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Isztambul igyekszik 
csatlakozni
Valahogy úgy, ahogy Bizánc, a görögtűz kialudt gályája 

győzelmetlenül a felszínen szeretne Titanic-szövetséget ala
pítani, ahogy a japánok által olcsón elsüllyesztett honolului 
utolsó hajók, Ady Endre kedvéért, a Nina, Pinta s a Santa 
Mária hajóhadához szeretnének csatlakozni. Abból lesz, ami 
lesz, hogy abból aztán nem esznek, ami lehetetlen. Part men
ti hajósok és Trójából menekült protó-rómaiak tiltakoznak 
a khioszi és egyéb krétai mészárlások nevében az efféle be
fogadásokhoz. De hát Európa mindig szkizofrén volt. A La 
Manche-csatornát elsőnek sikerrel megfutó tutaj-kétevezős 
fedélzetén a kultúra előtti Robinson az ő Péntekjével úgy di
csekszik, mint a Bayeux-i faliszőnyegen ábrázolt, Angliát le
rohanó vikingek.

A véletlenek bizony gyakrabban fordulnak elő az életben, 
mint a törvényszerűségek. Mutatja ezt a maffia meg a globa
lizáció spontán története is. Én is szívesen felkiáltanék, hogy 
küldöm a levelem Balogh Máriának, Csongrád vármegye leg
szebb leányának, valamint az ENSZ, az OPEC, az Európai 
Unió titkárának és a volt osztályfőnökünknek, aki a mennyből 
is nagy tekintéllyel regnál a leikeinkben, ha nem tudnám, 
hogy hiábavaló minden. Gyermekkoromban apám varratott 
egy kicsi hátizsákot, de egy idő után már a palatáblám se 
fért bele. Hát még a sok kötelező olvasmány meg a fél világ- 
irodalom, amit folyton magammal akartam cipelni valami 
buzgómócsing reflexből.

Rajtam kívül Piripócs és Isztambul is igyekszik felzár
kózni. Később, hogy kineveztek Sziszüphosznak, igyekeztem 
emberközelibb témákkal foglalkozni. Benedek Eleket olvas
tam, és megtudtam, ki mentette meg idejében Erdélyt. De 
csak akkor egyszer. A többi rám maradt s a kicsi hátizsákra. 
El is indulhattam vele akár Isztambulba is.

Hát ébredj Báthory! Kinizsi Pál szólongat és minden skan
dináv hős a finnektől s az ugoroktól! Vagy legalábbis rovás- 
iratos vészjeleket ad le morze-ábécé előtti nyelven, de te ezt 
veheted Haydn vagy Händel kései diadalordításainak. Ez 
itt már annyira Darwin utáni! Őfelsége flottája úgy kereke
dett felül a mindenkori japán invázión, hogy beügyeskedte 
Szulejmán Jenő közel-keleti erőfölényét. Pár liter kőolajért 
cserébe.

Csak egyetlen érvet mozgósítsatok Európa önvédelmében, 
„s oda leviszem azt”, amint azt Özvegy Petőfinének tanácsol
ták még idejében, de aztán ő is jobbnak látta férjhez menni. 
Allah csak egy van. Legfennebb kettő. És három az ő straté
giája, mellyel rövidesen Isztambult is globalizálnák a multi
nacionális igazságtevők. Pénz küldi pénznek pénzesen. Bár 
semmi se bizonyítható, de euróra átszámítva Júdás fizetése 
ennyi meg ennyi. A többi néma csend, meg Hamlet, egy kicsi 
hátizsákkal: a teletext XYZ oldalán közlik a megfejtéseket a 
siketekkel és nagyothallókkal is...

T P A n A T M T  F A T  V n i P á T  MEGJELENIK KÉTSZER ÉGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON ,
i M U Ü A L M l  r  U L i U l K A I  XJX évfolyam 2008. 0. (499. ) szám -  március m

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i la p terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra 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 lanu l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Az Anyám tyúkjától 
a szent világszabadságig, 
avagy: Mi fán terem 
a kok(g)árda
Mottó:

Egy ha ttyú  száll fölöttem m agasan,
Az zengi ezt az édes éneket

(A XIX. század)

Mindegyre arról olvasni, hogy nem 
olvasnak az emberek. És erről lát
ni is a tévében: egyik este, hogy a fel
nőtt amerikaiak 17 százaléka még a 
figyelmeztető táblát sem tudja elol
vasni, hogy Vigyázat, krokodilusok!, 
a másikon, hogy az INTERNET vi
lágháló-birodalma végső rohamra in
dul a Gutenberg-galaxis ellen; har
madikon, hogy Németországban 
képregény formában tanítják a törté
nelmet (Comicsl), mert olvasva a 13- 
14 éves tanulók (hideg szobor vagy!) 
meg sem értenék! És csak ne lel
kendezzünk, mert nem csak náluk; 
Magyarországon egy különben nem 
szellemességéről ismert politikus ál
lapította meg vele azonos világnézetű 
és közjogi méltóságot is betöltött köz
életi személyiségről, hogy „nem érti 
az alkotmányt, mert nincsenek benne 
képek”. Viszont mégiscsak megnyug
tató az általános olvasottsághiányról 
beszélve, hogy valaha Asimov azt ír
ta, a felnőtt emberiségnek mindig is 
csak négy százaléka olvasott irodal
mat, s egyáltalán, jobb dolgokat.

(Romániai magyar viszonylatban 
ez kb. 30-40 000 főnyi olvasóközön
séget jelentene. Van-e ennyi? Nem le
het tudni: hatvanhat könyvkiadóra 
hat könyvesbolt ha esik, s a könyvter
jesztésnek vannak sajátos, magánút
vonalai is; a könyvtárak sem teszik 
rendesen közzé, kik, mit, mennyit köl
csönöztek; hogy mi a kelendő, mi nem. 
Egyáltalán, a könyvkereskedő szakma 
rangját vesztette; kezdve azon, hogy 
el sem lehet beszélgetni velük köny
vekről. Olyan kisvárosban, mint a há
ború előtti Marosvásárhely, három 
forgalmas könyvesbolt is működött, s 
ha bement egy vásárló, az eladó rög
tön látta rajta, hogy Dugó Dani ka
landjait, vagy Kant Breviáriumot kell 
az orra elé raknia. A városi könyvtá
ros azt is számon tartotta, hogy mit 
nem olvas az ember. Manapság vi
szont egyik-másik nagyobb könyvke
reskedésben és könyvtárban lassított 
filmekbe illően nyüzsgő kiszolgálókról 
finoman szólva is annyi megjegyezhe
tő, hogy nem az a kimondottan biblio-

2 ---------------------------------

fii társaság. És végül hasonlítsuk ösz- 
sze a könyvtárak nyitva tartási idejét a 
kávézók, bárok, night clubok, pubok és 
diszkók nyitva tartási rendjével!)

Mindenki beszél, ír, internetezik 
arról, hogy nem olvasnak -  ha nem ol
vasnak -  eleget azok, akiknek illene. 
Például egyik kolozsvári napilapban1 
egy fiatal és máskülönben valóban ro
konszenves, tehetséges és bátor kiál
lású, és minden értelemben olvasott 
közíró megállapítja, hogy a 19. szá
zad magyar irodalmának az oktatá
sa, illetve oktatási módja a fő hibás. 
Ilyeneket állít:

„...miért szemléljük mi fiatalok tá
volról, idegenkedve a kortárs irodal
mat?”

„egyik irodalomtanárnőm... legel
ső óráján... elharsogta: »az irodalom 
szívügy.« És azután is, mindvégig, 
akárcsak a többi tanárom, kitartott 
amellett a harcos-nemzeties irodalom
szemlélet mellett.” (Lévén ugyebár, 
hogyha valami szívügy, az csak har
cos-nemzeties lehet! Osztályharcos 
például nem?) „Szerintem itt van a 
kutya elásva. Azért vannak kész jel
zős szerkezeteink a 19. századi iroda
lomról, mert ezt az irodalmat sulykol
ták nemzeti dogmaként a fejünkbe.” 

„... a középiskolai oktatást kellene 
radikálisan megváltoztatni, az ottani 
irodalomoktatást kellene.... mítoszta- 
lanítani. Főleg a 19. századit, amely 
eleve predesztinált arra, hogy a nem
zeti eszmények foglalata legyen.”

Ha jól értem, itt tulajdonképpen 
arról van szó, hogy a nemzetieske- 
dő-hősködő-érzelgős irodalomra a kö

zépiskolában rákapatott fiatal olvasó 
kénytelen idegenkedve, távolról szem
lélni a mai irodalmat. Hogy mit te
kint szerzőnk kortárs irodalomnak? 
Nyilván csak a mai magyart, és emi
att nem említi pl. Harry PotterV, és 
hogy „Kassáktól errefelé tökéletesen 
magatehetetlenek vagyunk, bármi
ről is legyen szó”; s ezt Ércsey-Ravasz 
nyilván úgy érti, hogy idegen számá
ra a modernista (pl. avantgárd) költé
szet, mert ahelyett a Kutyakaparót ta
nították neki az iskolában. (És József 
Attilát, Weöres Sándort is csak tá
volról szemléljük? Nem tudunk mit 
kezdeni velük, akárcsak egyesek 
Dsidával?)

Nem tagadom, akit a romantikus 
költészeten neveltek az iskolában, 
annak nyilván jobban tetszik még 
mindig ez, hogy „harmat leszek, ha 
te napsugár vagy” annál a pop-folk 
Csirkefej-stílusú kortárs közéleti lí
rai kitörésnél, hogy „na, le gyorsan a 
pincébe, kisanyám”, csakhogy lényink 
egyesüljenek! És az avíttas nevelte- 
tésű olvasó talán túl nagy távolság- 
tartással szemléli a mai ifjú költőnő 
verses divatlankodó beszámolóját sa
ját erotikus kapzsiságáról; a szerzőnk 
szerint ez attól van, hogy rosszak vol
tak az olvasónak nemzeties szellem
ben nevelő tanárnői, s így az elvárná, 
hogy háromszínű pántlika legyen a 
megénekelt priapusi installáción! Az 
ízlés ma már nem irodalmi kvalitás; 
igaz, ezt nem lehet sem tanítani, sem 
tanulni; ha nincs, hát nincs!

Két dolgot nem akar tisztázni a ko- 
kárdás-szívügyes tanárnők megpi- 
ricskélője. Az egyik az, hogy ezek az 
irodalomoktatók nem maguktól voltak 
ilyenek. Ezekbe az irodalmi felfogást 
a kolozsvári egyetem magyar tanszé
kén táplálták be, akiket a szocialista 
társadalom, Pártunk és Kormányunk 
által megbízott. Ám vajon elképzelhe- 
tő-e, elhihető-e, hogy a Bolyai, majd 
a Babe§-Bolyai magyar tanszékének 
ideológiai hangadói ilyen kokárdás- 
trikolóros-Árpád-sávos szellemben 
oktattak volna és hősvértől pirosló fo
gakkal rágták volna rá az egyetemi 
hallgatók lelkületére a nemzeties hős
ködést? Mindenki jól tudja, hogy min
den éppen ellenkezőleg történt,2 s az 
irodalomoktatás leggyakoribb kitéte
lei a „leleplezés”, az „ostorozás” a „fe
udális elmaradottság”, a „forradalmi 
harc feladása”, a „bezzegnálunkafő- 
urak” voltak, s a nemesi felvilágoso
dást s a nemzeti, népies romantikát 
egyes professzorok és professzornők 
csak amolyan tulipános, vitézkötéses 
minősítésekkel tűzdelték tele.

A másik ügy, amit Ercsey-Ravasz 
nem vállal tudni: a 19. század demiti- 
zálásra szoruló irodalma már a saját 
korszaka elején is „mítosztalanította”
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a hatásvadász hazafiaskodó bombasz- 
tikumot. Talán éppen hiányzott, ami
kor professzornői Kisfaludy Károly 
morgolódásait tanították: „Sok ha
zapuffogtatás, ok semmi, de szörnyű 
magyarság, / Bundás indulatok, Oh 
be tatári műv ez!”

