 
de akkor is a hídon maradtam, ha én, 
vagy elölről ketten-hárman is lazán át
értünk volna, és onnan le oldalra, mi
előtt a szerelvény beér. Vagy két éve 
meg utána kellett nyúlnom a biciklinek, 
mert a gyorsvonatok ilyen közelről na
gyon szívnak; onnantól mindig magam 
és a korlát közé fogtam.

Nem messze belassított, nem lehet te 
hervonat, szinte biztosan személy, és a 
hídra már majdnem biciklitempóban gu
rult fel. Erezni lehetett a korláton, hogy 
a kerekek egyre közelebb masszírozzák 
a síneket. Ha menet hátulról jött vonat, 
az a városon kívülről jött, és az kényel
metlen volt. Távolról ki lehetett szúrni a 
barna, kócos vigyorokat az ablakokban. 
Szóltam, hogy a vizet nézni, és ahogy a 
vagonok elhúztak a hátunknál, az abla
kokból, ajtókból, lépcsőn csüngve, ahon
nan, bőséggel megköpködtek. Ha a vona
ton túl voltunk, lazán mentünk tovább, 
mert a következőig mindig félórák vol
tak.

Túloldalt jobbra lefelé megbízható be
tonlépcső, és nem értem, minek volt a 
betonlépcső, ha egyszer tilos volt rajta 
járni. Öcséék még nem bírták, mi már 
vállon vittük lefelé a bringákat. A töl
tés tövétől enyhe lejtő vitt a fürdőhely
re, hogy tekerni sem kellett.

Lemosdottunk, szoktuk a hideg vizet. 
Aztán csobbantunk.
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LOUISE GLÜCK 
Ö z v e g y a s s z o n y o k
W idows

A lélek mint minden anyag:
miért maradna érintetlen, hűen a formájához
amikor szabad lehet?

Anyám nagynénémmel kártyázik,
Hatvanhat és Filkó, a családi időtöltés, a játékokat 
nagyanyám tanította a lányainak.

Dögnyár van, túl nagy a hőség kimenni.
Ma nagynéném nyer, az osztás neki jár.
Anyám elhúzza, nehezen koncentrál ma.
Nem tudja megszokni a saját ágyát ezen a nyáron. 
Tavaly nyáron nem volt baja 
megszokni a földet. Megtanult aludni 
ott, hogy apámhoz közel legyen.
O haldoklott: külön ágya volt.

Nagynéném nem enged semmit, nem hagy 
helyet anyám fáradtságának.
Így voltak nevelve: harcolva adsz tiszteletet,
Ha engedsz megsérted az ellenfeled.

TED KOOSER 
Boldog születésnap
A Happy Birthday

Ezen az estén, a nyitott ablaknál ültem 
és olvastam amíg a napfény ellett, és a könyv 
nem volt több mint a sötétség része.
Könnyen egy lámpát gyújthattam volna, 
de ezen a napon akartam az éjbe érni, 
hogy egyedül ülve az olvashatatlan lapot 
kisimítsam kezem sápadt szürke 
szellemével.

STANLEY KUNITZ
Mindenki középről szed s öt lapot használ.
Jó bennmaradni ilyen napokon, 
elbújni a melegből a hűsbe.
S ez jobb más játéknál, jobb mint a Passziánsz.

Nagyanyám előregondolt: felkészítette a lányait.
Van kártyájuk: vannak egymásnak.
Nem kell nekik több társaság.

Egész délután megy a játék csak a nap nem mozdul. 
Veri a földet és sárgára égeti a füvet, 
így láthatja szegény anyám.
S egyszerre valaminek vége van.

Nagynéném hosszabb ideje csinálja, lehet azért jobb.
A kártyái elpárolognak: ezt akarod, ez a cél: a végén 
akinek semmije sincs az győz.

Altató
L u l l a b y

Anyám egy dologban szakértő: 
szeretteit másvilágra engedi.
A kicsiket, a babákat -  ezeket 
ringatja, súgva, énekelve nekik. Nem tudnám 
megmondani mit csinált apámmal, 
de akármit is, biztos vagyok jól tette.
Ugyanaz, igazán, előkészíteni egy személyt 
aludni, meghalni. Az altatók -  mind azt mondják 
ne félj, így parafrazálják 
clz anya szívverését.
így az élők lassan megnyugszanak: csak a 
meghalok nem tudnak, visszautasítják.

Akik halnak, mint elsők, mint örökmozgók -  
oly gyorsan forognak hogy állni látszanak.
Aztán szétrepülnek: anyám karjaiban 
a húgom egy atomfelhő volt, részecskéké -  a különbség. 
Amikor egy gyerek alszik, még egészben van.

A veszekedés
T he  q u a r e l l

Az a szó amit mérgemben mondtam 
könnyebb, mint egy petrezslyemmag, 
de az út keresztülmegy rajta 
mielőtt a síromhoz vezetne, 
az a sírhely ami meg-lett-véve-s-ki-lett-fizetve 
egy sóval megszórt dombon Trúróban 
ahol a törpefenyők 
az öbölre lenéznek.
Fél-úton elég halott vagyok, 
eltekeregve saját természetemtől 
és ádáz rakaszkodásomtól az élethez.
Ha sírni tudnék, sírnék most, 
de már túl öreg vagyok, 
hogy bárki gyereke legyek.
Liebchen,
kivel kéne veszekednem 
ha nem a szeretet sziszegésében, 
azzal a kegyetlen, rendetlen lánggal?

Ami szívet eszik
The thing that eats the heart
Ami szívet eszik későn vadul.
Megdöglött tegnap, lehet már sebzett, 
Valahogy mászik, hiányban is ég, 
Agyar-mart ajtón megvenni téged.

Nem készületlenül: könyvvel, fénnyel,
Másik kornak idéztük tudását 
Amikor az ajtóban kulcs zörgött.
Szellők fújták a lapot, hogy lássák.

Alvásba álcázni nem jó soha;
Életünk idői kitakarnak,
S  a legfelsőbb bíróság nézi 
Ahogy kétségünk gyászunkba fullad.

Anyám látott halált: a lélek egységéről nem beszél.
Ő tartott csecsemőt, öregembert, s mint egy hasonlatképpen a 
sötétség anyafölddé keményeden körülöttük.

Louise Glück: (1943) költő, több mint tíz kötete jelent meg, 
számos költészeti díj kitüntetettje, New York-ban él.

Ted Kooser: (1939) költő', 2005-ben elnyerte a költészeti 
Pulitzer-díjat, a Nebraska állambeli Garland közelében él.

Stanley Kunitz: (1995, Worcester, Massachusetts, -  2006, 
NewYork City, New York) költő', számos kötete jelent meg, 
1959-ben elnyerte a költészeti Pulitzer-díjat.

Ugrik a sötétben, sajnos-érett,
Lágy vetélytárs, mint könnyek vagy mint rák, 
Karjába esünk, mint betegségbe 
Sejtünkben mérge veszély, s bűnbe ránt.

Válaszútok hőse, hogy védjük meg,
Kegyelem a művészet e bognak így 
Mikor Keresztény-kannibállá lesz?
Ami szívet eszik, legtöbbször szív.

Jánosi András fordításai
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MÁRKUS-BAKBAROSSA JÁNOS

Klausenburgerek
(Hosszú mondat)

Bajor Andornak és Miguel de Cervantes Saavedrának, szeretettel

1 .
Hogy merre csárolom agyvézna füttyem 
Negyedpapiannyicsődben 
Cincárka mélybe rejtsd bigém ha prüttyen 
Oszt befogadd pricsődben

Míg jó a placc és balfácánk kegyelmes 
Ekképen barbypriccsünk 
Istenke te meg visszalepetyelgess 
Dizájnní módi nincsünk

Dughatni persze nyüszköló'nk parázsba 
Lankadniuk varázsba 
Örömódányi mákom-bákom talmik

Itt-ott borongó kórfeledte cefre 
Majd felírlak receptre 
így motyorog a dalnyik

2 .
így motyorog a dalnyik
Hány kurvítész és kurvátesz zsolozsmáz
Ideológva halnit
Míg rájuk sül a kérkedő' kolozsmáz

Kráma Szutrányik estmiséje vásik 
Kinizsikről leszokva 
És véltfeledve ványadt bányabácsik 
Ünnepnapon leszopva

Benyalogás szorgalma satnya ügyben
A Korona is Pestig
Hol cirmospicsák ötezerért festik

Karmagedőcskék bizományi lécét
Eszmetúristamércék
Egót láték míg majomzöldbe rüttyen

3.
Egót láték míg majomzöldbe rüttyen 
Csimpánzeusz alattam 
Csúcsátlagom e csucsátlannyi gügyben 
Simléder vaskalap -  tan

Bohócdalocska görbe zsák a folton 
Merenghető közérzet 
Öklöm pucányi plajbászomban hordom 
Nyáresten elközérzek

Nyerselgetem klassz metrikám. A dalnit... 
Kakukkra hág alantom 
Bútalanítni csudabárgyú lanton

Bakkfarknyi Bicskamaxit
És hol már a tavalyi ló (Sic !) Transit ?
Ködömben csipkefalnyik

4.
Ködömben csipkefalnyik 
Éberkedő ábrándnyuszik kenőcse 
Mujákban szertepallnit 
Becéskorom rinyáló eszmelőcsre

Webek hányad-bagázsa 
Körhintaszék billegőn erre arra 
Köznapsatír a másra 
Szatírnok gombja éppen merre varva

Hogy jajj merengje párja
Miként a görcsben karma körme Kharma
Gyökét gyomláló barma

Szintúgy felének... Semmiföld alatta 
Vetette... learatta...
Elmúlhatok jövendő röpke bájra

5.
Elmúlhatok jövendő röpke bájra 
Nagyon most félve írom 
Mert mondat lesz ami értelmét várja 
Mint árny a jégpapíron

Amúgy kit kúr a mégis 
Fátyoldongájú kérkedő tasakon 
Combokon esteseken hasakon 
Merthogy kezdet a vég is

Gazdátlanul megkésett születésben 
Feltámadásban és nem 
Felezhetök egypárnás feledésnek

Szerelmes repedések
Amíg kettesben oly harang sületlen ?
Erről e langy szonettben

6 .
Erről e langy szonettben
Hogy nagykabátok mennek át az úton
És félcipők akár egy chansonettben

Kalapra nőnek holdak
Míg nagykabátok bomlanak az úton
E tercinákra foltnak

Valami férc valami félreöltés 
Valami tű fokából 
Valami nagykabát valami félreértés 
Mitől magamnyi kábul

Rőt leplet festve mákonyos nyeregre 
És nagykabátok önkoréit járva 
Utam elfáradt vissza a gyerekbe 
Amúgy időnek lepkeszarva rája

7 .
Amúgy időnek lepkeszarva rája 
Meglenni egybekopva 
Csavar cseber csöbör csömör s alája 
Kalap kapedli kopj a

Te lépkedtél egykor tenyérnyi gázlón 
Pipacs sem tudta merre 
Szép délután egy tél előtti zászlón 
Szivárványon heverve

Szerdátlanodni féltve tettük egymást
Körhintánk mérlegére
Kiért és meddig mér a mérleg éle

Úgy aztán elfeledten
Hány párnák közt dédelgettük a hegymást. 
Lezsarva El felettem

8.
Lezsarva El felettem
Csösztess háver míg ingyen áll a farkad
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Maszlaggá vetemedten
Néhány áldást vagy mártást rámvakarhat

Időtleg eszelős
Csillagpártában kérkedő reszelős
Üvegkovács barátnők
Hosszú mondatban gondolok ma rátok

Kiktől felizgul tőgyem és vesém 
Azaz mesém
Hogyan bóklászik tejfölös parancsra

Sokamnak kévésén
Szentlélekes tyúkszemre és agancsra
Petrárkonyítók védjegyes narancsa

9.
Petrárkonyítók védjegyes narancsa 
Facérkodás barátni annyi szót 
Kígyóbűvölde este nyolc után tán 
Vagy hajnalig ha majd a kocsma zár

És pancserolni jó sok féldecinket 
És négykézláb néhány feltámadást 
A zoknigyáros mért nem kesztyűgyáros 
Lelked pedig lakatlan félsziget

Hová kempingre illendő a bárost 
Fülébe súgva némi félszeket 
Százegy betűket meszelgetni mármost

Te is lépkedtél pár tenyérnyi gázlón 
Pipacs ha tudta meddig 
Későre jár tavaszt lebeg a zászlóm 
Csütörtökömtől keddig

Bár pénteket kering a kerti nyárfám 
És Nobel-póráz vérebem nyakán 
Vakkantani herótos lett a hárfám

Szombatját már ki érti... kélybe ránt-e 
Küszöbre horgonyzott betonbakám 
Bazi McDonals előtt Rosinante

12 .
Bazi McDonald's előtt Rosinante... 
Hová e sok fanyar dal 
Görbén kuszán és szívvakon ha lát-e 
Ki bókladozva nyargal

Nyughatni vár meglettek annyi voltán 
Hogy volt öled ha tudtam ölelésed 
Amit csak nőnek öle véshet 
Emlékezetbe zsigerekbe Volt ám...

Reggeledem reggeledik a kincstár: 
Feltelhető eltelhető a nincs már 
Emerre út és arra át

Inkább kávém hajnalzaccába vésem 
Tá tám tá tám tá tám tám 
Oly nagy semmittevésem

10.
Oly nagy semmittevésem 
Ha alku felküled 
Tűzfalak közti résen

Szóvirágréteket 
Velem vagy nélküled 
Vajon ki lépeget

Utcák is szétszakadnak 
Délebbnek északabbnak 
Kevés lennénk mi ketten 
E gyáva rengetegben

Magunknak és mások helyett 
Melengetni a fekhelyet 
Pohár előttem zsebemben a késem 
Atbámulok tűzfalak közti résen

11 .
Atbámulok tűzfalak közti résen 
Kígyóbűvölde kárpit

Feledéseim garmadát 
Férceigetőn galante 
Dehogy már post sem ante.

13.
Dehogy már post sem ante 
Ilyenkor kiskanál tangóleveshez 
Pár Riojas amante 
Hogy szó felett és szerfelett levezhess

No meg a pincér déli gyorsvonatja 
Rímek s a számla végett 
Mivel utaztat bármi sors fonatja 
Míg behúzzák a féked

Dulcinea te mérgem keverője 
mi helyed itt hol minden kéve lőre 
Sanchóm pedig dzsavel égi parancsra

De érik már az időm vélt narancsa 
És talpára áll ami heveröje 
Megérkezem Dicső hely ez : La Mancha.

14.
Megérkezem Dicső hely ez : La Mancha.

Hogy merre csárolom agyvézna füttyem 
így motyorog a dalnyik 
Égőt láték míg majomzöldbe rüttyen 
Ködömben csipkefalnyik

Elmúlható jövendők röpke bájra 
Erről e langy szonettben 
Amúgy időmnek lepkeszarva raja 
Lezsarva El felettem

Petrárkonyítók védjegyes narancsa 
Oly nagy semmittevésem 
Átbámulok tűzfalak közti résen

Bazi McDonalds előtt Rosinante 
Dehogy már post sem ante 
Megérkezék Dicső hely ez : La Mancha.
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POTOZKY LÁSZLÓ 
• •
Ü res c só n a k  r in g  a  tavon
Az évszázados fenyves szélén álló, vas

kos gerendákból ácsolt halászcsárdában 
a kora reggeli időpont ellenére szinte telt
ház volt.

A söntéspult mögött durva, horgolt pu
lóverben, halásznadrágban, lábán visel
tes gumipapuccsal rohangált a kocsmá- 
ros, gyérük') ősz haja, többnapos szürke 
borostája verejtékben úszott. Egyik perc
ben még sietve mosogatta a korsókat, ta
karította a hamutartókat, a következő' 
pillanatban pedig már a sörcsapnál sür
gölődött, vagy óvatosan porciózta a pálin
kát.

-  Valami mással szolgálhatok? -  kér
dezte a pult előtt álló vézna, negyvenes 
évei elején járó férfitól, aki egészen elve
szett széles karimájú kalapja és horgász
zubbonya alatt.

-  Ennyi lesz -  felelte fakó hangon a 
férfi. Kapkodva babrált ujjaival, míg 
pénz után kutatott, egy bankót csúszta
tott a pultra, kissé megnyomta tenyeré
vel, jelezvén, nem igényli a visszajárót. 
Már indult is a helyére, amikor a kocs- 
máros utánaszólt.

-  Uram!
A férfi megtorpant.
-  Tartsa meg! -  mondta.
-  Köszönöm uram, igazán nagylelkű.
De mielőtt még egy lépést is tehetett

volna, a söntéspult mögül ismét megszó
lították.

-  Egy pillanat!
A férfi arca megrándult, beletörődő só

hajtással visszafordult.
-  Elnézését kérem, hogy fenntartom -  

mondta a kocsmáros -, de szeretnék kér
dezni öntől valamit.

-  Tessék -  jött a kelletlen válasz.
A kocsmáros a terem másik végébe in

tett a fejével.
-  Azt véletlenül nem maga fogta a ta

valy?
Kifeszített állkapcsú süllőfej-trófea a 

falon. Apró, hegyes fogai fenyegetően me- 
redeztek a terem félhomályában, lakko
zott pikkelyein acélos fénysávok nyújtóz
tak.

-  De igen -  válaszolt a férfi. -  Azonban 
nem vittem magammal, itt hagytam, 
hogy maguk preparálják.

A kocsmáros kezet nyújtott és bemu
tatkozott.

-  Káli Ákos -  viszonozta a bemutat
kozást a férfi. Baloldali nadrágzsebében 
ráakadt egy kilógó cérnaszálra, azt hú- 
zogatta-csavargatta ujjaival.

-  Gondolom, az idény végéig nálunk 
marad -  kezdeményezett a kocsmáros. -  
Azt beszélik, csak úgy hemzseg a fogni- 
való a tóban.

-  Csak egy hétre tudtam elszabadul
ni.

-  Munka?
-  Várnak a pácienseim.
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-  Akkor minél jobban ki kell használ
nia ittlétét.

-  Igyekszem.
A kocsmáros intett a férfinak, várjon, 

míg kiszolgál egy másik vendéget. Ákos 
megfordult, a halpreparátumra, a széles
re tárt állkapcsok közötti sötétségre sik
lott a tekintete.

Hiába tussolod el magadban, vétek, fer
dítés, hazugság az is...

-  Nem panaszkodhatom a fogyasztás
ra, annyi szent -  harsogta a visszatérő 
kocsmáros. -  így van ez idénykor. Reggel 
sör, este sör-bor-pálinka. Csak győzzem 
mérni. Gyermekkoromban, ha valaki azt 
mondja nekem, halászcsárda-tulajdonos 
válik belőlem, hát kinevetem. Hiszen mi 
volt akkor Rosszlik? Egy nyomorú kis fa
lu, amelyen egy bokáig érő, nyáron érré 
apadó patak folyt át. Majd jött a válto
zás, az elvtársaknak valami nagyon pisz
kálta a csőrét; a megoldás: gát. Először a 
kerítések, majd a házak, aztán a tetők 
tűntek el, végül csak a templomtorony 
maradt látható. Erős szélben még mos
tanság is megkondul a harang. Itt szület
tem, nem volt szívem elhagyni a környé
ket, valamiből meg kellett élnem, ezért 
összetákoltam ezt a csárdát. Azóta va
gyok a rosszliki halászcsárda „boldog” tu
lajdonosa, kérem alássan.

Ákos rábólintott a hallottakra, és mi
előtt a bőbeszédű öreg újból megragad
hatta volna a beszélgetés fonalát, egy 
frissen megürült sarokasztal mellett fog
lalt helyet, távol a pulttól. Hirtelen rá
eszmélt, tavaly is ott ült, az egész asztal 
foglalt volt, a horgászok szaporán poha- 
razgattak, mindenki a szezon végét ün
nepelte, és őt. Csak egyvalaki húzódott 
meg csendesen, szándékosan kirekeszt
ve magát a dorbézoló tömegből. Árlóki 
Károlynak hívták az illetőt, széles vállú, 
tagbaszakadt ember. Azoknak a jósága, 
jámborsága sugárzott személyéből, akik 
tudatában vannak, markuknak egyetlen 
szorításával bárkiből kipréselhetnék az 
életet, de a világ minden kincséért sem 
ártanának a légynek se. Ákos az ő tekin
tetét szerette volna elkapni, de az, mint 
holmi élettelen portréfestményé, egy szi
lárd, emberi szem elől rejtett pontra sze- 
geződött. Csak akkor néztek össze egy 
rövid, de végtelennek tűnő pillanatra, 
amikor Károly feltápászkodott a helyéről, 
és a kijárat felé tántorogva visszanézett.

„Hogy tehetted?” -  olvasta ki Ákos a 
ködös tekintetből.

-  Szervusz. -  Ákos vállára vastag, 
bütykös ujjak fonódtak.

-  Még nem vártalak, Károly -  hebeg
te. Érezte, lélegzete elakad, torka mintha 
satuba szorult volna.

-  Stoppoltam. Nem volt türelmem a 
vonatra várni. Szerencsére éppen egy 
Rosszlikra tartó horgász vett fel -  mond

ta a férfi, miközben helyet foglalt Ákossal 
szemben. Az ósdi pad tiltakozóan felnyik- 
kant a ránehezedő tömegtől.