A 19. század magyar irodalmának 
egyoldalú oktatását hibáztatja a mai 
olvasók idegenkedéséért a „kortársi” 
irodalomtól, elképzelhető-e, elhihető- 
e, hogy nem tud róla: a 19. század leg
reprezentatívabb magyar irodalmi al
kotásában nem szerepel a „magyar” 
szó? Az ember tragédiájának nincs 
magyar jelenete, s hogy kedvenc pro
fesszorai erre nem hívták fel a figyel
mét, megint csak egyetemi képzése 
színvonaláról vall.

Úgy tűnik, hogy sokaknak a 19. 
század magyar irodalmáról alkotott 
képzetei és ismeretei valamilyen rossz 
Bánk bán-előadásra vagy kezdetleges 
irodalomtanárok rossz magyarórájá
ra alapozódik, ugyanerről. Ilyen szín
vonalú oktatásnak tulajdoníthatóan 
az is megesett már felénk, hogy Háry 
Jánosnak, a dicsekvő katonának, a 
miles gloriosusnak kétezer éve nevet
tető figuráját rendező és nyilatkozó a 
magyar nacionalizmus apoteózisának 
értelmezte.3

Nem ártana olykor egy kis kite
kintés a szomszédba, sőt a nagyvi
lágba se. Nehogy úgy tűnjék, hogy 
még Alabama vagy Nevada állam
ban is a túlzott Petőfi- vagy Czuczor 
Gergely-kultusz veszi el az olvasók 
kedvét, hol a klasszikusoktól, hol 
Ezra Poundtól. Különösen, hogy mos
tanság hallani arról, sokan ki sze
retnék tudni az irodalomból a Tamás 
bátya kunyhóját, meg még a Tamás 
úrfi csínjeit és kalandját is, mint „po
litikailag nem korrekt” könyveket. 
Sőt Franciaországban már súlyos bí
rálatok érik a 19. század prózájá
nak nagyjait is: Flaubert, Stendhal, 
Balzac művei nagypolgárságot bírá
ló vonásaikkal „tápot adhatnak a mai 
felelőtlen burzsoáziaellenességnek!” 
(Ez nem tréfa).

Azzal mindenki mindig is egyetér
tett, hogy az irodalomoktatást meg 
kell reformálni Magyarországon, azó
ta, hogy 1890-ben nagyobb hang
súlyt kapott a magyar irodalomtör
ténet oktatása a görög és görögpótló 
órák terhére. Ám az, hogy „irodalo
moktatás”, az három külön művelet!
1. Vázlatos irodalomtörténet', azonban 
nem az alsóbb osztályokban kezdve s 
nem a legrégibb korszakkal, mert kü
lönben a tanuló számára hozzáférhe
tetlen: bőségesen elég József Attilától 
vissza Csokonai Mihályig! 2. Az iro
dalmi műfajok ismerete: egy kis vers
tan, stilisztika s hasonlók. 3. Ami a 
leglényegesebb s legnehezebb: kitárni

Benczédi Sándor szobrai a 2. és 3. oldalon

a tanulók előtt a magyar nyelv teljes 
térképét, megismertetni, legalább fu
tólag, a hatalmas orgona minden re
giszterét, hogy azok közt is eligazod
hasson, ne csak a köznapok banális 
szövegei között.

Végül van egy negyedik, szöveg 
alatti, ki nem mondott célkitűzés is: 
az irodalmi hősök, kalandjaik és a 
helyszínek „elsajátításával” az olva
só családját kibővíteni a nemzet ha
táráig, és azontúl, a világirodalom út
ján, az egész emberiségre. Amikor is 
Copperfield David mindnyájunk tá
voli unokatestvére lesz, a Búsképű lo
vag Jenő bácsi sógorságához tartozik, 
és Karamazovék azok a sötét alakok, 
akik odaát laknak, túl a vasúti tölté
sen.

Az én-tudat kitágítása emberiségtu
dattá -  ez az irodalomoktatás értel
me.

'Ercsey-Ravasz Ferenc: Irodalom és kokár
da, Szabadság, Kolozsvár, 2008. 1. 11. E cikk 
egy régebben folydogáló vitához kapcsolódik, 
s fó'leg Selyem Zsuzsa egyetemi oktató néze
teihez igazodik.

2Épp két évvel ezeló'tt megírtam: érett
ségi előtt álló lányunokám elutasítólag nyi
latkozott József Attila Nyár című verséről, 
hogy az „olyan elvtársazó és kaszás” vers. 
Kiderült, az iskolában azt a változatot tanul
ták még, hogy „megvillan, elvtársaim, a ka
szaél” holott már maga József Attila így vet
te föl a Medvetáncba: „Megvillan, kék tünde 
fénnyel fönn a tél.” Jegyzetemre visszajelzés 
sem egyetem, sem tanfelügyelőség, sem tan- 
könyvkiadó részéről nem érkezett.

3Ha például Pintér Jenő Magyar irodalom- 
története egyes kitételei miatt esetleg zavart 
okozhatna a kisiskolások nézeteiben, az nem 
indokolja még, hogy a tanárjelöltek is úgy vé
gezhessék el az egyetemen a magyar szakot, 
hogy a legfontosabb irodalomtörténeti kézi
könyveket hírből sem ismerik. Ha például 
valami adat felől érdeklődnek, s azt mondja 
nekik valaki, nézz utána a Szinnyeiben, így 
kérdeznek vissza: „Hát az megint mi?”

FARKAS WELTMANN ENDRE 

A kocsma
i.

tíz éve semmihez nem kell színtér 
minden szcéna valahogy ismerős 
a majdnem-időt is ismerem 
a nagyfiút is, a kocsmahőst 
s a lányt is, kiből nő lesz
-  ó, hányat tettünk azzá -  
a megbízható képletek 
most válnak bizonyossá

nagyritkán, de mégis arra visz 
valami, túl a megszokáson 
a leverhetetlen kocsmahit 
megalkuvás-? vagy lázadásom?

és ott, a kocsmatérben 
meghinti testüket a mámor 
pojácák, nők, és álbarátok
-  ragyog a szombat esti tábor

II.
ellenfény rejti, fakuló alig-szépség 
egy hang a füstből, szinte arctalan 
egy szándék csupán a félhomályból 
egy félmondat, bár minden benne van

tíz éve nem volt visszaút, most gyermeteg 
vigyorral szólok: kéne egy konyak 
s hogy ezt a csatát tíz éve nyerte meg. 
nem akarom hinni, bár mindegy ugyan

ránéztem, és nem tudom mi okból 
azt mondtam neki, hogy -  Nagylány, 
más ahogy a sellő kél kék habokból 
s más ahogy felrág az alkóvból a patkány

tíz éve majdnem megért volna egy rózsát 
majdnem megért volna egy estét bármi 
a füst mögé néztem, kerestem az arcát 
s magam is füstté tudtam volna válni

III.
vágytam, hogy övé legyen az átmenet 
a hőskort felváltó minden munkanap 
amikor a langyos pinalé elönti, 
ha nem is minden este, de néhanap.

a kurvaságnak hogy lehet neve 
félelmetes, kimondva, s hihető 
ahogyan testet ölt, ha látod 
mást mond a hús és mást a nő.

a kocsma bezárt, s arccal a semminek 
fordulva néztem, ahogyan lépeget 
ne kérdezd, hogy hova tűnt szegény 
a sötét nyelte el, amelyből vétetett.

(s tanulságként itt hagyta nekünk 
e néhány sort, e koszos névjegyet)
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DEMETER ZSUZSA

Város 
a tengeren
Ha kedvünk támadna beülni egy im

már „nem szabad és nem királyi” vá
roska legelegánsabb éttermébe, a New 
York Hotel Casino Restaurantba, és el
beszélgetni például oroszlánvadászat
ról a város nevezetes polgáraival, Dr. 
Hidrogénnel, Venyige tanár úrral vagy 
Valdemár gróffal, vagy akár a min
denre emlékező ruhatárossal, nem kell 
mást tennünk, csak fel kell ütnünk 
Vida Gábor legújabb novelláskötetét.

Igaz, némi kitérővel, hegymászással 
érhetünk csak el/le a városba, hiszen 
a kötet harmadik novellája Vida 2005- 
ben megjelent regényének, a Fakusz 
három magányosságanak hangulatát 
idézi fel az olvasóban, ahol Fakusz há
rom (vagy egy) „találkozása” valójában 
a szomorúság történeteként körvona
lazódik az olvasó számára. Fakusz, a 
regény hőse köti össze a három, mind 
hangulatában, mind feloldásában kü
lönböző történéssort, ő az, aki be- és 
kivonul a regény teréből, azaz Fakusz 
magánya kiszorítja az ő világán kí
vüli történéseket. A szecessziós han
gulatú, poros kísértethistória után 
szembesülünk Fakusz kivonulásának 
robinsonádjával, majd Fakusszal és 
„a” heggyel -  a magány feloldhatatlan
ságának mégis vigasztaló tudatával.

Ä Nem szabad és nem királyi cí
mű, tavaly megjelent novelláskötet — 
amely nyitó darabja a Magvető Kiadó 
által útjára indított Novellárium-so- 
rozatnak -  harmadik novellájában 
{Beavatás) tehát az elbeszélő ismerős 
terepre kalauzolja az olvasót, mint
ha ismét Fakusz magányosságát érez
nénk át. De mindez csak „ismerős ide
gen terep”, hiszen a novellák nagy 
része, mint már említettük, más vi
lágba kalauzolja az olvasót. A kötet ge
rincét talán az a nyolc történet képe
zi, amelynek hősei mind ugyanannak 
a „nem szabad és nem királyi” kisvá
rosnak a lakói, illetve látogatói. Ezek 
a szövegek nem különülnek el élesen 
egymástól, szereplőik át-átjárnak a 
különböző történetekbe, emlékeznek 
és emlékeztetnek régen volt, s újra 
megismétlődő eseményekre (ilyen pél
dául Ánizs, a New York Hotel Casino 
Restaurant ruhatárosa, akit a New 
Yorkba beülő két pásztor viselkedése 
egy Edelweis nevű lányra és egy haj
dan volt történetre emlékezteti, amely 
egy újabb elbeszélés keretéül is szolgál 
a kötetben). A kisváros lakóinak elő
előbukkanó alakjai, a köréjük szövődő 
pletykák, kis mítoszok azonban még
is különálló történetekké alakítják az

egymást átszövő novellákat. A film- 
kockaszerűen előbukkanó figurák mö
gött ugyanis minden esetben felsejlik 
egy másik, nem egy esetben tragikus 
történet, a ki nem beszélt, titok övezte 
múlt, amelynek meghatározó szereplői
-  mint a könyv hátulján is olvashatjuk
-  a legtöbb esetben maguk a nők.

S talán ebben rejlik Vida szövegei
nek ereje: szereplőit úgy vonultatja fel 
a kisváros különböző helyszínein -  le
gyen az az említett New York, a város 
főtere, mozija vagy a Kisutca - , hogy a 
színfalak mögül (Fratye Turku lomtá
rából, a város templomának befalazott 
oszlopából vagy épp az egyedül csak 
Kappan Sanyi által olvasott Mozigépek 
karbantartása, javítása és üzemeltetése 
című könyv lapjairól) életre kel a sze
replők múltja és addig háttérben rejlő 
titkaik is.

Vida „nem szabad és nem királyi” 
történetei ugyanakkor egyszerre osz
latják és teremtik a rejtélyt. A történé
sek apropója a legtöbb esetben valami
lyen szokatlan esemény, „világra szóló 
dolog”, nem egy esetben csoda bekövet
kezte (például Horgas Artúrnak, a vá
ros főépítészének esete az emelkedő to
ronnyal és a rénszarvassal a Torony

Lepizsán Fekécs Zita: Maszk

emelkedőben című novellában, vagy a 
templomban talált titokzatos vászon 
körüli történetek Az ereklye címűben).