-  Rendeltél már? -  szívélyeskedett 
Ákos. Igyekezett bármilyen fogódzót 
megragadni, csak ne kényszerüljön szem
benézni egy esetleges hallgatás feszült
ségével. Meg sem várta a feleletet, máris 
intett a pult felé. A kocsmáros szolgálat- 
készen sietett az asztalhoz egy teli krig- 
livel. Barátságosan mosolygott, könnye
dén meghajolt, miután az asztalra tette a 
sört.

-  Látom, nem felejtettek el -  dünnyög- 
te Károly. Nagyot kortyolt az italból, le
nyalta ajkait, és szétnézett a teremben. 
Tekintete megakadt a falra szegezett pre
parátumon. Elismerően csettintett.

-  Ez igen. Jól néz ki. De mikor kifog
tad, és még vergődött, akkor volt ám az 
igazi.

-  Ki kell mennem -  mondta Ákos. -  
Egy pillanat.

A koszos, húgytól bűzlő illemhelyről le
rítt, hogy nem takarítják. A vécékagyló 
körüli padlódeszkák réseiben gyanús le- 
pedék virított, Ákos vizelés közben még
is azt kívánta, bárcsak örökre itt marad
hatna, még ha ezt az orrfacsaró bűzt is 
kell belélegeznie egész életében.

Kezet mosott, visszatért az asztalához. 
Károly időközben kiitta a sörét, most egy 
pohár töményt dédelgetett.

-  Nem tudtam, kérsz-e, ezért nem ho
zattam neked is -  mondta.

-  Semmi baj.
Ákos odalépett a pulthoz, és rendelt.
-  Ki az úr, akivel üldögél, ha szabad 

kérdeznem? -  érdeklődött a kocsmáros.
Egyre feszélyezőbbé vált ez a törtető 

barátkozás.
-  Egy régi iskolástársam.
-  Ismerős az arca.
-  Tavaly nyáron együtt horgásztunk. 

Jártunk a maga csárdájában is.
-  Sejtettem. Ezek szerint ő is jelen volt 

a nagy fogásnál? -  kunkorította széles vi- 
gyorba száját a kocsmáros.

-  Igen. Egy pohár vodkát is a sör mel
lé, legyen szíves.

Visszatért az asztalhoz, egy hajtásra 
kiitta a töményt. Szüksége volt a szíverő
sítőre.

El is felejtettem mondani. 
Megtaláltam magamnál egy úszódat -  
szólt Károly egyik zsebében kotorászva. 
Fekete-piros, könnyű kis tárgyat tett az 
asztalra. -  A tavaly maradhatott nálam. 
Még egy vodkát kérnék -  kiáltott a kocs- 
márosnak. -  Vagy tudja mit? Hozza ide 
az egész üveget, meg egy vizespoharat.

Az üveg tömény rohamosan tűnt el a 
torkában. Nagyokat hallgattak, csak né
ha böktek egymáshoz egy-egy jelentékte
len szóval. Ákos kevesebbet ivott, igyeke
zett minél józanabb maradni.

-  Előhívattad a filmet? -  szegezte ne
ki a kérdést Károly egy óvatlan pillanat
ban.

-  Miféle filmet?
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-  Tudod, amelyiken a halat tartod ma
gad mellett.

-  Teljesen kiment a fejemből. Ahogy 
hazaértem, másnap már műtétem volt. A 
film még mindig a gépben van, egy ujjal 
sem nyúltam hozzá.

-  Igazán kár. Jól mutatna az éjjeli- 
szekrényeden, egy szép fémkeretben: te, 
meg a nagy hal, a háttérben zöld víz, raj
ta csónakok.

-  Károly, én igazán szerettem volna 
megbeszélni...

-  Ugyan, nem kell mentegetőznöd. -  
Csuklott egyet, majd kissé elváltozott 
hangon folytatta. -  Nincs miért. A te hor
godra akadt, ami a te zsinegedre volt kö
tözve. A zsineg meg a te orsódra volt fel
tekerve, az meg a te botodhoz rögzítve. 
Nem? -  Károly a részegek mindent meg
értő mosolyával a képén várta a feleletet.

-  De igen. Örülök, hogy nem nehez
telsz.

-  Ugyan, miért neheztelnék? -  ragadta 
meg Ákos vállát Károly alkoholmámoros 
elragadtatásban. -  Én csak átvettem tő
led a botot, mikor láttam, nem bírsz vele, 
és egy kicsit kifárasztottam. Mikor pedig 
közel vezettem a csónakhoz, alámerítet
tem és kiemeltem. Emlékszel, hogy ver- 
gó'dött? Egy pillanatig úgy tűnt, felborít 
minket csónakostul. Szerencsére kéznél 
volt az evező, azzal jobb belátásra térítet
tem. Akkorra már egy egész népgyűlés 
gyűlt össze a parton, mindenki bennün
ket figyelt. És kiérve igazán nem mond
hattad, hogy nem te fogtad, hiszen akkor 
húztad bele a kampót. -  Ákos egy, az asz
tal széléről kiálló szálkát piszkált a kör
mével, nem volt mersze barátjának italtól 
mocsaras szemébe nézni. -  Tudod, az öre
gem nagy horgász volt, tele volt a nappa
link fala halfejekkel. Egészen kisfiú ko
rom óta arra vágytam, hogy egyszer én is 
elejtsek egy igazán nagy példányt. De se
baj, van víz meg hal elég a világon!

-  Ha gondolod, holnap hajnalban kime
hetünk -  ajánlkozott Ákos. -  Béreltem 
csónakot, csalétkem is van mindenféle. 
Te csak felszerelést hozz.

Károly lelkesen beleegyezett.
-  Tudod mit? -  fogta suttogóra a hang

ját. -  Ne szólj senkinek, hogy megyünk. 
Tudok egy isteni helyet, csak úgy hem
zsegnek ott a dögök! Nem kéne minden
ki ott áztassa a damilt. Találkozzunk fél 
négykor, hogy hajnalhasadásra kint le
gyünk. Ismered azt a kis öblöt, innen 
nem messze? Csak pár éve jött létre, mi
kor beszakadt a part. Hogy is hívják?

-  Hajói emlékszem, Varangyos.
-  Persze! Ott várj, én majd irányítom a 

csónakot a nádason keresztül. Csáklya le
gyen nálad. És hozz magaddal jó nagy ne
hezékeket, hogy mélyre is tudjunk etetni.

Rosszlik vidékén korán hajnalodott. 
Már negyed négy körül sejtelmes deren
gés púposodott kelet felől a fenyvesre. 
Ákos egy nádfal mögött várakozott, hall
gatta a felébredő békák halk csobbanása-

it a ladik körül. Valahol a közelben vad
kacsa vagy más vízimadár fészkelhetett, 
halkan csipogtak a fiókák. A csónaktól 
nem messze valami állati tetem bundáját 
simogatta a fekete víz. Ákos már közelebb 
akarta tolni a dereglyét, hogy megnézze, 
mi lehet az, amikor gallyak reccsenésére, 
majd cuppogó hangokra lett figyelmes.

-  Hé, Károly! -  szólította Ákos a köze
ledőt. Kezével megrázott néhány nádszá
lat, hogy észrevetesse magát. -  Erre!

Alig kivehető' árnyalak torpant meg a 
parton.

-  Tőled balra van egy sekély rész, ott 
közelíts meg, akkor nem merülsz meg -  
mondta Ákos.

Károly óvatosan belegázolt a vízbe, fe
je fölé emelve poggyászát a csónak felé 
közeledett. Félretolta az eló'tte hajlado
zó nádfalat, bedobta holmiját a csónakba, 
majd maga is bekászálódott.

-  Hoztál mindent, amit mondtam? -  
kérdezte Károly.

'

Kazinczy Gábor: Álom és lidérc

-  Halszeletem és keszegem is van, teg
nap fogtam. Csúszóólom, forgókapcsok, 
vadonatúj zsinór, nehezékek, minden kéz
nél. Indulhatunk.

Károly megragadta a csáklyát, de pár 
lökés után elengedte, és összegörnyedt a 
csónak hátuljában. Hosszasan öklendez- 
ve hányt a vízbe.

-  Látod, én máris etetek -  mondta, mi
után megtörülte a száját.

-  Jobban vagy? Ne csáklyázzak inkább 
én? -  kérdezte Ákos.

-  Nem.
A nyílt vízre kiérve Károly végigfektet

te a csáklyát a csónak fenekében, és eve
zőt ragadott. Sebesen haladtak. Ákos az 
erősödő fényben társára pillantott. Nem 
a megszokott horgászruhájába volt öltöz
ve, kopott farmernadrágot és színevesz-

tett zubbonyt viselt. Horgászkalapja sem 
volt rajta, ócska gumicsizmáján szakadá
sok tátongtak.

-  Hol van a melles csizmád, amit ta
valy hordtál? -  érdeklődött Ákos.

-  Beadtam foltoztatni.
A tó egy eldugott csücskébe értek, ame

lyet a meredek parton komorló fenyőfák 
szegélyeztek. Madarak húztak el a fejük 
fölött, hirtelen erős szél támadt. A tűle
velek sóhajába a vízből kiálló templomto
rony harangjának szava csordult.

-  Megérkeztünk -  eresztette el az eve
zőket Károly.

-  Süllőre megyünk? -  kérdezte Ákos. 
Nem kapott választ a kérdésére.

Károly némán tett-vett a csónak fará
ban. Hatalmas, durva hálót meg egy kis
babát húzott elő hátizsákjából.

-  Az meg minek? -  kérdezte Ákos.
-  Egy nagy halnak.
Károly felegyenesedett ültéből. 

Termetével teljesen eltakarta a vízen 
vörös sávot festő napot. Bokánál fog
va megragadta társa lábait, és erőtelje
sen megrándította. Ákos a vízbe zuhant. 
Kétségbeesetten kapálózott, Károly azon
ban nem engedte el, fejjel a vízben ta r
totta. Segélykérő-esdeklő kiáltása vízbe 
fúlt. Károly szilárdan állt a csónakban, 
bal kezébe vette a baltát. Pontosan csa
pott le Ákos hátára, a gerincvelő, vér a 
felrepedt csontszilánkok közül a vízbe 
fröccsent. Károly leguggolt, mélyebbre 
merítette Ákost, akinek már csak a felső
teste vonaglott. De az sem soká.

Károly kihúzta a tetemet a víz
ből, mielőtt beemelte volna a csónak
ba, egy rongycafatot gyömöszölt a sebbe. 
Kiterítette a hálót a csónak fenekében, le
vetette s beledobta összes ruháját meg a 
baltát. Feltekerte a zsinegeket, térdén fel
aprította a horgászbotokat, majd azokat is 
a hálóba helyezte. A még meg nem mere
vedett hullát derékban összehajlította, az
tán megszorította rajta a hálót. Kilós ne
hezékeket aggatott a csomagra, majd az 
egészet a tóba fordította. Ákost egy pilla
nat alatt elnyelte a víz alatti falu.