A bennfentes, mindentudó narrá
tor azonban nem a rácsodálkozás, ha
nem a természetesség hangján ismer
teti velünk az eseményeket, hiszen „az 
nem is fontos, hogy mi történt ponto
san, voltak még és lesznek bizonyá
ra városunkban világra szóló dolgokat 
feltaláló elmék, de attól még az élet 
megy tovább” {Venyige tanár úr zseb
ciklotronja). A narrátor szenvtelen né
zőpontja pedig jól ellenpontozza az 
elmesélt történések feletti olvasói cso

dálkozást. Hiszen ki ne lepődne meg, 
ha a városháza tornya hirtelen elkez
dene emelkedni, vagy egy szép napon 
az erődben, gombászás közben egy 
csőrlősodronyon lógó amerikai katoná
ra bukkanna, akit Jack Daniel’s névre 
keresztelnek a novellák amúgy is be
szédes nevű hősei (pl. a katonát meg
találó Kara Katica névre hallgató ci
gányasszony vagy Frátye Turku, aki 
talán nem véletlenül volt hajdanán 
épp a Kara Dengiz, azaz a Fekete-ten
ger „mentén, partján, közepén, szélén 
vagy meglehetős távolságban tőle” sze
relmes egy nőbe).

És a feloldást a legtöbb esetben nem 
a csodák, rejtélyek megfejtése, megma
gyarázása kínálja, hiszen a szereplők
höz hasonlóan csak sejthetjük, miért 
emelkedik a torony, és szinte magate- 
hetetlenül szemléljük, amint felszáll 
az égbe (igaz, senki nem látta), a néger 
ejtőernyős is úgy tűnik el a novellából, 
ahogy érkezett: kirepül belőle anél
kül, hogy megtudnánk, miért is repült 
be. A feloldást inkább a történetek el
beszélésének komikus, szatirikus, 
de minden esetben szomorkás tónu
sa adja. És ez az, ami ezt a nyolc no
vellát igazán megkülönbözteti a kötet 
többi szövegétől -  a narrátor szomor
kásán vidám, tréfás, anekdotázó, igen 
szórakoztató hangja (néhol Mikszáth, 
Krúdy és Molnár Ferenc világa sejlik 
fel, de Hrabal Pepin bácsijának törté
neteit is felidézi az olvasóban). A felfe
dett csoda, rejtély mögül azonban min
dig egy újabb rejtélyes történet sejlik 
fel -  s ezek az újabb történetek leg
többször a novellák zárómondataként 
szolgálnak. Vida hősei ugyanis mindig 
úton vannak, a kisvárosba az esetek 
többségében mindig érkezik / visszatér 
valaki, akinek személye felborzolja a 
város pletykára éhes lakosságának ke
délyeit -  és mindig rejtélyes módon tá
vozik / tűnik el valaki, hogy lehetősé
get adjon egy újabb visszatérésre (mint 
ahogy ez nem egy esetben meg is tör
ténik). Az érkezés / eltűnés / visszaté
rés motívuma összekapcsolható a kö
tet címében szereplő tagadószóval is. 
Vida novellái ugyanis épp a nyitva ha
gyott finálék, a szereplők „szabad és 
királyi” múltjának felvillantása révén 
megsokszorozott történetsíkokkal el- 
lentétezik az immár „nem szabad és 
nem királyi” város lakói életében be
következő eseményeket. Mindezt úgy, 
hogy a novellák végén újabb kezdet
hez érkezünk, hiszen „nem ért véget 
velünk a történelem, hiába reményke
dünk, hogy meglátjuk, kezdet van új
ra, örökös kezdet, néha egészen csen
des, köznapi, alig észrevehető, máskor 
pedig harsány, rikoltozó, fényes, hogy 
hallják meg a süketek, és lássák a va
kok, állandó kezdet van, állandóan 
kezdődik velünk egy újabb történet, és

» » » » » »
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legtöbbször nem fejezó'dik be” (Egy ta
vaszi történet eleje).

Vida hőseiről ilyen értelemben ki
jelenthetjük, hogy minden történettel 
visszalépnek egy előzőbe, folyamato
san kihátrálnak tehát a novellákból, 
így nem lehet sem az elbeszélések 
idejét, sem a helyét körülhatárolni. 
A történetek, nem egy esetben, egy
fajta mitikus időtlenségbe mereved
nek -  de a 19. század „szabad és kirá
lyi” miliője éppúgy felidéződik, mint a 
századelő polgári világának kávéházi 
hangulata, és -  mint ahogy a könyv 
címe is jelzi -  a „nem szabad és nem 
királyi” korszak nosztalgiával vegyes 
pártállami abszurditása is visszakö
szön. És ugyanez érvényes lehet a tör
ténetek helyszínére is. Hiszen a „nem 
szabad és nem királyi” jelző utal
hat egy erdélyi városra, de csak ad
dig, amíg el nem olvassuk a novel
lákat. S hogy nemcsak egy városról 
lenne szó, azt tudják maguk a szerep
lők is: „Városunk tulajdonképpen a 
Kara Dengizben van, de ez már keve
seket érdekel -  sem szabad, sem kirá
lyi. Egy nő áll a háttérben, és amíg ott 
áll, nagy baj nem történhet.. .”(Nő volt 
a dologban).

Ha viszont elhagyjuk ezt a „szabad 
és királyi” emlékeiből is élő várost, 
teljesen más hangulatú történetek
kel szembesülünk a kötet hasábjain. 
A nyitó szöveg (Kelj fel, és járj!) nem 
az egyetlen bibliai párhuzamra épülő 
története a kötetnek, a Mielőtt a ka
kas hármas szerkezete is bibliai törté
netre épül (persze, a fentebb említett 
nyolc novella között is találunk olyat, 
amelyben hangsúlyos elem a bibli
ai párhuzam, például, mint címe is 
mutatja, a Jézus-film). Talán az utol
só történet, A  fotográfus halála az, 
amely legközelebb áll Vida első, Búcsú 
a film től című kötetéhez, s talán ez 
a leginkább metaszövegként is értel
mezhető írása a szerzőnek ebben a kö
tetben. S bár szerkezeti, narratív meg
oldásaiban ez a hat novella hasonlít a 
városi történetekhez, tonalitásában 
élesen különbözik tőlük. Talán ezért 
nem találtam annyira szerencsésnek, 
hogy a két különböző hangulatot fel
idéző novellák -  minden fellelhető te
matikus összefüggés ellenére -  nem 
teljesen elkülönítve szerepelnek a kö
tetben. Hiszen ha már betértünk a 
New York Hotel Casino Restaurantba, 
nehezen szánjuk rá magunkat, hogy 
felmásszunk a Kelemen-havasok La 
Elicopter nevű helyére, hogy meghall
gassuk a pásztorok királyának törté
netét -  bár kétségtelen, az is hihetet
lenül izgalmas.

(Vida Gábor: Nem szabad és nem 
királyi, Magvető Kiadó, Budapest, 
2007.)

EGYED EMESE 

Csengettyű
Felejthetetlen tanárom, 
Killyéni Péter emlékének

Tantárs, ju v en tu s  ventus, mi sem voltunk 
jobbak deákné vásznánál, nem voltunk 
világrengető tehetségek sportban, 
sem kezes bárányok vagy csodalények:

diákok voltunk és szerettünk téged.

A ki akarta, „vonalasnak” vélte 
-  háta mögött ki is nevettük érte -  
a megszólítást (tanár elvtárs helyett), 
a tantársat.

Bizalom szava volt ez.

Bizalom pályáján futtattál minket! 
Embernek néztél minket, és szokatlan 
és megtisztelő volt a bizalom.

Kolozsvár ..., ama „szép hetvenes évek”.

Csillagpályákról figyelsz most, figyelsz. 
És kimondatlan szavunkat is érted.

Komolyságodra jól emlékszem, tan társ. 
Kiegyensúlyozott, csöndes, rejtőző, 
tán félénk világodat -  megsejtettük, 
értékrended (sokára tán...) 
követtük.

Tudtál nevetni, békességet vetni, 
derűt aratni, béke atlétája.
Lélektorzító időre, világra 
nem pazaroltál sok időt; mosoly 
és hallgatás jelezte, amit gondolsz 
(mozgásról, lélekről,
„a” helyzetről)...

Mára
pillantásod gesztenyefákban alszik. 
Szamos csöndes, hideg-meleg habjában, 
a Farkas utca hársfaillatában, 
növendékeid bizakodásában, 
az iskolai csengettyű szavában, 
„tan-társ, tan-társ”!
(Metamorfózisban, harmóniában.)

Kolozsvár, 2008. január 7-én

Amulat
Kovács Ildikónak

Jaj, a hang teste!
A  teremtődés ellenállhatatlan 

ereje-vágya!
A  látás

szívet szorongató 
akarása!

(... kopár szemgödrök, közönyös, 
javíthatatlan  

aggastyán-világban...)

Jaj, túlvilági szépség, 
gyermek kérlelhetetlen 

játéka, makacs, 
makacs 

szeretet-szomja, 
kiapadhatatlan  
adni-tudása!, 

mozdulatok felismerése, 
meg

álmodása, 
mégis -  

sugárzás, derű  
sokszorozása!

Hazugságok hídja fölött 
-  odanézz! -  

kristályég-ragyogás: 
lajtorján az angyalok 

jelével

Pinocchio
(É
R
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Az Erdélyi Helikon első költői nemzedéke
A két világháború közötti időszak 

írói, különösen azok, akik az ERDÉLYI 
HELIKON körül gyülekeztek, az „erdé
lyi gondolatban" találták meg eszmei tá
maszukat, műveik többnyire a transz- 
szilvanista ideálok vonzásában születtek. 
Költészetük azokról az élményekről adott 
számot, amelyeket az erdélyi táj és az er
délyi történelem sugallt, elégikus érzés
világot fejezett ki, nem egyszer az er
délyi magyarság tragikus történelmi 
tapasztalatait szólaltatta meg. A heliko
ni költészet nem jelentett egységes költői 
szemléletet és stílusirányzatot, a közö
sen képviselt eszmék adták meg összekö
tő erejét, és nem a vers poétikai, stiláris 
természete. Vezető szólamát Áprily Lajos, 
Reményik Sándor és Tompa László ro
mantikus szimbolizmusa határozta meg.

E szimbolizmus még a századforduló 
későromantikája nyomán született, s csak 
lassanként zárkózott fel a „nyugatos" líra 
korszerűbb törekvéseihez. „Megkésett" 
szimbolizmus volt, a lélek finom sejtel
meinek művészi kifejezése, kétségtelen 
eredményeit akkor érte el, midőn a való
di élet erősebb vonzásába került. Az erdé
lyi magyar költészet első nemzedékének 
kiváló tagjainál, az úgynevezett „heli
koni triásznál" pontosan megfigyelhe
tő, hogy költészetük a trianoni fordulat 
után, ennek hatására telt meg személye
sebb érzéssel, egyszersmind tartalm a
sabb közösségi mondanivalóval. Áprily 
nemes veretű költészetét az elégikus mó
don szemlélt erdélyi táj, Reményikét a 
humánus értékek védelme, Tompáét a 
történelem és a székely népi élet töltötte 
fel életanyaggal és személyes indulattal. 
Az erdélyi költők a nemzetiségi tapaszta
latok kifejezése nyomán újították meg a 
későromantikus nyelvezetet, adtak sze
mélyesebb jelentést a szimbolista líra el- 
vontabb artisztikumának.

A HELIKON „első nemzedékének" kö
rében Bartalis János, Szentimrei Jenő és 
Olosz Lajos munkásságában kaptak na
gyobb szerepet a modernebb költői vív
mányok; különösen az expresszív len
dület és a szabadverses kifejezés. Az ő 
formanyelvük kétségtelenül magán vi
selte a tízes évek elején megjelenő és a 
húszas években teljesen kibontakozó iz
musok hatását. Avantgárd jellegűnek 
azonban az ő költői formanyelvük sem 
nevezhető igazán, legfeljebb az avant
gárd hatásáról beszélhetünk. A heliko
ni líra így a korszerűsített századvégi 
romantikus szimbolizmus és az expresz- 
szionizmus hatását is mutató „nyugatos" 
költészet között foglalt helyet, magyaror
szági mesterei között egyaránt szerepet 
kapott Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, 
illetve Babits Mihály, Kosztolányi Dezső 
és Tóth Árpád.