-  A barátja hol van? -  kérdezte a kocs- 
máros.

-  Nem találkoztam vele egész nap. 
Bizonyára hazautazott -  felelte Károly.

-  Igazán kár. Pedig olyan kellemes em
ber volt.

A kocsmáros kiszolgált egy vendéget, 
majd visszatért előbbi beszédtársához, 
aki mértékletesen hörpölgette sörét, min
den kortyot megforgatva a szájában.

-  Amúgy azt hallottam -  mondta a 
kocsmáros -, az éjjel elszabadult egy csó
nak a mólótól, és kisodródott a tóra. Jó 
heves lehetett a hullámzás, egészen ad
dig a meredek partú öblöcskéig jutott.

Károly hirtelen felállt, néhány apró
pénzt tett a pultra, majd köszönés nél
kül távozott. A kocsmáros megrökönyöd
ve nézett utána.

-  Ennek meg mi baja?
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MOLNÁR BODROGI ENIKŐ

Bengt Pohjanen köszöntése
Az író, akinek e köszöntés szól, f. é. 

június 26-án töltötte 65. életévét, és 
nem ismerős az erdélyi magyar olva
só számára. Sőt, nem valószínű, hogy 
sokan hallottak róla Európának ezen 
a részén, bár megérdemelné, hogy 
tudjanak róla. Nyelvrokonunk és lel
ki rokonunk a kisebbségi sorsban. 
Egész életét anyanyelve feléleszté
sének, elismertetésének szentelte, 
és ezt teszi lankadatlan kitartással 
mindmáig.

Bengt Pohjanen Svédországban él, 
Haparanda városában, a Tornio folyó 
völgyében, és anyanyelve a meánkie- 
li (valószínűleg erről sem sokan hal
lottak a mi tájainkon). Ahhoz, hogy 
megértsük jelentőségét saját kisebb
ségi nyelve és kultúrája életre kelté
sében, néhány történelmi alapisme
retre is szükségünk van.

A Tornio Finnország és Svédország 
közötti határfolyó, határ, amely ösz- 
szeköti a két partján éló' finneket, 
ahogy Bengt Pohjanen írja A folyó 
mindig itt volt című versében: „A fo
lyó mindig itt volt/ összeköt, nem vá
laszt el./ A határt emberkéz húzta:/ 
a cár vörös vonala,/ a király fekete 
szalagja.” Finnország 1809-ig a Svéd 
Birodalom része volt több mint 6 év
századon keresztül. Az 1808-1809- 
es orosz—svéd háború következtében 
(amelyet „Finnország háborúja” né
ven ismer a történelem) Finnország 
orosz kézre került. A Haminában 
1809. szeptember 17-én megkötött bé
keszerződés, amint az lenni szokott a 
határok megállapításakor, nem vet
te figyelembe a területek nyelvi hely
zetét, emiatt a Tornio völgyét, amely 
korábban egységesen finnek lak
ta terület volt, kettéosztották: keleti 
partját a Finn Nagyhercegség része
ként Oroszországhoz csatolták, nyu
gati partja Svédország része maradt. 
A nyugati parton élő finnek nyelve 
teljesen más irányban fejlődött, mint 
a finnországi finn: megőrzött archa
ikus és nyelvjárási elemeket, ez ké
pezi az alaprétegét, az újabb jelen
ségek megnevezésére pedig a svéd 
nyelvből kölcsönzött szavakat. Ahogy 
ez természetes a kisebbségi nyelvek 
esetében, amelyek kölcsönösen hat
nak egymásra az együttélő többségi
ek nyelvével. A Tornio-völgyi finnség 
nyelvét a közelmúltig finn nyelvjá
rásnak tekintették, lenézték mind a 
finnek, mind a svédek, „keveréknyel
vet” láttak benne. 2000-ben nyerte 
el önálló nyelvi státusát, és beszélői 
a „meánkieli” (azaz ’a mi nyelvünk’) 
nevet adták neki.

Ezen a nyelven, amelynek irodalmi 
nyelve még csak most van kialakuló

ban, már az 1980-as évek óta írnak 
szépirodalmat. A legismertebb és leg
termékenyebb író Bengt Pohjanen, 
aki három nyelven, meánkielin, fin
nül és svédül publikál prózát, verset, 
drámát, publicisztikát, operalibret
tót, filmszöveget. Pohjanen művei
nek alaptémája szülőföldje, a Tornio- 
völgy, annak története, hagyományai, 
kollektív emlékezete. Próza- és vers- 
fordításai is szép számban vannak. 
Munkáit többek között orosz, angol, 
dán, francia, német nyelvre fordítják, 
és jómagam elsőként magyar nyelv
re fordítottam néhány meánkieli ver
sét. A jövőben prózai munkái tolmá
csolását is el szeretném kezdeni. Ő 
írta az első meánkieli regényt 1985- 
ben és az első színdarabot 1987-ben. 
Elkezdte lefordítani a Bibliát (ed
dig a négy evangélium jelent meg), a 
Kalevalát (ebből is megjelent az első 
négy ének, az 5-8. ének ősszel kerül 
ki a nyomdából).

Bengt Pohjanen 1944. június 26- 
án született a Tornio völgyében, a 
pajalai járáshoz tartozó Kassa falu
ban, finnül beszélő szülők gyerme
keként. Amint gyermekkoráról szó
ló regényében (A Csempészkirály fia) 
visszaemlékezik, az iskola előtti éve
ket anyanyelvűségében élte meg, 
majd az első iskolai napon meg kel
lett tanulnia, hogy olyan név, ame
lyen otthon szólították, meánkielin 
(Pánktti), nincs is, hanem az ő „be
csületes” neve, amellyel beilleszked
het a társadalomba, Bengt. Az első 
hat iskolai évet szülőfalujában vé
gezte, majd a Haparanda-i reálisko
lában folytatta tanulmányait. 1965- 
ben kezdte egyetemi tanulmányait, 
és 1970-ben szerzett teológiai kandi
dátusi címet. 1970-1984 között luthe
ránus papként szolgált, majd teljesen 
az írásnak és anyanyelve népszerűsí
tésének, stigmatizáltsága megszün
tetésének szentelte minden idejét, 
erejét, szellemi képességét.

Bengt Pohjanen sorsa tipikus 
Tornio-völgyi finn sors, amely az 
identitáskeresés zegzugos útján ve
zetett végig. Először azt hitte, hogy 
hazájában boldogulni, társadalmilag 
felemelkedni csakis svéd nyelven le
hetséges, önmagát is svédnek tarto t
ta. Mindemellett finn szakot is vég
zett az egyetemen, és abból doktorált. 
A finnországi Oulu-i egyetem dísz
doktori címet adományozott neki.

Gyökereihez, elveszített anyanyel
véhez fiatal felnőttként tért vissza, és 
azóta megszállott apostola a meánki
eli felvirágoztatásának, bár évről év
re, napról napra tapasztalnia kell, 
hogy egyre fogy a beszélők száma.

Főként a fiatalok esetében tragikus 
a nyelvvesztés állapota. De Pohjanen 
nem csügged, bízik abban, hogy sú
lyosan veszélyeztetett anyanyelve 
egy napon ismét a családok nyelvévé 
válik, és nemzedékről nemzedékre 
fog öröklődni. Ennek érdekében te
vékenyen részt vesz a meánkieli ki
sebbségi élet fellendítésében: az ér
telmiségi munka szinte bármilyen 
területéről legyen szó, az ő nevével 
találkozunk. Könyveket ír, rádiómű
sorokban vesz részt, színdarabokkal 
gazdagítja a meánkieli szellemi kin
cset, egyesületet, színházat, nyelvi 
tanácsot, akadémiát szervez, és ak
kor még nem is soroltuk fel bámula
tosan sokoldalú munkája valameny- 
nyi részterületét.

A következőkben néhány versfor
dításommal szeretném köszönteni az 
írót, először szólaltatva meg őt ma
gyar nyelven.

Finnországi táj -  Trond Hedström fotója
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BENGT POHJANEN 

Nyelvtelen születtem
Nyelvtelen születtem, 
némának.
A köldökzsinórt, aki elkötötte: 
nyelvenincsen bába.

Határon nőttem fel, 
két nyelv kereszttüze 
szaggatta, némította 
nyelvem.

így nevelődtem, 
emberré lettem.
Felszólítást kaptam 
idegennyelv-tanulásra, 
nemzeti hovatartozásra.

Az iskolában sulykolták belém 
a nyelvet, az ember- 
és nemzeti mivoltot.
Belém verték, ami enyém, szégyen: 
nyelv nélküliségem, 
határ-létem.

Külső erőszak, 
belsővé tett kényszer 
alakított ilyenné engem: 
megfosztások,
félreértések története vagyok.

Személyazonossági hártyámtól 
megfosztottam.

D a ru m a d á r, h a lo tt
Jöttél -  Ibériából,
Afrikából, Szudánból, 
vagy Sába királynő honából,
Etiópiából?

Hornborgar taván perdültél-e táncra, 
s leltél-e ott barátra?

Észak fehér éje serkentett útra, 
fenséges ékbe simulva, 
s akkor szárnyad lankadni kezdett;

nem tudom, társaid mit szóltak, 
ki vette át a helyed?
A darvak vonulása mindig sérthetetlen!

Nem tudom, szíved mit súgott akkor, 
alattad a végtelen óceán, 
erőt kívántál, nem többet, 
hogy a partot elérd,

lábadban még a darutánc tüze ég.

V ilággá m egyek
Isten veled, drága partom,
Hegyek, nyírfák, dal hona,
S veled, felhő, tiszta reggel, 
Madárdalnak otthona.

Itt hagylak most benneteket,
Utam máshová vezet,
Egyedül indulok útnak,
Messze lakom tőletek.

Itt maradsz hát, kedves partom,
Folyom hangja elakad,
Idegenül járok immár 
Mások földjén önmagam.

Velem maradsz mindörökre,
Folyó sodra, énekem,
Nyírfaillat, fényes felhő,
Most már bennem éljetek.

Bezártalak a szívembe,
Folyom, hegyem, pázsitom,
Velem lesztek utaimon,
Drága partom, otthonom.

N yelvem  a  világom
Nyelvem a világom 
határai és hidjai, 
nyelvem az otthonom 
ablakai és falai, 
lépcsők, kedves partok -  
nyelvem időm sodra, 
munka- s ünnepnapom, 
nyelvrombolóim 
sötét egéig
lajtorját támasztó hatalom.

Nyelvem a dalom, 
falióráknak megálljt parancsoló 
nyelvtipróim lakomáján, 
nyelvem monda és szó, 
havas ágat leporoló, 
varázsoló ige.
Leírom a szót,
s a földi hatalom megremeg, 
kimondom az igét, 
s az egyházfő keresztet vet.

Nyelvem igen és ámen, 
esküm szavára 
fejet hajt a bíró.
Bűvölésemre
a vér megdermed, mint hajdan a Vörös Tenger, 
nyelvem harsona,
Jerikó falait ledöntő.

Ki nyelvem elvitatja,
világomat tagadja,
határaim s hídjaim,
otthonom
partjait s folyóit -
ki nyelvem megtagadja,
önmagámtól foszt meg,
ki nyelvem kikacagja,
életemen nevet,
ki nyelvem kigúnyolja,
sárral szennyezi be ünnepeim
s otthonunk földjén a tarka szőtteseket.

Ki nyelvemre halált kiált, 
reám küldi a végzet angyalát.

Nyelvem szerény, 
még
helye sincs
idegen hazám emlékművein, 
bár ott van feljegyezve 
a mennyek partjain, 
tengertől tengerig.

Szemembe nézzetek, 
ti napvakított emberek!
Nyelvem tiszta verőfény!

(cím nélkül)
Eső után
frissen csillog a berkenyelevél, 
a barátság mindennél 
többet ér nekem: 
mint az orgona illata, áthat -

szorosan fogom 
kezed, mely fényt hozott, 
és útnak indított.

(cím nélkül)
Folyó! sodord el a jeget.
Jöjj, felhő, határmenti szellő, 
erdei pinty, tavaszi láztól duzzadó -  
még kopár a part, 
s a távol suttog: 
bárcsak hangom volna!
A vágy keze messzire ér; 
zárt ajtó a jövő, 
de küszöbéről fény kacsint: 
a viszontlátás záloga.

(cím nélkül)
Kitárom a dal ajtaját, 
gyógyító igéket 
repítek meleg szárnyakon 
tehozzád.

Finnországi táj -  Trond Hedström fotója
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A N D O R K Ó  J Ú L I A

Fekete Atlantiszok
Esi Edugyan kanadai elsőkötetes szer

ző', regénye egy ghánai bevándorló csa
ládról szól, akik Kanadában próbálnak 
otthont teremteni maguknak és gyerme
keiknek. A főhős, a család feje, Mr. Tyne 
képtelen rendbe szedni életét, s az átte- 
lepülés okozta változást, a döntés felelős
ségét vállalni. A regény ezt az életre va
ló képtelenséget mutatja be, amely lassan 
ellehetetleníti családi életét is.

A regényeim (The Second Life of Samuel 
Tyne) felidézi Luigi Pirandello regényét, 
a Mattia Pascal két életét: az újrakezdés, 
az „előző' élet” elfeledhetetlensége és meg
határozó volta mindkét regényben a ma
ga mértéke szerint érvényesül. Samuel 
Tyne háromszor kezdte újra életét: apja 
halálakor nagybátyja veszi át nevelését, 
s így kerül az angliai egyetemekre, ahol 
kitüntetésekkel végzett. Következő élete 
Kanadában kezdődött, Calgaryben, ahol 
sikerült hosszú idő után műveltségének 
és képzettségének megfelelő munkát ta
lálnia. Ekkor a nagybáty magára hagyja, 
s ő családot alapít. Tyne azonban elun
ja hivatalnokéletét, s harmadszorra is új 
életet kezd, elköltözik Asterbe. (Aster fik
tív város, az albertai Amber Valley min
tájára alkotta meg a szerző.)

A regény a harmadik, s egyben utol
só újrakezdés történetét meséli el, és va
lóban meséli: az elbeszélői hang, legaláb
bis Gárdos Júlia fordításában, részletes, 
ráérős, magyarázó, amely azonban még
sem mond többet, mint amit az olvasó
nak szükséges tudnia. Olyan elbeszélő, 
aki, noha a szereplők gondolatait isme
ri, nem közöl többet, mint amit a szereplő 
tudhat -  ezáltal a történések oka gyakran 
homályban marad. Az elbeszélő legtöb
bet Mr. Tyne lelkivilágáról, gondolatairól 
árul el: igazi hús-vér, esendő ember alak
ja bontakozik ki, akinek nemcsak a maga 
természetével és a felesége gyengeségeivel 
kell megküzdenie, hanem különleges hely
zete, a bevándorlói szerep okozta nehézsé
gekkel is. Rendszeres időközönként kell 
ghánai rokonainak hazaküldenie pénzt, 
lelkiismerete meg-megszólal, bármennyi
re is el akarja nyomni, hogy tudását talán 
mégis haza kellett volna vinnie nemrég 
felszabadult országába, ahonnan tömege
sen távoznak a képzettek és a tanulni vá
gyók, hallgatnia kell nagyravágyó felesé
ge zsörtölődéseit, aki azonban hallani se 
akar Aranypartról. Mindennek tetejében 
Maud Tyne és Samuel törzse Ghánában 
századok óta ellenségeskednek.

Ez a személyes családi háttér átsugár- 
zik Samuel Tyne életén, s talán ez is (a 
család ellenkezésén és a befogadó közös
ség hol rejtett, hol leplezetlen ellenséges
ségén túl) teszi nehézzé az újrakezdést 
Asterben.

A bevándorló lét, a kanadai fekete ko
lóniák virágzása és megszűnte alkotja a
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regény hátterét. A szerző alapos kutatá
sokat végzett a témával kapcsolatban, lé
vén maga is afrikai származású. Aster 
városkája időtlen nyugalmával, a lakók 
délutáni sétáival idillikus nyugalmat su
gall Samuel Tyne-nak, akinek fogalma 
sincs arról, hogy a várost valamikor be
vándorló afrikaiak alapították, s arról 
sincs fogalma, hogy az azóta teljesen fe
hér népességűvé vált város nemcsak kis
városi nyugalmat adhat neki, hanem a 
bevándorlókkal szemben tanúsított el
lenséges magatartást is megtapasztaltat- 
hatja vele.

Ahogyan egy e-mailen át lebonyolított 
kerekasztal-beszélgetésben is kifejti, Esi 
Edugyan nem olyan regényt akar írni, 
mely a megszűnt s elfeledett fekete koló
niákat eleveníti fel.

Kanada afrikai eredetű írói ugyanis 
gyakran kötelességüknek érzik műveik 
által a megszűnt fekete települések emlé
két őrizni. Ehelyett rugalmasan viszonyul 
a témához, a hajdan volt fekete Aster em
léke egy asteri lakos szájából hangzik el, 
akinek apja maga is az asteri feketék vá
rosalapító közösségéhez tartozott. Hogy 
miért is tűnt el ennyire nyomtalanul a fe
kete múlt? A kanadai kormány propagan
dát indított a fekete bevándorlók ellen. 
Nem nyíltan, csak közvetetten: terjesz
teni kezdte, hogy Kanada éghajlata nem 
megfelelő a bevándorlóknak, hogy az af
rikaiak által kinézett területek valójában 
nem is alkalmasak földművelésre, s a ka
nadai állampolgárok sem nagyon bánták 
távoztukat, hiszen sokan voltak azon az 
állásponton, amin Ray Frank: a látszó
lag barátságos, de őshonos, többségi iden
titásában gőgös ismerős, aki valójában 
nem kedveli a bevándorlókat, Tyne-ékat 
is azért tűri meg, mert képzett emberek, 
s emellett civilizált emberként nem folya
modhat a nyílt elűzéshez.

A „fekete Atlantiszok” (the black 
Atlantis, ahogyan a korábban említett 
beszélgetésben nevezték a hajdanvolt 
kolóniákat a kanadai szerzők) azonban 
nem elegendőek a helybeli fehérek rokon- 
szenvét elnyerni, a mindenkori idegen- 
ség megtapasztalásával kell szembesül
nie mindkét félnek. A könyv szempontja 
az aranyparti származású családé, első
sorban az ő idegenségérzetüket ismer
jük meg. (Maud inkább ghánait mon
dott, mivel nem szeretett egykori hazája 
gyarmatnevére gondolni: nehezen viselte 
bevándorlói identitásából fakadó aláren
deltség-érzetét, s ezt csak súlyosbította, 
ha arra gondolt, hazájában sem volt soká
ig szabad.) Kisebbségi létük súlya több
szörös, mert bevándorlóként betolakodó
nak nézik őket, Asterben még inkább, 
mint Calgaryben. Az asteriek, ha tudtak 
is a városuk eredetéről, nem szívesen fo

gadták az idegent, aki ráadásul még sötét 
bőrű is. Samuel és Maud csak jobb életet 
szerettek volna élni, mint amilyenre ott
honuk predesztinálta őket. Igaz, Maud 
sanyarú gyermekkora, apja kegyetlenke
dései keserűvé, családi és nemzeti gyöke
reit teljesen elutasítóvá tették, s ez még 
súlyosbított helyzetükön a későbbiekben. 
Maud örökös frusztrációja abból eredt, 
hogy mintaéletet és mintaférjet akart 
magának, amely felveheti a versenyt a fe
hérek családjaival, s ami alkalmassá te
szi őt arra, hogy befogadja őt a fehér kö
zösség, s ő ezáltal teljesen elfeledhesse a 
múltját. Samuel azonban nem volt minta
férj: őt szakmai kielégületlenség, az ifjú
kori szép eredmények keltette remények 
beteljesületlenségei kínozzák, s szívesen 
megeszi a ghánai ételeket, amit pedig a 
felesége utál elkészíteni, mert múltjára 
emlékezteti őt. Nem világos, de sejthe
tő, hogy házasságuk nem azért nem mű
ködik, mert nem tudják levetkezni múlt
jukkal a bőrük színét is: Maud házsártos, 
Samuel félénk, gyerekeik pedig alaposan 
próbára teszik szülői képességeiket, bár 
Eudora, Ray Frank felesége, ráveszi őket, 
hogy egy kiskorúaknak való elmegyógy
intézetbe vigyék el Chloét és Yvette-et. 
Ez a tettük örökre lelkiismeretfurdalást 
okoz mindkettejüknek. Végül sok rejtett 
hadművelet után a család rákényszerül, 
hogy Samuel vágyálmának nyomában 
elinduljanak Aster fele Calgaryből. Itt 
szomszédságukban szintén egy ghánai 
házaspár lakik, s noha nem teljesen fel
hőtlen a viszony köztük, gyakran ülnek 
össze teázni. Samuel egy ilyen beszélge
tés alkalmával mondja ki bevándorlói 
élete tanulságát: azt hitte, olyan ország
ba jött, ahol képességeinek megfelelően, 
szabadon élhet, ahol nem csak szlogen a 
szabad gondolkodás, s elfogadják az ide-
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gent, akiben az embert látják, nem a fe
kete bőrűt. Akoshua, a szomszédasszony 
kritizálja ó'ket életmódjuk miatt, hiszen 
szerinte az idegen országban is meg kell 
őrizni a hagyományokat, az identitást, 
a gyerekeknek itt is meg kell tanulniuk 
twiül, ne olvassanak Tolsztojt. A hely
zet fonáksága az, hogy a szomszéd maga 
is bevándorló, mégis úgy beszél, mintha 
Ghánában lakna, nem akar alkalmaz
kodni környezetéhez. A két család élete a 
bevándorlók életének dilemmáival, nehé
zségeivel, sorskérdéseivel ismertet meg. 
Tyne-ék, a Kanadában letelepedett afri
kai bevándorlók azonban nem emlékez
tetnek kérdéseikkel, problémáikkal a ki
sebbségi sorban élő nemzetek kérdéseire? 
Mellékes, hogy az adott kis nemzet ősho
nos-e a földön, ahol kisebbségbe szorult, 
hiszen ugyanazok a kérdések merülnek 
fel, majdhogynem hasonló bánásmóddal 
kell szembesülnie a kisebbséginek és a 
bevándorlónak is. Miként lehet megőriz
ni identitásunkat az idegenben, mennyit 
muszáj, mennyit kell feladnunk ebből ah
hoz, hogy élni lehessen, mivel lehet iga
zolni a hagyományok elhagyását? Samuel 
számára a válasz egyszerű: be kell telje
sítenünk önmagunkat. Éppen ezért tölti 
el lelkesedés, amikor Asterben élő nagy
bátyjától megörökli a romladozó házat: 
úgy éli meg, mint ifjúkori álmainak meg
valósulási lehetőségét. Azonnal költözni 
szeretne, felmondani hivatalnoki munká
ját, vállalkozást nyitni, de fél felesége el
utasító válaszától.