Kuncz Aladár mintegy a helikonisták 
közös meggyőződését fejezte ki, midőn Az 
erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmá
ban című, már idézett tanulmányában a 
helikoni költészet fokozatos kialakulását 
a szülőföld, majd a történelmi múlt egy
mást követő nagy élményével magyaráz

ta. Valóban a rom ániai magyar költészet 
az erdélyi táj mély benyomást keltő szép
ségének festői leírása révén született. 
Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa 
László, később pedig Dsida Jenő, Szemlér 
Ferenc, Szabédi László és Horváth István 
verseskönyvei a szülőföld gazdag ter
mészeti világát idézték meg; magányos 
hegyormokat, zúgó vadvizeket, szelíd 
völgyeket, romantikus és pásztori tájat, 
amely a versben jelképes erőt kapott. Ez 
a táj gyakran az öröm és a derű forrá
sa volt, többnyire mégis a magányos ér
zés, a lélek borongó fájdalma, a végzettel 
szembenéző ember szorongása öltött ala
kot az erdélyi természet költői ábrázolá
sában. Áprily Lajos Az irisórai szarvas, 
Marathon, Tompa László Éjjeli havazás
ban, Éjszaki szél, Bartalis János Hajh, ró
zsafa című verseiben a tájnak sötét sugal
lata van, a tisztán metszett természeti 
képek tragikus közérzetet árasztanak.

A tájköltészet, a magyar kultúra törté
netével szorosan összefüggő és a nemze
ti identitás szerkezetének alakulására is 
mindig hatással lévő „magyar tájak" köl
tői ihlete általánosan is nagyobb szerep
hez jutott a Trianon utáni korszakban és 
különösen az elszakított országrészek re
gionális irodalmaiban. Ebben a vonatko
zásban érdekes tanulságokkal szolgál, ha 
mérlegre helyezzük a NYUGAT 1919— 
1920 után fellépő nemzedékeinek, az 
úgynevezett „második" és „harmadik" ge
nerációnak, illetve a kisebbségi magyar 
költészet képviselőinek munkásságát. E 
nemzedékek költői általában a természet 
ősi nyugalmában és tündéri idilljében ke
restek menedéket a társadalmi létben 
dúló küzdelmek elől. Szabó Lőrinc, Fodor 
József, Erdélyi József és Berda József 
ugyanúgy a természet ölén találta meg az 
áhított békességet, mint néhány eszten
dő múltán Radnóti Miklós, Vas István, 
Dsida Jenő és Szemlér Ferenc.

A magyar líra tájszemléletében mind
azonáltal meglehetősen nagy változás 
ment végbe alig egy évtized folyamán. A 
fiatal Szabó Lőrinc vagy Radnóti Miklós 
idilli tájai még a költői képzelettől nyer
ték alakjukat és színeiket. Az a „benső 
táj", amelynek természet képét és pász
tori életét klasszikus minták és nosztal
giák ihlették, egészen más jellegű volt, 
mint a kisebbségi, így az erdélyi költői 
műveiben megjelenített természeti világ. 
Ez a természeti világ már nem bukolikus 
minták, hanem valóságos hazai tájak ha
tására született.

Van Szerb Antalnak egy kis esszéje, 
a Természet vagy táj, ez szellemesen kü
lönbözteti meg a két fogalmat. A termé
szet fogalma szerinte a városi civilizáció
ban kialakult mesterkéltség elutasítását, 
panteista sejtelmeket rejt magában, ezen
kívül erősen emocionális jellegű. „A ter
mészetbe belevetítik az emberi érzésvilág 
egész gazdagságát, a természet vidám, 
melankolikus, ujjongó, játékos, vigasz
taló, Érosszal telített, haragvó." A táj fo
galma ezzel szemben nem rekeszti ki 
magából a társadalmi és történelmi moz

zanatokat. Nem kíván romantikus kivo
nulást a civilizációból, ellenkezőleg, törté
nelmi és kulturális hagyományokra utal. 
„A tájba beletartozik az ember és az em
ber műve is. Fontos színe a város a hegy 
lábánál, a távoli falvak, várromok és ko
lostorok. [...] Mindezek etnikai vagy mű
vészi milyensége még a tisztán természe
ti jelenségeknél is erősebben befolyásolja 
a táj jellegét.” A természet fogalma mint
egy a költészet mitologikus fogalmai kö
zé tartozik, a táj fogalmának kultúrtör
téneti jellege van. „A természet -  mondja 
Szerb Antal -  ahistorikus, időtlen foga
lom, szinte ellentéte a történelemnek, a 
táj pedig csupa történelem."

Ez a történelmi tájfogalom jelenik meg a 
két világháború közötti korszak költőinél 
és természetesen Erdély magyar költőinél. 
A verseikben alakot öltő táj nemcsak me
nedéket kínál a társadalomban dúló vál
ságok elől, biztonságot is ad, feladatot is 
kijelöl. A költő a táj meghitt világában érzi 
otthon magát, a táj hagyományai alakít
ják kultúráját, elmerül történelmében, fe
lelősséget vállal népének sorsáért. Ennek 
az otthonosságnak, hagyománynak és fele
lősségnek a jegyében lesznek a két háború 
közötti korszak költői és különösen az er
délyiek valamely történelmi táj követei és 
énekesei. Vas István és Rónay György „tör
ténelmi tája" Budapest, Weöres Sándoré, 
Jankovich Ferencé és Takáts Gyuláé a 
Dunántúl, Kiss Tamásé az Alföld, Győry 
Dezsőé és Mécs Lászlóé a Felvidék, Berkó 
Sándoré és Sáfáry Lászlóé Kárpátalja, 
Dudás Kálmáné és Fekete Lajosé a bács
kai vidék, végül Áprily Lajosé, Reményik 
Sándoré, Tompa Lászlóé, Bartalis Jánosé, 
Jékely Zoltáné, Dsida Jenőé, Szemlér 
Ferencé, Szabédi Lászlóé és Kiss Jenőé 
Erdély. Valamennyien egy földrajzi és 
művelődéstörténeti, de mondhatnám így 
is: „szellemtörténeti és lelki" értelemben 
meghatározható táj énekesei, akiknek 
költészete nemcsak a szülőföld természe
ti szépségeit, hanem emberi világát, mű
veltségét, hagyományait, népi kultúráját 
is megörökíti.

A táj költői ábrázolásának mögöttes 
terében mind gyakrabban jelent meg 
az erdélyi történelem. A sziklaormok és 
szurdokok körül legendák és mítoszok 
születtek, minden régi kőhöz valamely 
véres történelmi esemény emléke tapadt, 
és az erdélyi magyarság sok évszázados 
történelme valóban nem szűkölködött vé
res és tragikus eseményekben, ezek időn
ként a nemzeti közösség végső pusztulá
sának szorongató félelmét keltették fel. 
(Erről a tragikus erdélyi magyar tör
ténelemről adott költői képsorozatot az 
1941-ben Szentimrei Jenő szerkeszté
sében napvilágot látott Versekben tündök
lő' Erdély című antológia.) így Áprily a táj 
és a történelem egymást kiegészítő szer
ves egységéről beszélt Marosszentimrén 
írott Nyár című versében: „Mi már a ten
gert nem látjuk soha. (...) De ez a nagy fo
lyó, látod, tied, (...) s ez a hömpölygő dal
lam, lásd, enyém — / És este kinyitom az 
ablakom / és a históriáit hallgatom: /
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egyetlen transsylvan hősköltemény.” Ezt a 
„hőskölteményt" írták tovább Aprilynak 
azok a versei, amelyek az erdélyi magyar 
múlt emlékeit idézve fejezték ki költőjük 
történelmi és művészi tudatát. A Régi vá
ros integet Brassó küzdelmes múltjára, 
az Egy pohár bor az ősök munkás életé
re utalt.

Az erdélyi táj rajza és az erdélyi törté
nelem idézése nyomán az „erdélyi sors" 
komor eszméje jelent meg; a nemzetiségi 
költészet a kérlelhetetlen történelmi vég
zet tudatában született. Erdélyi végzet 
alatt hangzott Tompa László korai ver
sének címe; borongós, magányos vallo
más. „Körülöttem zsivaj, nyüzsgő, sokféle 
nép -  / Távolabb tengerek -  szédítő nagy
világ! -  / Ily kerengős között rá ki is érne 
még, / Hogy észrevegye a kis Erdély bús 
fiát?!”Az „erdélyi végzet" nyomasztó sú
lyától a transzszilván ideológia segítsé
gével próbáltak szabadulni a HELIKON 
költői. A transzszilván eszmék: a nemzeti 
megbékélés, a kisebbségi humánum esz
méje hoztak némi reményt, erősítették a 
lélek ellenálló képességét, adtak közössé
gi tudatot a vidéki kisvárosok zárt vilá
gában éló költőknek.

A lassú pusztulás, a szétszóródás, a 
száműzetés általános érzését lassan fel
váltotta a közösségi küldetéstudat ellen
állást szervező első ereje; az „erdélyi vég
zet" tudatát az „erdélyi hivatás" tudata. 
Az erdélyi tájban megjelent az erdélyi 
ember: magyar és román, s a népben élő 
természetes emberség bizakodásra intet
te a költőt; a „transsylvan hőskölte.mény" 
a történelem által ugyanabba a tájba, or
szágba terelt nemzetek kölcsönös megér
tésének példája lett. Az első nagy hatá
sú „transsylvan" költemény, Aprily Lajos 
Tetőn című -  Kós Károlynak ajánlott -  
verse a havasi legelők román pásztorá
ra hivatkozott, aki békével és barátság
gal fogadta a hegyek között barangoló 
reményvesztett városi magyart:

Ősz nem sodort még annyi árva lombot 
annyi riadt szót: »Minden összeomlott...«

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekre mentem.
Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.
Időkbe látó, meztelen tetőjén 
tisztást vetett a bujdosó verőfény.
Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor.
És békességes szót ejtett a szája, 
és békességgel várt az esztenája
Távol, hol már a hó királya hódít, 
az ég lengette örök lobogóit.
Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám-horizontot

s tetőit, többet száznál és ezernél -  
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély...
Az egymás mellett élő erdélyi népek 

kölcsönös kiengesztelődésének eszmé
je, amelyet az „erdélyi gondolat" hirde
tett, mély humánummal töltötte meg a 
helikonisták költészetét. Az erdélyi ma
gyar líra „hőskorának": a húszas évek

közepének és második felének termését 
a „kisebbségi humánum" gondolata szőt
te át. Aprily Lajos Rasmussen hajóján 
(1926), Az aranymosó balladája (1934), 
Tompa László Ne félj (1929), Reményik 
Sándor Egy eszme indul (1925), Atlantisz 
harangoz (1925), Két fény között (1927), 
Szentimrei Jenő Ki kell mondani (1930), 
Bartalis János Nap madara (1930), Föld 
a párnám (1931), Olosz Lajos Égő csolna- 
kon (1928), Barlanghomály (1931), Berde 
Mária Seherezáde himnusza (1928), 
Bárd Oszkár Mi lesz velünk? (1924) és 
Szombati-Szabó István Hazajáró lélek 
(1935) című köteteiben a nemzeti megbé
kélés, a közösségi felelősség és a humá
num eszméi kaptak kifejezést.