A fehérek idegenségérzete más eredet
tel rendelkezik, hiszen ők a többségiek, 
jogosnak érzik (miért?) felháborodásukat 
a bevándorló idegenek, más nemzetek, 
más rasszhoz tartozóak láttán, s közben 
elfelejtik, hogy egy-két generációval ez
előtt ők maguk is bevándorlók voltak, vé
rükben több nemzet, esetleg rassz is ke
veredik. Ezt a gőgöt, pöffeszkedést szinte 
teljes Aster képviseli, Tyne-ék azonban 
csak a leereszkedően atyáskodó Ray és 
Eudora Frank, a város vezetőségében te
vékenykedő férj és fogyatékosokat ápo
ló felesége révén találkoznak evvel nap 
mint nap. A bevándorlókhoz kapcsolódó 
idegenségkérdésben a fehérek azok, akik 
hatalmi pozícióból tekintenek a kérdésre, 
ők azok, akik sértve érzik magukat. Akik 
sértve vannak, azok a gyökértelenné váló 
bevándorlók, akiknek meg kell küzdeni
ük nemcsak önmagukkal, hanem a befo
gadó ország nyílt vagy burkolt ellenséges
ségével is.

A Tyne család helyzetét súlyosbítja az 
ikerlányaikat terhelő gyanú, a lányok 
furcsa, zárkózott élete Maudra meg egye
nesen a rossz anya képét vetíti.

Egy másik, borzongató, thrillersze- 
rű szálát képezi a történetnek Chloé és 
Yvette sorsa. A két, 12 éves kislány titok
zatos, furcsa életet él, amivel szüleiket is 
gyakran félelembe ejtik. Maud meghatá
rozó élménye lányaival kapcsolatban nem

más, mint hogy csecsemő korukban meg
szólaltak: Nevezz minket Annaliának! 
Az anya soha nem merte tisztázni ezt 
a döbbenetes emlékét gyerekeivel, hi
szen azok mindkét szülőjükre megvetés
sel néznek. Osztálytársukat, akit a szü
lők megegyezése hozott közéjük a nyárra, 
egy alkalommal majdnem sikerül meg
ölniük, otthagyják a folyóban. Ráadásul 
apjuknak egyszer olyan gyógyszert ad
nak be, amelyre az allergiás, anyjuknak 
nem segítenek, amikor az leesik a létrá
ról. Nehéz eldönteni, hogy túlérzékeny, 
egymáshoz túlságosan is kötődő ikrek-e 
ők, akik nincsenek tisztában tetteik kö
vetkezményeivel, vagy gonoszak, kora
érettek, netán veszedelmes őrültek-e a 
kislányok. Egy bizonyos, nem hétközna
pi gyerekek.

A kislányokhoz kapcsolt asteri gyújto
gatások igencsak megviselik a családot, 
a szülőknek dönteniük kell, kinek hisz
nek: a közösségnek, mely bűnbakot ke
res, s tanúkat is felsorakoztat a lányok 
bűnössége mellett, vagy inkább elmen
nek a városból, hogy gyermekeiket meg
védjék. Ám ekkorra Samuel már annyira 
görcsösen ragaszkodik álma megteste
süléséhez, az öröklött rozzant házhoz, s 
már annyian akarták elűzni otthonából, 
hogy semmiképpen nem akar elmenni, s 
ismét hivatalnokként élni Calgaryben. A 
gyújtogatások miatt felbolydult város tör
vényt tesz Tyne kis műszerész boltján: 
tönkrezúzzák, bepiszkítják. A kislányok 
végül egy gyerekintézetbe kerülnek, ahol 
gyakorlatilag elmebetegeket kezelnek.

A teljes züllést Tyne-ék életében a 
gyújtogatás áldozatainak házukba va
ló beköltözése jelenti. Ezek nem mások, 
mint a kritikus szomszédasszony és fér
je, aki rá szeretné tenni a kezét Tyne 
házára. Ettől a pillanattól kezdve igen
csak megritkulnak a párbeszédek a re
gényben, az elbeszélő szólama ismerteti 
Samuel hátralevő éveinek eseménytelen- 
ségét, Maud halálát.

Félresikeredett életek találkozása a re
gény, de e találkozások nem hoznak job- 
bulást, a rossz még rosszabb lesz. Sötét 
vízió a bevándorlók életéről, és nem csak: 
Samuel nem sötét bőrű bevándorló akar 
lenni, hanem álmait valóra váltó ember. 
Itt nem sötét bőrű emberek félresikere
dett, kisszerű marakodásokba, félreérté
sekbe fulladt élete tárul az olvasó elé, ha
nem általában a hétköznapi emberé. És 
ennyiben mellékes, hogy Tyne és család
ja körülbelül az 1970-es években költöz
hetett Asterbe, amikor még eleven volt 
Martin Luther King és a szegregáció em
léke, hiszen a regényben megjelenített 
életük esendősége mindannyiunké lehet
ne.

Esi Edugyan: Samuel Tyne má
sodik élete. József Attila Kör -  
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 
Fordította Gárdos Júlia

TAR KÁROLY 

A p o k o l torn ácán
lehetnék magam is Lőrinc 
jeles őseim utóda 
kardélre hányt orral 
ijesztőképű lovag

lettem hát akarattal 
örökölt tiszteletből 
Szent Patrik nyomában 
kegyesen kíváncsi zarándok 
bőröm alá rejtett sebekkel

álltam a Vörös tó partján 
láttam magam a pokol 
tornácát ölelő tiszta vízében 
lélekgondozásra jelentkezőkkel 
motorcsónak repített 
a szelídített Purgatóriumba

a perjel lovagként fogadott 
sétára vitt a szigeten 
Lőrinc bátyám idejében 
volt itt a jó és a rossz 
tenyérnyi fehér-fekete világ

kis üreg volt a pokol bejárata 
mit betemetett az idő 
térdelnek fölötte ma 
imáikat mormolva 
hitükben erősödni 
óhajtó fáradt emberek

vízen és kenyéren élnek 
három napig mezítláb járnak 
fekhelyük többcsillagos 
az esti hálaadáson 
fiatal fekete prédikál 
a szigeten minden 
tiszta és korszerű

Lőrinc bátyám látomásairól 
nem szóltam a személyzet 
bő ebédjén sem a vacsorán 
ahol a perjel vendégeként 
kiváltságosán nagy adag sültet kaptam

Lőrinc pedig nem magát 
hanem királyát látta 
ledér asszonyállatokkal 
kádfürdőben s hogy életét 
másodszor is mentse 
jobb erkölcsöket kívánt 
felséges urának Zsigmondnak

az utazásban okosodva 
szemben álltam a lovaggal 
kíváncsian figyeltük egymást 
láttam a pokol tornácán 
félelmét köpenyegének 
útporával lerázta hirtelen

kételkedést tanult ott lenn 
a magamét hozzátehetem 
ő Dante előtt, én Dante után 
jártam s járom még 
egy darabig a poklok 
térdkalácsokkal fényesre 
koptatott virtuális útjait.
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PÉNZES ISTVÁN

Amatőr orbis
(részlet)

A San Silvestro in Capite apácako
lostorának komor falai egyre növek
vő nyugtalansággal, de reménnyel 
is eltöltötték a közelben szemlélődő 
francia szerzetest. Amint a nehéz, 
kétszárnyú kapuhoz ért, egy rövid 
ideig habozott, mielőtt megzörgette 
a súlyos vaskopogtatót. A kis kém
lelő ablak hamarosan kinyílt és a 
kapusnővér kíváncsi tekintete jelent 
meg a tenyérnyi keretben. A barát 
még mélyebben húzta fejére csuk
lyáját.

„Ma nem fogadunk vendéget, test
vérem. Férfiaknak különben se ad
hatunk szállást csak a püspök úr en
gedélyével. Menj tovább békével és 
megtalálod, amit keresel.”

Mielőtt becsapta volna a jövevény 
előtt az ablakocskát, a szerzetes mor
molt valamit franciául aztán szó nél
kül összecsuklott. A vastag kapu 
hirtelen kitárult és a kapusnővér le
hajolt, hogy segítséget nyújtson az 
ájult zarándoknak, de látva annak te
hetetlenségét, gyorsan hívta nővéreit, 
akik becipelték az elalélt testet.

Amint a furfangos barát a zárda ka
puin belülre került, keskenyre nyitott 
szemhéjain keresztül igyekezett min
dent agyába rögzíteni, amit látott. A 
szorgos, de rémült nővérek áthurcol
ták a szűk kis kerengőn, amely a cel
lákat elválasztotta a kapusfülkét is 
magába foglaló toronyszerű épülettől, 
majd egy keskeny folyosón sietve egy 
hátsó, kellemesen hűs helyiségbe vit
ték. Az egyik nővér valami borzalmas 
erős folyadékkal töltött üvegcsét ta r
tott az orra alá, amitől a barát heve
sen köhögni, majd prüszkölni kezdett. 
A maró gőzöktől szinte megduzzadt 
a torka és a legszívesebben elrohant 
volna, ám színlelnie kellett, hogy las
san magához tér és esetlenül elnézést 
kért a köréje sereglő nővérektől.

Miközben élesztgették, Fabius te
kintetével Marcellát kereste, abban 
reménykedve, esetleg megpillantja a 
köréje sereglő asszonynép gyűrűjében. 
Helyette azonban az apátnő szigorú 
arcával találta magát szembe, aki fö
léje hajolva vizsgálgatta. Egyetlen in
tésére az apácák szétrebbentek és ki
ki visszavonult a saját körletébe.

Az apátnő, miután megbizonyoso
dott, hogy a hívatlan vendég magához 
tért, leült az ágy melletti székre és kí
méletlenül nekiszegezte a kérdést.

„Most pedig elmondod nekem, fiam, 
mi vezetett erre a helyre, ahová nem 
léphet be senki halandó a püspök úr 
engedélye nélkül. Tudnom kell, miféle 
szándék vezérel, mert hogy nem vagy

egyházi személy, az bizonyos, mert a 
csuhád alatt ilyen inget a szerzetesek 
nem viselnek. Halljam az igazat, és 
ne merj hazudni, a saját érdekedben.” 

A főnöknő szigorú tekintete és 
őszintesége Fabiust hasonló őszinte
ségre késztette, most, hogy leleplező
dött, megpróbált nyílt kártyákkal ját
szani, bár még egy utolsó kísérlettel 
próbálkozott a priorissza megtévesz
tésére. Elmondta, hogy egy Marcella 
nevű jószívű lányt keres, aki néhány 
nappal ezelőtt megmentette az életét 
és fogadalmat tett, addig nem hagy
ja el a várost, míg személyesen nem 
mond köszönetét az irgalmas hajadon- 
nak. Arra kéri a nagylelkű apácákat, 
adjanak lehetőséget, hogy legalább 
még egyszer láthassa a kisasszonyt és 
leborulhasson a lába elé, aztán szép 
csendben eltávozik, ahogy jött.

Forró Antal: Hóálmodás

Olyan szívhez szólóan adta elő kéré
sét, hogy az apátnő jéghideg páncélja 
már-már olvadozni kezdett, és Fabius 
némi reménysugarat látott felvillanni 
a dermesztő sötétben, mely a lelkében 
uralkodott és a végső kétségbeesés fe
lé taszította.

Miután a sikertelen merénylet kö
vetkeztében elhagyta az egyedüli bi
zonyítékot, a tőrt, ami hajdani család
jához kötötte és mely származására 
valaha is fényt deríthetne, már csak 
az járt a fejében, valahogyan megtud
ja az igazságot Marcella hollétéről. 
Jól tudta, nincs veszteni valója, ebben 
a játszmában mindenképp csak vesz
tes lehet. Azt a magyar papot nem si
került eltennie láb alól Giovanni ha
tározott parancsa ellenére, és ezzel 
már veszélybe sodorta magát, mert 
ilyen hibát a gazdája nem bocsájta- 
na meg soha -  és a szíve mélyén örült 
is, hogy a merénylet kudarcba fulladt. 
Ám azóta nem mer a Colonnák szeme 
elé kerülni, főképpen Massimo társa
ságát igyekszik mellőzni.

Mindenképpen meg kell tudnia, ho
vá rejtették a lányt, és ha megtalálja, 
majd módját ejti a szöktetésnek. De 
hát hogyan? Kihez forduljon felvilágo
sításért?

A megoldást a véletlen kínálta fel vá
ratlanul. Céltalan és kétségbeesett kó

borlásai folyamán francia zarándokok
kal találkozott a San Pietro előtt, akik 
a Colonnák dicséretét zengték és akik 
közül az egyik elmesélte, hogy nővére a 
Colonnák által alapított San Silvestro 
templom apácakolostorában él teljes bé
kességben és visszavonultságban. Ez az 
információ azonnal szöget ütött a fejébe 
és már tudta is, mit kell tennie.

Nem lévén más választása, gyor
san kellett dönteni. Titokban követ
te a franciákat szálláshelyükre, majd 
kiválasztotta a hozzá leginkább ha
sonló termetű barátot, és ékes francia 
szavakkal meghívta egy jó kupa tosz- 
kán borra. Nem kellett sokáig várnia; 
a lelkes zarándok egymás után dön
tögette a jótékony nedűt, és amikor 
Fabio unszolására elhagyták a csap
széket, dülöngélve megtett néhány 
métert és lerogyott a legközelebbi bo
kor tövébe. A többi már magától elren
deződött. Fabius, mint francia szerze
tes, bebocsátást kért a zárda kapuján, 
abban a reményben, hogy ott találja 
imádott kedvesét.

Az apátnő azonban átlátott a fiatal
ember cselszövésén.

„Fájlalom, kedves fiam, de ezúttal 
nem lehetek segítségedre, mert ilyen 
nevű ifjú hölgy nincs e szigorú falak 
között. És még ha lenne is, nem állhat 
szóba idegennel, mert tiltja a szabály
zatunk. Amit pedig az imént meséltél 
nekem, teljesen lehetetlen, mert az if
jú hölgy már jó ideje...” És ebben a pil
lanatban az apácák főnökasszonya el
szólta magát, s mire ezt észrevette, 
már nem szívhatta vissza.

„Könyörgök, kedves anyám” -  kul
csolta össze a kezeit a fiatalember se
gélykérőén -  „Csak egyetlen pillanat
ra láthassam őt, csak tudjam, hogy az 
Ön kegyelmes oltalma alatt él ez eldu
gott világban, és én örömmel megte
szek bármit, amit parancsol nekem...”

Az apátnő most már tényleg meg
inogni látszott

„Kedves fiam, a te Marcellád, úgy 
látszik, a mi Urunk kegyeltje, mert 
tegnap reggel óta egy nemes úr hit
vestársa és akit az esküvő után sebes 
hintáján elrepített palotájába. Adjunk 
hálát a magasságos Atyának, hogy ily 
nagy szerencse érte.”

Fabius azt hitte, most nyomban el
nyeli a föld vagy ráomlanak a kolos
tor ősrégi falai. Az arca olyan fehérré 
vált, mint a megdermedt viasz, egyet
len hang nem jött elő a torkán, csak 
tántorgott ki a szabadba, szinte ösz
tönösen a kapu irányába, mely ki tud
ja, mily sugallat hatására tágra nyílt 
előtte, és ő fejét leszegve, mint a hold
kórosok, ment, csak ment bele a nagy
világba.

A kolostor főnökasszonya fejcsóvál
va nézett utána és intett a kapusnő
vérnek, hogy zárja kulcsra a hatal
mas kaput.
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(...) Ma valahogy úgy állunk, hogy van két fél 
Szabó Dezső' portrénk, amelyeknek összeillesz
tése lehetetlen. Ismeretes, hogy minden arc 
aszimmetrikus, két fele határozottan különbö
zhet. De arcéi csak egy van, s valóban, a Szabó 
Dezsőről készült eltérő' ábrázolásokból eló'sejlő 
profil fő vonásaiban megegyezik, mert az, akár 
jobbról, akár balról szemléli valaki, nem külön
bözik. Az utókor tehát két Szabó Dezsőt ismer 
(ami nem csoda, mert a kortársak megítélé
sében is két Szabó Dezsővel találkozhattunk). 
Az egyik felfuvalkodott, gyűlölködő, a fajiság 
hangsúlyozásával Ady örökét meghamisító, an
tiszemita hecceket gerjesztő, zavaros fejű fél- 
(vagy háromnegyed-)náci, vagy, ahogyan a hat
vanas évekbeli hivatalos monográfusa írta, a 
jobboldali radikalizmus írója.

A másik: a magyar sors legmélyebb mélysé
geit kifejező próféta, aki egy nemzedék figyel
mét fordította a magyar sorskérdések felé, aki 
példátlan érzelmi hatással hívta fel a húszas 
évek közepétől az értelmiségi ifjúság figyelmét 
a hivatalos politika nemzetellenességére, az 
erősödő német befolyás és orientáció fenyegeté
sére. Ez a Szabó Dezső minden lehetséges fóru
mon fölhívta a figyelmet arra, hogy az anti
szemitizmus nem más, mint a leglényegesebb 
problémákról való figyelemelterelés, mely mögött 
a germán érdek zavartalanul foglalhatja el az 
ország sorsáról döntő hatalmi pozíciókat. És ő 
volt az, aki kimondta, hogy a keresztény kurzus 
politikusai szemforgató ájtatossággal tagad
nak meg minden keresztény értéket. Ez az író 
a népi mozgalmat előlegezve harcolt a magyar 
paraszt (melyet az egyetlen igazi történelmi 
osztályként magával a magyarsággal tarto tt 
azonosnak) érdekeiért, a nagybirtokrendszer 
fölszámolásáért, az általános és titkos válasz
tójogért, a parasztság szellemi fölemelkedésév
el megvalósuló polgárosodásért, a magyar élet 
egészét újraformáló demokratikus átalaku
lásért. Ebben az új reformkorban mindazok a 
kérdések választ kaptak és megoldást nyertek 
volna, amelyek ügyében az 1867 utáni politika 
éppen olyan bűnöket követett el, mint a forrad
almak és az ellenforradalom, illetve a keresz
tény kurzus.

Mindez a történelemépítés sajátos magyar 
modelljét, egy sajátosan magyar harmadik 
utat jelenthetett volna.

Nos, ezen olvasatok alapján Szabó Dezsőt (il
letve életművét) gyűlölni és érte rajongani szo
kás. Ő maga is akarta  ezt: de indulása idesto
va egy évszázada váltott ki szenvedélyeket, és 
halála óta is több mint hat évtized telt el. Ez 
nemcsak időbeli távolság: a (magyar) világ azó
ta többször is változott, s egészében átalakult. 
Ezért szinte mindaz, aminek ügyében drámai 
izzású harcokat, lázasan szenvedélyes csatákat 
folytatott, túlhaladottnak tűnhet. És mégis, 
nem egy művét olvasva jelenvalónak és egzisz
tenciális jelentőségűnek érezhetjük kérdésfel
vetéseit. (...)

Gróh Gáspár: Az egész Szabó Dezsőért. 
H itel, 2009. június, XXII. évfolyam, 6. sz.
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M I É R T  H A L L G A T U N K  -  Z E N É T ?

M ily en  m e ssz e  v a g y u n k  a  z e n é tő l...

Füllel látni, szemmel hallani!
Ha Bachot oly mélyen megragad

ja egy épület szerkezeti tökéletessé
ge, mint ahogyan erről fia, Philipp 
Emanuel beszámol, mennyire el
ragadhatta képzeletét egy zenemű 
szerkezeti tökéletessége (gondol
junk csak Bach átirataira!). Ezek 
szerint Bach számára a szerkezeti 
rend az, ami mindennél fontosabb 
— ezt egyébként O maga is gyakran 
hangsúlyozza (például zenetanítási 
módszerében).