Berde Mária a megértő türelemben és 
a kölcsönös megbecsülésben látta a sok- 
nemzetiségű és sokvallású erdélyi társa
dalom belső békéjének zálogát:

Az én apám tudott jól franciául,
S  Bázelben németeknek prédikált.
De mikor elment Szolnokdobokába, 
Román szótárt vett és grammatikát.
Öt éve nem volt ott a nyájban pásztor,
És sok magyar feledte már szavát -  
Kallódó lelkűkért apám a kátét 
Románra fordította át.
Zsidók is éltek ott. Buzgók s szegények.
S az én apám zsidóul is tudott.
S jöttek hozzája nagy szakállú vének: 
Hallgatni az ótestamentumot.

(Az én apám)

Budai György metszete

Tompa László a népi elkötelezettség
ben ismerte fel azt a nemes küldetést, 
amelyet a nemzetiségi sorban élő költő
nek vállalnia kell:

Karomban is meg-megbizserdül a vágy: 
Nekivágni az élet sodróbb áramának: 
Lüktessen együtt életem is 
A nagyvárosok lüktető életével -  
(Él társam is ott, -  pár mai-legkülönb.) 
De mindjárt érzem: valami visszatart. 
Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős! 
Azt mondom néha: talán a gondok... család... 
De lehet más is -  Elég, hogy maradok, 
A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz? 
Míg havat pállva a Budvár körül 
Sors szele sír... kiugró bérceken 
Toportyán dudál -  s véreimmel a tél 
Felbont hatatlanul egybeölel. -

(Erdélyi télben)

Reményik Sándor a Végvári-versek 
végső kétségbeesése után maga is az 
egyetemes humánum védelmében jelöl
te meg feladatát, s ennek a jegyében kép
zelte el a megértést emberek és nemzetek 
között:

Nagyon szeretnék megérteni mást,
S vágyom, hogy megértsenek engemet, 
De belebotlom szárnyas vágyaimba -  
És félre-szólok, mint a lázbeteg.
Az ember-nyelvet aki elfeledte,
Meg nem tanulja újra soha már. 
Meghalt, ki elfelejtett emberül.
De én haló-poromban álmodom,
Hogy van még nyelv az emberén kívül.
Világnyelv, melyen nincsen félreértés, 
Világnyelv, mely szó nélkül magyaráz, 
Világnyelv, mely végtelen szánalommal 
Engedi beszélni a csillagokkal 
Az élet rég kirostált szemetét.

Ha ezt a nyelvet bírnám megtanulni,
S minden bűbájos tájszólásait:
Hűlő szívemnek minden dobbanása 
A Mindenséggel volna párbeszéd.
És szólnék, ahogy eddig soha még.

(Mint aki elfelejtett emberül)
A transzszilván eszmék és a kisebbsé

gi humánum gondolata adtak a helikoni 
lírának történelmi hivatástudatot, kel
tették fel benne a tragikus reménytelen
ség közérzete után a közösségi cselekvés 
igényét, az erdélyi magyar nemzetiség 
és kultúra jövőjébe vetett reményt. Ez a 
költészet a „hőskor" idején az anyanyelvi 
művelődés és a közösségi tudat hivatott 
őrének tekintette magát, nagy szerepet 
vállalt abban, hogy az erdélyi magyarság 
széles rétegei maradtak mentesek a nem
zeti elszigetelődés és a revansvágy mér
gétől. A HELIKON költői részt kíván
tak venni abban a munkában, amely a 
népek közötti béke, az egyetemes humá
num és az európai kultúra eszményei
re szerette volna alapozni az erdélyi éle
tet. Tompa László verse, az Új Dévavára 
épül már nem kevés önérzettel, bizakod
va jelentette ki: „Az a vár mégis állni fog 
majd!” Nem a helikoni költészeten mú
lott, hogy az együttélő népek testvérisé
ge, a humánus értékek védelme soroza
tosan vereséget szenvedett. A HELIKON 
költészete nehéz időben: a véres euró
pai diktatúrák kelet-közép-európai ter
jeszkedése és átmeneti győzelme idején 
is hűséges maradt humanista eszménye
ihez. A NYUGAT költőihez hasonlóan 
a helikonisták is a hagyományos erköl
csi és kulturális értékeket védelmezték, 
szemben a diktatúrák barbár támadá
saival. A HELIKON első költőnemze
déke: Tompa László, Reményik Sándor, 
Bartalis János, Szentimrei Jenő, Berde 
Mária, az időközben Magyarországra te
lepült Áprily Lajos, majd a helikoni lí
ra fiataljai: Dsida Jenő, Szemlér Ferenc, 
Kiss Jenő és Szabédi László kitartottak a 
transzszilván ideológia humanista eszmé
nyei mellett, ennyiben a harmincas évek
ben kibontakozó antifasiszta szellemi el
lenállás szövetségesei voltak. A helikoni 
költészet továbbra is képviselte a kezde
ti transzszilván eszmekor: a „kisebbségi 
humánum" nemes hagyományait.
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HAJÓS JÁNOS
H áló
Meglazulnak most az ölelés fűzői, 
te vagy az éjszaka aranyfedezete, 
te vagy az altatóóra néma nevetése.
Almodból, ha fölriadsz, gyöngéd irigységgel 
tapasztalod, hogy én bezzeg: élek.
Szemhéjad mögé ijedten visszarepülsz.
Álmomból, ha fölriadok, tapasztalom én is, 
hogy lélegzeted túlvilági teltségével, 
miként hívod ki magad ellen 
a nappal éktelen bosszúját.

K ín a i  f a l r a  f i g y e l ő  h a r c o s
Nyájas figyelmemet 
szétszóródni terelem.
Körbekínálom pillantásaimat, 
hadd lopjanak belőle a tárgyak.
Visszajelzésekre nevelem őket, 
nem riadok vissza 
a belemagyarázástól sem.

Lelket lehelek a képtelenségbe.

Megtehetem, hisz vazallusok
alázata vesz körül,
túszként él bennem árnyékuk, nevük.

Bólogatást várok el a kilincsektől 
és a virágoktól egyaránt.
Úgy nézek -, mint akire visszanéznek.
Illatok és tanítványok 
érkeznek asztalomhoz, 
testüket a küszöb előtt 
illedelmesen levetik.
Nem vagyok mester, csak ingeridomár.
Tizenkét vigalom követ e vacsorán.

*

Időnként szétnézni támad 
önvédelmi kedvem... Hogy mi ellen 
adatik védekeznem -  nem tudom.
Kideríteni próbálom éppen.

Megnyitni az empátia szelepeit, 
kipukkasztani a szennyes légzsákot,

a költemények intim tekintélyét, 
vagyis a spirituális pocakot.

Nekiveselkedésem következtében, 
görbül a tükör s benne a tér, 
tágranyílt illatokkal mered rám a 
kávéfoltos rózsa -  
csészém fala tipikus kínai.

Munka s z a v a
Egyre ritkábban molesztálom magam, 
tetteim megkerülik a szavakat, 
a dolgok spirituális segge dologtalan. 
Szerelme tárgyát feledő Narkisszoszt 
áltatják naiv kertbéli nárciszok.
A kártyapartik, miket kedélyes, tükörkép
éneimmel vívtam egykoron 
múltba-fúlnak lassan.
Száll a vöröslő korom.
Betemet a harsány tettek pora.

Csíkos ruhába bújtat a cselekvés, 
dolgozni visz a testem. Ha leülök 
nagyritkán -  akárcsak egy tettes...
Az vagyok. Mint kicsi ősmozdonyból, 
pöfög belőlem a tettvágy arrogáns gőze.

G la d iá to r  a p á h o ly b a n
Véget ért a „nagy szerelem”, 
ami önmagamhoz fűzött.
Ez persze nem jelent villámválást, 
de most már jöhetne más is.
A nárciszokkal megrakott vagon-évek elől 
lassacskán kifoghatom magam 
és mozd(ony)ulhatok tovább.
A visszapillantó-tükrök mélyén 
párásodó, homályos kertekben 
ne kódorogjon a tekintet,
(s még kevésbé a kerge láb!).

Egyedül áll mögöttem 
valaki, a penészedő fényben...
„Saját” fejét ütlegeli 
egy sziszegő vándorbottal, 
hogy állna már félre az útból, 
melyet ugyancsak „sajátjának” érez. 
(Szerencsére, már csak az árnyék
om az.)
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BATÁRI GÁBOR

Stomamundstjern 
és Fjortibrantz 
nem halott
( t i z e n n e g y e d i k

r e g é n y r é s z l e g )
— Fifikás egy mandró az a Mirdroff 

ügynök. Szólt dörmögó' hangon Fjorti
brantz és keseszín kefe hajzatába túrt, 
persze ehhez előbb le kellett vennie 
szkafanderszerű sisakját (mert az is volt 
néki), melynek mindkét oldalából hatal
mas szarvszerű ékítmény türemkedett 
elő. Talán ezzel az önkéntelen mozdulat
tal adott nyomatékot csudálkozásának, 
merthogy csodálkozott és még álmélko- 
dott is tovább eképpen: -  Tammarg cim
borájával az egyik legfőbb kihágást kö
vették el, rongálták, sőt maradandó 
kárt okoztak Őmikroszentsége, a Soros 
Ölelnök -  ó, pangeve -  vagyonában, har
ci erejében; ellopták az egyik legkivá
lóbb kadétja bal lábát, s azt már nem 
lehet visszacsinálni, mert közben rejté
lyes módon eltűnt. A legsúlyosabb ítéle
tet kapták, amit démonizált run kaphat, 
száműzetést az Abüsszoszra; fejbörtön
be való elzárással, setét agyak láncain 
való vizionáltatással súlyosbítva, de kis 
idő múlva, egy-két mikroaion múltán, 
felfüggesztette büntetésüket a Cenzor, s 
hibernált testükbe visszagyökereztette 
tudatuk Centrumát. Micsoda pofátlan
ság most a Vérpirospozsgás Magister -  
ó, pangeve -  legtitkosabb ügynökei, fel
felé bukott a két jómadár. Fjortibrantz 
dohogva nézett ki a Góliátnak keresz
telt DH-80-as középtávú többszemé
lyi reppentyű ablakán, hogy vajon mer
re járnak az űr levegőtlen, csillagporos 
országútján, mennyire közelítették már 
meg úticéljukat, az Ama-zóna aszteroi
da mezőt.

-  Te nagyokos -  válaszolt Stoma
mundstjern, a Hamis Békebizottmány 
törekvőbb, erélyesebb rettenthetetlenebb 
embere - , most rendkívül újat mondtál 
-  s egy pillanatra elengedte az egyke- 
zes botkormányt, mivelhogy ő vezetett. 
Rövidre nyírt rőt haja csak úgy virított 
az Univerzum setétjében. Sisakja az 
ölében nyugodott.

Ezúttal megragadom az alkalmat, ol
vasóm, hogy tájékoztassam, mindkét 
ügynökön a rangot is jelző sisakon kívül 
(minőn a szarv tekintélyessége, nagysá
ga hivatott jelezni a rangfokozatot) bar
na bőrmellvért, enciánkék palást és en
ciánkék nadrág volt, vége a megintcsak 
barna csizma szárába tűrve (kegyes ol
vasóm mármint a pantallóé), oldalukon, 
egyiken bayonette, a másikon lézer ma
roklőfegyver bénító fokozatra állítva.

-  Hisz ahhoz a hírhedett milói csaj
hoz vagyunk kivezényelve, akit az az 
állat Mirdroff meglopott. Nála van a 
kis jövevény, akit be kell cserkésznünk 
a sima szánkkal, te balek -  folytat
ta Adolf Stomamundstjern, a törekvő 
és így tovább: — A szabotőr, lógós cédá
ja nincs a fronton, azt hiszi, egy láb
bal nem lehet harcolni Thanatodozor 
Őmikroszentsége, az Ölelnökért és az 
Ő Magisteréért -  ó Pangeve -  úgy gon
dolja, hogy azért kapja a fényűző infra
struktúrát, egy egész aszteroidát, hogy 
csak a jót élvezze és ne strapálja ma
gát. Amúgy is utálom a milóiakat, mind 
fennhordja az orrát. Azt hiszi a kis lo- 
tyó, hogy át tud verni minket, a sokgyő- 
zelmű Magister, a Végrehajtó Hatalom 
szemeit, orrát és száját.