Beethoven az érzelmek mélysége
it járja be, hogy majd egy fantaszti
kus szellemi hídon át a szellem ma
gasságába emelje azt. Beethoven 
mindent átszellemít, amihez csak 
hozzáér a zenében.

Mozart az életet (a mindenna
pit is!) viszi át a legmagasabb hő
fokú muzsikába. Nála elmosódik 
a határ ÉLET és ZENE között. 
Egyik levelében írja: „Most érke
zem haza az operából -  éppen úgy 
tele volt, mint mindig (...) aminek 
a legjobban örülök, az az a csen
des tetszés! — az ember szinte lát
ja, ahogyan az opera egyre jobban 
emelkedik.”

A Varázsfuvola egyre növekvő 
sikerére utal ezzel Mozart, majd 
így folytatja: „Mindjárt elutazásod 
után (a levél feleségének szól) két 
partié billiárdot játszottam Mozart 
úrral.” Zene és Élet egymásba si
mul, és mindkettő hátterében a 
fantasztikus örömvágy húzódik 
meg. Mozart szeret örömet okozni, 
közvetlen környezetének éppúgy, 
mint hangversenyei közönségének. 
Egyik rövid levelében legalább tíz
szer írja le a tetszeni, tetszést ara
tott szavakat. Nem önmagáért akar 
tetszeni, MÁSOKNAK akar örö
met hozni. És ha ez sikerült neki, 
akkor — mint egyik levele végén ír
ja: „A szimfónia után (D-dúr szimf. 
K. 297) örömömben nyomban a 
Palais Royalba mentem, ettem egy 
jó fagylaltot, elimádkoztam egy ró
zsafüzért, amint azt megfogadtam, 
és hazamentem.”

Beethoven hatalmas küzdelem 
árán jut el az ÖRÖMHÖZ, Mozart 
lelkét kitölti az öröm. A vívódó, át
alakuló korszakok embere ezt az 
ÖRÖMET érzi meg Mozart zené
jéből, ezért hallgatja. Ezért vált 
napjainkban oly központi zené
vé Mozart teljes életműve. Nem 
az emlékező évfordulók, nem is a 
zenei szimpóziumok, a sok millió 
kimondott és leírt szó az, amiért 
Mozarthoz menekülünk, hanem

az öröm, amit ELHOZ számunk
ra. A Mozart leveleiből áradó ezer
nyi örömszerzés (magának és má
soknak egyaránt!) azt a hatalmas 
örömet táplálják, amely zenéjét el
árasztja. Kell számára az öröm, 
hogy átvigye zenéjébe. Az örömte
li élet vágya, az örömszerző pom
pa kedvelése mind zenéjét szol
gálja, egyszerűen: örömből örömre 
vált. Feleségének írja: „Ha láttál 
volna a vacsoránál! A régi étkező 
szervizt nem találtam, minek kö
vetkeztében elővettem a hóvirág
fehéreket — és a kétkarú tartót vi
aszgyertyákkal magam elé!” Nem 
akármilyen fehér porcelánról be
szél, hóvirághoz hasonlítja. Lehet 
színpadiasnak is ítélni a kétkarú 
gyertyatartót, bár sokkal mélyebb, 
szimbolikus értelme van: a felesé
ge képzeletbeli jelenlétére utal a 
kettősség. Rendkívül finom vizuá
lis és lelki érzékenységről árulko
dik. Az sem csak szójáték, amikor 
barátjának régen várt levele érkez- 
tekor így örvendezik: „De mi ez? 
lehetséges ez? -  Mit látnak füleim, 
mit hallanak szemeim? -  Egy levél 
-  ez a levél - , az ördög vigyen el t  
az Isten legyen velük t  Öntől van! 
valóban Öntől: ha nem állna a tél 
az ajtónk előtt, most feldönteném 
a kályhát! De minthogy a kályhá
ra már most is gyakran van szük
ségem, és a jövőben még gyakrab
ban óhajtom használni, engedje 
meg, hogy csodálatomat mérsékel
jem, és csak néhány szóval mond
jam, hogy rendkívüli módon örü
lök az Öntől és oly nagyra becsült 
családjától érkezett híreknek.” 

Akár ária-szöveg is lehetne ez 
a frappáns kis levélrészlet, szin
te belehalljuk a mozarti lelkende
ző, örömteli muzsikát is. Hasonló 
kifejezésű zenei részeket bőven ta
lálunk emlékeinkben is az ismert 
Mozart-művekből. A levél kelet
kezésének idejéből való a remek
mívű tréfa a falusi muzsikusokról 
(Ein musikalischer Spass), és a ta
lán legközismertebb Mozart-remek 
az Egy kis éji zene. Ekkor 1787- 
et írnak a naptárban, Mozart ta
lán legboldogabb évének dátumát. 
Ez év végén valami történt Mozart 
életében, ami megingatta anya
gi helyzetét, és élete utolsó négy 
évében majdnem lehervasztotta ar
cáról az öröm mosolyát. De Mozart 
örömre született, ezt senki és sem
mi el nem vehette tőle.

TERÉNYI EDE
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mm.
K ettős könyvbemutatót tartottak 

június 23-án a kolozsvári Insomnia ká
véházban. A bemutatott kötetek: Egy 
zacskó cseresznye; Szabadulás a gettóból 
-  mindkét könyv kortárs román költők 
írásait tartalmazó antológia, Balázs 
F. Attila fordításában. A könyveket is
mertették: Benő Attila, Pavel Azap, Ion 
Cristofor és Mircea Petean.

A Nagy László Szellemi Öröksége 
Alapítvány Nagy László-konferenciát 
szervezett július 17-én, a költő iszkázi 
szülőházának udvarán. A rendezvény 
témája: Nagy László költészete, külö
nös tekintettel nyelv, költői személyi
ség és közösségi léttudat kapcsolatának 
vizsgálatára. Az érdeklődők az iroda
lom létérdekű, közösségformáló elvét 
valló neves irodalomtörténészeket, köl
tőket hallhattak az előadók között, ve
gyesen az idősebb és fiatalabb irodal
már nemzedékekből, Mezey Katalintól 
N. Pál Józsefen, Jánosi Zoltánon, 
Ködöböcz Gáboron át Papp Endréig, 
Pécsi Györgyiig, Csábi Domonkosig és 
másokig.

K ántor Lajos Hazatérő képek. 
Barcsaytól Vinczeffyig című köte
tét mutatták be 2009. július 30-án 
a kolozsvári Gaudeamus Művészeti 
Könyvesboltban. A szerzővel kép és 
szöveg viszonyáról Székely Sebestyén 
György művészettörténész beszélge
tett.

Claudio Magris olasz író kapja a 
Frankfurti Könyvvásár legmagasabb 
kitüntetését, jelentették be június 18- 
án. A Német Könyvkereskedők Béke 
Díját odaítélő zsűri Magris egyedül
álló elkötelezettségét méltatta, ami
vel „a különböző kultúrák együttműkö
dését és egymás mellett élését” segíti 
elő. A hetvenesztendős Magris -  akit 
évek óta az irodalmi Nobel-díj egyik 
esélyeseként emlegetnek -  legismer
tebb, magyarul is olvasható munkái a 
Duna és a Kisvilágok. Triesztben szü
letett, írásaiban gyakran foglalkozik 
Németország és Közép-Európa kultu
rális kérdéseivel. Szülővárosa egyete
mén a német irodalom professzora, és 
a Corriere della Sera című lap publicis
tája. Az 1950-ben alapított és 25.000 
euróval járó díjat a korábbi években 
Orhan Pamuk, Vaclav Havel, Assia

Djebar, Esterházy Péter, Susan Sontag 
és Jürgen Habermas érdemelte ki. 
Magris a díjat október 19-én fogja át
venni a Könyvvásár keretében.

A Prima Primissima Alapítvány 
Kuratóriuma, valamint az Alapító mel
lett működő Társadalmi Tanácsadó 
Testület a Magyar Tudományos Aka
démia Felolvasó termében megtar
tott együttes ülésén megválasztot
ta a Prima Primissima Díj 2009. évi 
„prímáit”. Magyar irodalom kategó
riában az idei jelöltek Ágh István köl
tő, író, műfordító, Fejes Endre író és 
Lator László költő, műfordító, esztéta. 
A Prima Primissima Díjakat december 
4-én, a magyar vállalkozók napja al
kalmából rendezett gálaesten adják át. 
A primissima 50 ezer euró, a két prima 
10 ezer euró díjazásban részesül. A ma
gyar irodalom kategória eddigi primis- 
simái: Csoóri Sándor, Esterházy Péter, 
Juhász Ferenc, Lázár Ervin, Szabó 
Magda és Tandori Dezső.
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Virginia Woolf
VÍZSZINTES

1. Virginia Woolf (London, 
1882-Sussex, 1941), angol írónő 
regénye. 10. Az öreg kontinens
re utaló előtag. 11. Három be
áll! 12. A germánium vegyjele. 
13. Elveszik, megsemmisül. 15. 
Torbággyal egyesített falu. 16. 
Éneklő szócska. 17. Kikapcsolt 
(lámpa). 19. Olyanná. 21. Finom, 
németül. 22. Afrikai folyó név
változata. 24. Romantikus-rea
lista francia festő (Isidore). 27. 
Róbert beceneve. 29. Német fizi- 
ológus (Jacques). 31. Lenti hely
re igazodik. 34. Népiesen szólít.
35. Rándulás is lehet belőle! 36. 
Hajigái. 38. Rangjelző előtag. 
39. Káposztafajta. 40. Higany, 
szlovénül. 41. Virginia Woolf re
génye.

FÜGGŐLEGES

1. A1 di ..., dzsesszzenész. 2. 
Szekérre rakott terhet leszorí
tó. 3. A kén és a rádium vegy
jele. 4. Amerikai pénzdarab. 5. 
Húst tartósít. Kórházi ápolt pa
pírja. 7. Pajta. 8. ... ad: visel
kedésével felbátorít. 9. ír költő 
(William Butler). 14. Egyezőek! 
15. Tévedő. 18. Zenei díszítést 
alkalmazó. 20. Magyar énekes. 
23. Ugyanott (latin). 25. Egyik 
helyre sem. 26. Idegen Sára! 28. 
Ritka női név. 30. Nyomatékosító 
szó. 32. Éneklés hangjai. 33. 
Subában van! 37. Lom ikersza
va. 39. Kiütéses győzelem az 
ökölvívásban.

BOTH LÁSZLÓ 
A Helikon 14. számában kö

zölt Falla című rejtvény meg
fejtése: A bűvös szerelem; A há
romszögletű kalap.
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