-  Tényleg hozzá megyünk? -  örvende
zett Rudolf Fjortibrantz. Legalább most 
láthatom teljes valójában, azt mondják, 
egy bombanő, persze mindegyik milói 
az, egyik sem közömbös látvány -  dör-

zsölgette kéjesen izzadt tenyerét - , vol
taképpen mind első osztályú áru, de azt 
mondják, ez a bula mindet, sőt minden
kit magasan ver.

-  Szó szerint, ugyanis a spiné fél láb
bal elintézte Edgárt és Alfonzt, tudod, 
a két ripacs izompacsirtát, a Hamis 
Békebizottmány legkigyúrtabb ügynö
keit. Ekkora runokat még nem is lát
tam, pedig mi sem vagyunk piskóta. 
Vissza is éltek mindig a hatáskörükkel, 
de az agyafúrt féllábú ringyója mégis 
alaposan helyben hagyta őket.

-  Te, és mit keres nála a friss hús, a 
jövevény, akit be kell fűznünk?

-  Hát azt nem tudom.
-  Na, végre Adolf, te sem tudsz min

dent.
-  Mindenesetre a jövevény szakasz

tott mása a lógós, dezertőr, ellopott lábú 
bomba nőcidnek, Rudolf.

-  Hát az meg hogy lehet, Adolf?

-  Meg nem mondom, Rudolf, de az 
tény, hogy a milói kurvák hasonmásai 
egymás után tűnnek elő a semmiből.

-  Különös.
-  Kiismerhetetlen, fennhéjázó, szűz

szajhák ezek.
Ekkor a nagymérvű személyreppen- 

tyű műszerfalán terpeszkedő nem is oly 
kis monitoron megjelent Kampa Katjar 
űrügyeletes marcona shamboli orcája és 
ómaga imigyen szóla:

-  Üdvözlöm a Hamis Béke Bizottmány 
nagytiszteletű, mézajkú ügynökeit, a sok- 
győzelmű Magister magisztrátusának 
híres-neves küldötteit, Thanatodozor 
Őmikroszentsége, az Ölelnök és az Ó 
Magistere orrát és száját a Pszükhén 
Vanda Geröyk Brün kadétalezredes ú r
nő elmelojalitása fennmaradásáig el
idegeníthetetlen birtokán. — Mondata 
végeztével jobb kezét orra oldalfalára 
szorította és nagy elánnal fejet hajtott 
(ősi démonita tisztelgés).

-  Ragyogjon a Numen Thanatodozor 
Őmikroszentsége, az Ölelnök és az Ó 
sokgyőzelmű végrehajtó hatalma a 
Magister homlokán, szívén és ágyé
kán az idők végtelenbe olvadásáig. -  
Szavalta Adolf a dágonita köszönési for
mulát.

Az egész űrügyelet kórusban zengte 
rá:

-  Ragyogjon!
Majd így folytatta Adolf Stomamund

stjern:
-  Kampa Katjar, ó, űrügyeletesek leg- 

fürkészőhbike, Ürnője.ellenőrzés! Szigo
rúan bizalmas! Tudja, mi ilyenkor az el
járás!

-  Máris, ó, nemes igék kormányzója. 
Mántak Zíbár -  szólította beosztottját -, 
nyissa meg a titkos ösvényt!

-  Rögvest, elöljáró -  kurjantotta űr- 
ügyeletesi katonás-pattogósan s meghú
zott egy kart. A különös objektum meg
nyílt, mint szezám, vagyis a fekete űrön 
felhúzódott egy láthatatlan cipzár.

Ekkor Adolf Stomamundstjern hát
rasétált az űri járómű farába, kinyílt 
előtte a fotocellás ajtózat, csak egy-két 
szakavatott mozdulat, és tulajdonkép
pen már benn is ült a DH-80-as test
ében embrióként megbúvó, egyszemélyes 
kistávú személyreppentyűben. Majd a 
Góliát megszülte magzatát, mely elbo- 
csájtódván Stomamundstjernestül mág
nesként simult a cipzárkapun által a tit
kos ösvénybe, amely láthatatlanná tévő 
energiaburokként tapadt a magzathoz 
hasonlított járóműre, s egyenest Vanda 
titkos tetőtéri leszállópályájára vezet
te érzékelhetetlen szivárványhídként. 
Rudolf Fjortibrantz pedig az 1-es leszál
lási síkon érkezett, a már ismert úton, 
mintha egyedül jönne, s illemtudón be
jelentkezett a portán:

-  Kisasszony, Vanda Brün úrnő
höz jöttem egy kis vizitára, Rudolf 
Fjortibrantz, a Hamis Békebizottmány 
tiszti ügynöke.

A kapus formás karú-lábú, kifogás
talan alakú tündér leány zöld szemek
kel, fekete színben sötétlő kleopátra-
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frizurával, azon kevés sidh és tünde 
közül való nővéreivel együtt, aki nem 
menekült a daimóniaiak elől a neutrá
lis Doxopoliszba. A tündéri portáshölgy 
zárt, fehér gallérú, kék zubbonyban és 
kék, a láb vonalát szorost követő nad
rágban, barna magas sarkú cipőben -  
ez a pszükhéi bandérium uniformisa 
-  ült a nagy pult előtt, az ügynök mé- 
zes-mázos hangja körömreszelésből ri
asztotta fel.

-  Igen, uram, máris bejelentem -  szó
lamát te tt követte, tárcsázott és kagylót 
emelt, ilyeténképpen ju ttatta  el gyönyö
rű hangját Vanda úrnőhöz.

Az egyes számú telefon csörgése Szép 
Irén Vandát és Hilda Brünhildát épp 
egy baráti, sőt már testvéri csevely kö
zepette érte. Mindketten a megszokott, 
fenekükig fekete, szemből combtövig 
ultrarövid estélyi cuccban (ígyen már 
Vanda is utcai ruciban). Hátközépig 
arany szőke hajuk ezúttal copfba köt
ve, lábuk, mind a három, selymes fényű 
combfix harisnyába bújtatva, ültükben 
a ruházat kurtasága okán harisnyakö
tőjük a maga körkörös, fehéres, csipke
mintázatú combfixfeszes pompájában 
tejesen kilátszott, kecses lábfejük, boká
juk, mind a három bordó tűsarkú cipel
lőben boltosodott. Kedvenc kerevetjükön 
pihentek. Vanda szélvész gyorsasággal, 
(persze amennyire a körülményei en
gedték, nemdebár továbbra is fél lábon 
kénytelen-kelletlen ugrálni) a telefon
hoz sietett. Nos ugyan még mindig a ke- 
revetnek vala támasztva zöldes árnya
latú mankója ott, ahol ültek és kéznél 
is vala, bizony, szegény jószág már azó
ta  itt kénytelen vesztegelni, mióta he
lyette testszínű gyógyászati segédesz
köz rokonát vette igénybe, de mégsem 
használhatta a zöldes árnyalatú hasz
nálaton kívülit, mert a nagyon híres fe
nékig fekete estélyije kurtálkodik most 
őrajt, és ahhoz abszolúte nem passzol, 
halavány zöld házikabátkájával ellen
tétben. Felkapta a kagylót, s bár jobb 
kézzel (olvasó, vajon szegény csinálhat- 
ta-e volna mással?), automatikusan bal 
füléhez tette. Ugye megszokta ezt még 
bal kezes korából (akkor persze volt még 
bal keze). Ez az önkéntelen mozdulat
sor pedig eszébe ju ttatta  néhai bal karja 
hűségét, kézügyességét, rendkívüli talp
raesettségét. Kemény kisasszony létére el
lágyult, olyannyira, hogy egy könnycsepp 
jelent meg orcáján. De még az ilyen frá
nya helyzetben is volt lélekjelenléte, rög
tön arra gondolt, hogy ennek még gyö
kerében véget kell vetni, mindjárost 
el kell morzsolni, kivégezni a kövéredő 
cseppfolyós kis jószágot, nehogy a szem
füles Brünhilda észrevegye, hogy itatni 
készül az egereket, ugyanis ő, az Úrnő 
még a legártatlanabb és legtermésze
tesebb elérzékenyülést sem engedheti 
meg magának, főleg újsütetű testvére és 
barátnője előtt, kinek ő a példakép, az 
egyetlen milói viselkedésminta. Viszont 
ehhez (mármint a könnymegsemmisí
téshez ) kézre, finom ujjakra volna szük
ség, így a telefonkagylót bal, karban

nem folytatódó, de (mint már oly régóta 
tudjuk) ívelt, széles vállával volt kényte
len kecses hallószervéhez szorítani, szép 
fejét könnyeden oldalra billentve, előbb 
említett vállát kissé felhúzva. Ennyit le
helt a kagylóba:

-  Halló.
-  Asszonyom, azaz kisasszony, egy úr 

keresi a Hamis Békebizottmánytól -  csi
cseregte a vonal másik végén a csinos, 
formás és portás tünde leány.

-  Kérem, mondja meg a nemeslelkű 
szómágusnak, legyen szíves várakoz
zék, amíg elkészülök -  turbékolta fi
nomkodón.

-  Természetesen, kisasszony — felelte 
katonásan a szép portásnő.

Majd mindketten letették a kagylót. 
Ekkor az imponáló egyenruhás, délceg 
Fjortibrantz tudtára adta a telefonbe
szélgetés eredményét:

-  Kérem, várakozzon, amíg az úrnő 
elkészül. Rudolf Fjortibrantz derűsen a 
csarnok egyik várakozásra szolgáló ké
nyelmes foteljébe süppedt. S magában 
így szóla: „Méghogy úrnő, hahhahhha- 
ha, hogy oda ne rohanjak.”

Szép Irén arcán viszontag a feszült
ségjelei kezdtenek mutatkozni.

-  Egy kis baj van, szép húgom -  du
ruzsolta idegesen - , itt van a Hamis 
Békebizottmány.

-  Már lenyomoztak volna engem? -  
adott hangot meglepődöttségének Hilda 
Brün.

-  Hát, az nagy gebasz lenne -  szólt 
Vanda zaklatottan - , de nem hiszem -  
folytatta elgondolkodva. Aztán kapkod
va hozzátette: -  nos, akkor nincs veszte
getni való időnk... ó, a francba, már nem 
vehetem fel a delejes húsa-húsom lábat 
és kart, s megláthatnak ebben az átko
zott, legújabb állapotomban. Megleptek 
a kis hamisak, de korántsem békések -  
tette hozzá fanyarul.

-  Micsoda lábat és kart, nővérem? -  
tátotta el szép száját Hilda Brün megrö
könyödvén.

-  Majd később elmagyarázom -  csat
tant föl ingerülten, és fokozott beszéd
tempóval já rta tta  szép száját tovább, 
-  minőre bőviben kenhető a rúzs (meg
nyugodhat az olvasó kenve is volt) érzé
kien duzzadt csücsöri mivolta miatt -  
mint aki eszelősen siet. -  Figyelj csak, 
én elrejtőzöm ide -  és három igen mére
tes komódja közül is a legkolosszálisabb- 
ra mutatott. Nagy iramban odaszökkent 
és nekitámaszkodott, ugyanis ezidáig a 
távbeszélő készülék mellett állt, elvetve 
minden kapaszkodót egyetlen lábán ba
lanszírozott, közismerten gyönyörűséges 
küllőjén hímkezet hívogató ívben feszül
tek, dagadoztak az (isten)női izom-töm
bök és -nyalábok, ugye a magassarkú és 
felsőteste pehelysúlyának egymagában 
való hordozása megtette a maga izom
domborító hatását. Brünhilda pedig a 
kereveten maradt, de amint Vanda a ko
módhoz szökdécselt, ő is követte, hogy 
kellő hallótávolságra légyenek, mert ú r
nője most jóval távolabbra került, mint 
amíg a telefonnál volt. (Mellesleg meg

jegyzem lakosztálynak kiváló akusz
tikája vala, a legtávolabbi pontokról is 
lehet hallani még a suttogást is. Csak 
Brünhilda ezt nem tudta vala.) Most, 
hogy újra visszatértünk a komódhoz, 
meg már ott a két hölgy is fenékig fe
ketében, helyben vagyunk, most már el
mondhatjuk, hogy Szép Irén, a Vanda 
Brün miként folytatta: -  Megint csak 
meg kell kérjelek, hogy egy darabig az 
én bőrömbe bújj, ne nézz kedves olyan 
értetlenül... hogy te én legyél, hogy el
játssz engem, nem lesz nehéz, hisz tu 
dod, mint két (világ)tojás, tök egyformák 
vagyunk. Sajnálom, még nem tudhatják 
meg, hogy azóta már két végtagom oda, 
sőt azt hiszik, hogy visszaszerez...

-  Mit nem tudhatunk meg és mit hi
szünk majd?... De bravó, bravó alezre
des kisasszony, most látom csak, elvesz
tette az egész bal karját is. Ez igazán 
fenomenális teljesítmény egy sebezhe- 
tetlen mesterműnőtől. Azt viszont nem 
értem, egy karhoz minek ennyi mankó!?
-  Dörgött egy hang az üvegkupolába ve
zető lépcső tetejéről. Ezek szerint a hang 
látott is, mert fölfigyelt a lakosztályban 
ide-odadűtött, meg földön heverő istá- 
pokra. Nos, a meghökkentség és a le
lepleződés bájos fintora (az ő esetükben 
még az is kellemteljes, olvasó) dermedt a 
két nő vénuszi arcára, mikor a hang irá
nyába néztek, s Adolf Stomamundstjern 
erős alakját látták magasodni, álla he
gyén peckesedő, rőt, enyhén hosszúkás 
szakállát fityegni, ezüstfényű sisak
ját csillogni, kék palástját libbenni, so
roljam még, drága olvasóm? A nagyon 
peches Szép Irénnek arra sem maradt 
ideje, hogy kedvenc óriáskomódjába pré
selje magát.

-  Ó, hogy kerül ide a rábeszélés nagy
mestere, talán tolvaj, aki nem az ajtón 
jön be? -  ironizálgatott Vanda, nyugal
mat erőltetve magára.

-  Majd mindjárt elmegy az alezredes 
kisasszony kedve a viccelődéstől -  mor- 
gott Stomamundstjern elhúzott szájjal, 
felhúzott orral. Alig fejezte be a monda
tot, mikor finoman kopogtak. Szép Irén 
hezitált.

-  Nem nyit ajtót, alezredes? -  bökött 
oda csúfondáros szókkal Stomamund
stjern. Vanda a bebocsáttatást követe
lő zörgetés irányába lépegetett, de most 
már mankóval (az aranyozott, gyöngy
ház berakásos, honaljtámaszosra te
hénkédéit (mert mint ismert, formás 
tőgyei vágynak), ugyanis ez megy leg
jobban hajszínéhez, ha fekete mini es
télyiben libeg, mely mindezideig ked
venc rökamiéjának volt nekidűtve), hogy 
mégse látszódjék olyan fittnek, mint 
amilyen valójában, és k itárta  az ajtót. 
Ekkor nyilvánvaló lett, hogy a félénk 
zörgetésért a tündéri portásnő volt a fe
lelős, ugyanis ott állt Vandával, a Szép 
Irénnel szemközt, és nagy vehemenciá
val magyarázott magyarázkodván is:

-  Kisasszony, ez a tiszt úr a Hamis 
Békebizottmány nemes küldötte... -  hebeg
te a mögötte délcegen álló Fjortibrantzról
-  nem volt hajlandó tovább várakoz-
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ni, mindenáron s azonnal látni kíván
ta az úrnőt..., nem tehettem semmit. 
Miközben ezeket elfontoskodta a kis fe
kete hajú, kleopátrafrizurás, egyenru
hás, kábítópisztolyos (ezt az előző le
írásnál kifelejtettem, olvasó) tünde 
portáslány, nem tudta leplezni álmél- 
kodását Szép Irén állapotán, ugyanis 
szemtelenül egyben meredten bámulta a 
Pszükhé úrnője bal karja s lába helyét, 
nem tudott különös, a végtagfogyatko
zás irányábani (mozgás)állapotváltozá- 
sáról, ily ügyesen leplezte nyomoréksá- 
gát Vanda, Szép Irén, az Úrnő.

Ekkor Fjortibrantz előre lépett, meg
hajolt Vanda előtt és így szólt:

-  Bocsánat, kisasszony, hogy így önre 
török, de igen fontos közlendőm van.

-  Jöjjön be -  invitált Vanda hidegen -, 
a társa már itt van -  folytatta utánozha
tatlan szarkazmussal. Fjortibrantz ügy
nök Irén, a szép Vanda Brün mellé állt. 
-  Auxó, ha jól megnézett és esetleg úgy 
érzi már, hogy alaposan kibámulta ma
gát, szemügyre vett, megvizsgált, akkor 
kérem, foglalja el az őrhelyét — utasítot
ta  Vanda, a Szép Irén a mindvégig a nyi
tott ajtó előtt, a folyosón álldogáló tünde 
kapuslányt.

Auxó ellibegett. Vanda meg becsuk
ta az ajtót, Fjortibrantz felé fordult, egy 
jeges pillantást vetett reá, és csak úgy 
flegmán odavetette a szája sarkából (rá
adásul rögtön az ajtó közelében, nehogy 
a férfinak valamiféle meleg fogadtatás
ról legyenek illúziói):

-  Hallgatom.
-  Szép Irén alezredes, nagyon saj

náljuk, ami önnel történt... ön tény
leg gyönyörű, igaz minden, az alezredes 
kisasszonyról szóló, eltúlzottnak vélt 
szóbeszéd, sőt szépsége túlszárnyalja 
azokat -  zökkent ki a hivatalosságból.

-  Ez volt az az életbevágó fontossá
gú közlendő? -  Nevetett erőltetetten 
Vanda.

-  Te még sajnálkozol, társam? -  szólt 
közbe nyersen Stomamundstjern, miköz
ben jött lefelé a lépcsőn. -  A szép hölgy 
nincs a fronton, az Ilion légkörében, a 
Il-es számú Úrflottán, pedig hadköteles. 
Tehát lógós, dezertőr, katonaszökevény,

bitorolja a luxust, ami akkor járna ne
ki, ha épp nem lenne háború. Amíg ka- 
détbajtársai tanulmányaikat félbesza
kítva numenjukat ontják Thanatodozor 
őmikroszentségéért, az Ölelnökért és az 
ő Végrehajtó hatalmáért, a sokgyőzel- 
mű Magisterért, -  ó, pangeve, -  addig 
a nagyságos kisasszony itt lumpok Mire 
mondatában Vanda, a vámp dőzsölésé
hez, addigra jártában a kerevethez ért, 
és az ott heverő üres pezsgősüvegek kö
zül mondandóját igazolandó és illusztrá
landó az egyiket a magasba emelte.

Ezen a ponton Vanda, a vámp maga- 
tűrtőztetése szünedezni kezdett, nagy 
bőszen Stomamundstjern ügynök köze
lébe mankózott -  Fjortibrantz meg kul
logott utána - , és így csattant fel, m ár
mint a Vanda, a G. Brün:

-  Nem lát, maga hülye, nem szúrja ki 
a szemét, hogy pillanatnyilag alkalmat
lan vagyok?! -  feldúltan tövestül hiány
zó bal karja és lába felé hadonászott.

— Ne hadovázzon, maga rideg vámp. 
A szegény rokkant elintézte egyma
ga a két legerősebb emberünket egy rú 
gással, a Butélia Gömbhalmaz egy ki
es, megapoliszos holdján. Direkt nem 
szerzi vissza elherdált végtagjait, mert

azt hiszi, hogy akkor nem kell soha töb
bé a frontra mennie. Nos, nagyon té
ved, kisasszony-úrnő, ha nem tudná, a 
milóiak egy több milliárd éve tartó te
nyésztési program, úgymond mester
séges kiválasztás genetikai mestermű
vei, ezért nyomorékon is harcképesek. 
Tulajdonképpen normál körülmények 
között nem is lehetnének efféle kripli- 
vé, mint amilyen most maga, Szép alez
redes. Vagy netán öncsonkító, rongálja 
Thanatodozor Ómikroszentsége és az ő 
végrehajtó hatalmú Magistere roncsol- 
hatatlan hadi testét? De súlyosabb a 
helyzete, mint gondoltam, jut eszembe, 
hisz az ön kvázi sérthetetlen testének 
eredendő egységét egy-két testfüggelék- 
ékítményével a hitvány Mirdroff csak 
önnel szövetkezve, tiltott varázslással 
bonthatta meg. Vigyázzon, nagyon vi
gyázzon úgynevezett úrnő, ha nem lesz 
a fronton 100 fényéven belül, a letartóz- 
tatási paranccsal térünk vissza, ha meg

senki sincs itthon, kiadjuk ön ellen az 
intergalaktikus körözést, nem menekül
het milói kokott.

Vandánk, a Szép Irén egy kicsikét 
megszeppent, mert tudomása volt róla, 
hogy a Daimóniai Birodalom mily ke
gyetlenül bünteti a dezertálást, meg- 
hogy a Minden-Hatóság és a Hamis 
Békebizottmány együttesen minden ha
dászati, úgymond gonosztevőt utolér, de 
kifelé ez meg nem látszott rajta, finom 
arcizma se rezdült.

-  Hagyd, Adolf -  intette le az eddig 
szólót Fjortibrantz - , elég baj az a szép 
hölgynek, hogy vámp, milói delnő meg 
dáma létére ilyen túlzottan nyomorék. 
Gondold csak meg, még egy kar vagy 
láb hiánya is bosszantó még egy harc
edzett férfinak is, de egy nőnek, mégha 
főhadapród is tőből, ráadásul mindket
tő, az szinte elviselhetetlen, s egy oldal
ról, méghozzá a balról, merthogy saj
nos mindennek tetejébe, mint a szép 
hölgy kartotékjából kiderült, balkezes
lábas volt. De különben is nem őmiatta 
jöttünk, nekünk a másik első osztályú 
szépséggel van dolgunk.

-  Jó, jó -  enyhült, csillapodott Adolf -, 
de ennek, Szép alezredes, lesz még foly
tatása -  nézett morcosán, egészen közel
ről a bensőleg, csakis bensőleg rijjadó, 
szépséges Vanda gyönyörűséges mandu
laformájú, kék szemibe.

Ekkor hosszas hallgatás után megszó
lalt a másik első osztályú, a Hasonmás. 
Még most is Szép Irén kedvenc óriásko
módja mellett feszített.

-  Uraim, meg kell mondjam, hogy sze
gény Vanda -  kimért, elegáns léptekkel 
a két hamisbéke ügynök és a főhadap
ród úrnő közelébe sétált, az utóbbi vál
lára tette a kezét és egy pillanatra re
ánézett -  pszichés zavarokkal küzd, sőt 
pszükhózisa van; mániákus, hatalmi 
tébolyban szenved, emellett amnéziás, 
reszketeg egyúttal fantomfájós, és alko
holfüggő erőteljesen. Végül levette róla a 
kezét, s megcirógatta mankóját. Vanda 
úrnő szeme villámokat szórt a dühtől, 
hogy Hilda kiadja szégyenellett titkait, 
hogy acélos milói jelleme ingadozónak 
tűnhet idegenek, mitöbb a Hamisbéke 
Bizottmány képviselői előtt, de végül is 
belátta, hogy ezzel a Hilda Brünhilda a 
Tartaroszbani örök kiköttetéstől men
ti meg.

-  Ajjajjajaj, az más -  jajongott és hü-
ledezett Adolf Stomamundstjern ezek
ből a pszichés, sőt pszichoszomatikus 
nyavalyákból még egy is sok(k).

Kérem, Vanda Brün alias Szép Irén 
alezredes kisasszony, sürgősen fordul
jon pszükhiáterhez..., amíg helyére nem 
billen mentális egyensúlya, felmentjük 
a frontszolgálat alól. Nyomban egy zárt 
borítékot nyújtott át Vandának, ami
ben egy ideiglenes felmentési határo
zat lapult. Félt ugyanis attól, hogy ha 
az éles harcokba valamiféle lelki zava
rosak kerülnek, azok ellenük, a daimó
niai rendszer leglojálisabb emberei ellen

» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
fordulhatnak. -  De mostan reátérnénk 
a lényegre, kedves másik kisasszony — 
szólt Rudolf Fjortibrantz.

-  Ó, milyen felületes vagyok, még 
hellyel sem kínáltam  önöket, drága 
ügynöki uraim, tessék -  mutatott a szé
kekre Vanda udvariaskodván, megle
pő' szívélyességgel. — Milyen italt paran
csolnak?

-  Ó, köszönjük, ne fáradjon, kedves 
alezredes úrnő -  szabadkozott Fjorti
brantz, miután a tárgyalóasztalhoz ül
tek mind a négyen.

-  Ó, nem fáradság -  bájolgott Vanda, 
a Szép Irén — Johny Walker jó lesz?

-  Hát jó, ha már ilyen kedves, alezre
des -  olvadozott Rudolf Fjortibrantz.

-  És ön, Stomamundstjern ügynök?
-  Egy leheletnyi Johny jöhet, ámbátor 

szolgálatban vagyunk, ugye? — nézett 
megrovólag Fjortibrantzra.

-  És te, Hildám? -  fordult Vanda első 
osztályú nőtársa felé.

-  Hát, nem is tudom -  kérette magát 
Brünhilda, mint egy szűzleány piron- 
gott, helyesebben liliomfehér és kreol
bronz keveréke, márványsima arcbőre 
elrózsaszínesedett - , egy picuri Johnyt 
én is -  ezt fel is ábrázolta, magasra emel
te jobb kezét, annak hüvelyk- és mutató
ujja közt kicsinyke közt képezvén, köz
ben arcára kamaszos mosoly telepedett.

Vanda a bárszekrényhez ugrált (újra 
mankótlan, ám mostan nem virtusbúi, 
nagyon jól tudta, ha fiaskókat és ivóedé
nyeket hurcolász nem áll rendelkezésére 
szabad kéz még mankót is fogni.) Előtte 
te tt egy kis kitérőt íróasztala felé, hogy 
letegye a Stomamundstjerntől kapott 
borítékot. Megmarkolta a whiskysüve
get, egy-egy ujjával még két poharat 
hozzáfogott, a harmadikért szép fejével 
nyúlt -  nagyon érdekes -  méghozzá úgy, 
hogy parádésan valahogy álla és szegy
csontja közé ügyeskedte. Természetesen 
az elmaradhatatlan pezsgősüveget még 
korábban hóna alá dugta.

-  Segíthetünk valamiben? -  dünnyög- 
te félszegen Fjortibrantz. Mire monda
tá t befejezte, Vanda, a vámp az asztal
hoz vonszolta magát milói alezredesi 
gyorsasággal, s lepakolta a szeszszállít
mányt. A következőképpen: bravúrosan 
karját csak könyökből mozgatva, hogy a 
pezsgő továbbra is sportos, V bötű íves 
törzséhez szoríttathassék, előbb az ujjai 
közé vett poharakat tette le az asztalra, 
a Johny Walkert közben a nyakánál szo
rongatta, majd megfujtván, azután azt is 
lerakta, ekkor jött a sámpenyeres buté- 
lia és végezetül az állóval tarto tt pohár. 
Azt nem is jeleztem az elébb, hogy kör
be is szökdécselte az asztalt, hogy ked
vesen mindenkinek közvetlen a keze 
alá játszhassa a poharát. Elnézést kért 
Hildától, a Faximilétől, mivel techni
kai okokból előbb a maga pezsgőjét vit
te, ugrabugrálta oda, ahova kell, s csak 
utána Brünhilda elé a whiskyspoharat, 
miután föltehetően véletlenségből pont 
a Hilda Brünhildának, a Hasonmásnak

jutott az állával fogott pohár. Húga, új 
barátnője készségesen elnézte ezt néki. 
Egykezes műve után Vanda, a Szép Irén 
is újra helyet foglalt:

-  Bocsássák meg nékem, hogy üveg
ből kortyolgatok, de higgyék el, megvan 
rá az okom -  ezzel meghúzta, a szénsa
vas nedű majd kétharmadát benyelde- 
kelte, a többiek kényszeredetten hör- 
pintgettek whiskyjükből.

-  Most magukra hagyom önöket, tá r
gyaljanak nyugodtan a kis hölggyel.

-  Maradjon csak nyugodtan, alezre
des -  dörmögte Stomamundstjern.

-  O, nem, nem, ez a legbelsőbb ügy, 
engem is zavart volna annak idején egy 
negyedik személy jelenléte -  majd Szép 
teátrálisan kimankózott a nagymérvű 
helységből, fenségesen szép maga mö
gött becsukva az ajtót.

-  Szegény milói vámp, nagyon kizök
kenthette ez a groteszk baleset, mert 
ezek után nem lehet kétséges, hogy ön- 
kezűségnek, önszabotázsnak még gya
núja sem foroghat fennen az ő szörnyű
séges esetében, egy ilyen hölgy nem 
szövetkezik Mirdroff-féle alakokkal még 
azért se, hogy fényűző életmódját foly
tathassa. Másrészt kórisméből kikövet
keztethető, mit a kisasszony az imént 
olyan pedánsan elősorolt, hogy annyi
ra hiányoznak néki kedves, megszokott 
végtagjai, hogy szinte megtébolyodott, 
tehát a korábbiakban biztos minden le
hetőt megtett előkerítésük érdekében, 
csakhát a rendkívüli valószínűtlensé
gek mégis-bekövetkezésének a csapdá
jával szemben még az ilyen szupernő is 
tehetetlen. A nagyon szép milói hölgy
nek most pihenni kell hosszasan, és 
csak utána menjen kezeltetni magát a 
zseniális ekroni pszükhiáterekkel, és 
amikor hosszú nanoaionok során vég
legesen kigyógyították pszükhózisából, 
jöjjön csak a frontra -  jelentette ki szá- 
nakozón Adolf Stomamundstjern ügy
nök, mintha eddig nem egyedül ő han
goztatta volna váltig az általa épp ebben 
a minutumban elvetett, súlyos vádakat. 
Adolf ügynök pálfordulása természete
sen hányingerkeltően álságos. Úgy és 
ott tenne be Szép alezredesnek tovább
ra is, ahol csak tud. Ám eszelősen retteg 
attól az eshetőségtől, hogy ha egy úgy
mond hangyás félkarú, féllábú szuper
nővel fut össze a fronton, az bármikor 
orvul és hidegvérrel leverheti, megta
poshatja, lepuffanthatja, kettévághatja, 
megpörkölheti, elfüstölögtetheti, kila
píthatja, kibelezheti, megnyúzhatja, és 
bőrét hangyasavban cserezheti ki. Hát 
csak ezért mentegeti most annyira a 
szegény „beteg” bombanőt, természete
sen Ilion ostromától is. -  Most már tény
leg rá kell térnünk, másik szép hölgy, az 
ön ügyére. -  Hilda nagyot nyelt és bólin
tott megilletődötten.

Ekkor Stomamundstjern és Fjorti
brantz ünnepélyesre próbálta gyúr- 
ni-gyűrni pofázmányát. A veres Adolf 
elővett az övén lógó bőrtasakból egy 
gondosan összehajtogatott pergament, 
majd az asztalon szétterítette. Ősi da-

imoniai hieroglifákkal volt teleróva, s 
alatta a milói fordítás, a milóiak veneri- 
ta, vertikális béta, nemesi írásjegyeivel. 
Földörgött sztentori hangon:

-  Hilda G. Brün őrrendű, nemes leány, 
büszke, éterpéteri megkötözhetetlen te, 
domina. Hajlandó vagy-é testeddel-lel- 
keddel Thanatodozor Omikroszentségét, 
a Soros Ölelnököt és az ő sokgyőzelmű, 
végrehajtó hatalmú Magisterét szolgál
ni -  ó, pangeve a harcművészeteket 
s az űrbéli tudományokat érettük elsa
játítani, az ő szent háborúikban hada
kozni, akár numened is hullatni, úrnői 
rang, egy teljes aszteroida, ingóságok, 
ingatlanok, szolgák hada, egy bandé
rium és 1000 talentum készpénz elle
nében? Várj, gondold meg, most még ne 
válaszolj! Nézz körül, látod ezt a fény
űzést és pompát, és hatalmat, ezt mind 
neked adja a megvesztegethetetlen 
Fővilágosító Tanács és a kizökkenthe- 
tetlen Forgás-Gép-Agy Alapítvány, és 
még sokkal többet, egyedül neked, nem 
osztozol senkivel. Tudjuk, hogy lelked 
mélyén erre vágysz.

És csakugyan, Brünhilda beleszédült 
eme nagy jólét és kényelem, és rang ígé
retébe. Nem tudott nemet mondani, nem 
is akart. Meghát Vanda sem a háború
ban nyomorodott meg. Ügyes ő, mármint 
Hilda Brün, a Brünhilda, szinte semmi 
kockázat.

-  Látom rajtad, őrrendű leány, domi
na, te, hogy igent mondasz -  szólt újra né
mi hatásszünet után Stomamundstjern.

-  Igenis uraim, vállalom -  csivitelt 
Brünhilda lelkesen.

-  Akkor hát vedd és olvasd, ugyan
azt tartalmazza, mit az imént szólván 
tudattunk veled, nosza írd hát alá -  se
gédkezett Fjortibrantz közelébb tolván 
Brünhildához a pergament. A szép hölgy 
faximile elfogódottan, enyhén remegő, 
kecses jobb kacsóval, az Öreg Kapustól 
tanult, gömbölyűre (mint ő vállbán, 
melyben, csípőben, farban), kerekített 
milói, venerita, vertikális béta, nemesi 
betűkkel aláírta. Akkor szertartásosan 
felállt a két Hamis Békebizottmányi 
megbízott, s jobb kezüket az ülő Hilda 
G. Brün fejére tették, s ekképpen zenge- 
deztek:

-  E naptól az Űrgárdafőtisztképző fő- 
hadapródnője vagy alezredesi rangban, 
szigorúan titkos fedőneved: Vésztőy 
Brünhilda, mert speciális testre szabott, 
fegyvertelen fegyvered a comb és comb
tő általi fojtás leszen. Ekkor levették ke
züket Vésztőy Brünhilda fejéről a ha
misbéke ügynökök, és csak a hóka hajú 
Rudolf Fjortibrantz beszélt tovább:

-  Fél mimikroaionnyi idő múlva ko- 
morian hava, akkor indul egy kezdő év
folyam új hallgatókkal, friss húsokkal, 
gólyákkal. Bátran légy ott, milóiak közt 
is első osztályú bombabige, mert ezennel 
főtisztnövendékké avattunk. Átveheted 
az aszteroidádat is tanévkezdetkor, és 
próbálgathatod a pompát, az úrnőskö- 
dést egész a gólyabál utáni második na
pig, ezt követően be kell költöznöd az 
Akadémia konviktusába a birodalmi
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diszciplína előírása szerint, hogy iga
zi tökéletes katona válhassék belőled, 
egész az eskütételig, ne félj, aszteroidád 
megvár, utána élvezheted tovább a lu
xust. Nehéz lesz szép rokonodat, csodás 
szállásadónó'det túlszárnyalni, ő még a 
gólyabál előtt szinte minden harcművé
szeti fogást, sőt a karmesterek által ta 
nított kézimunkaórák teljes anyagát el
sajátította, ő egy őstehetség, amilyen 
örökkévalóságonként csak egy születik, 
de ne félj, és ne rettegj, szerintünk te is 
nagy tehetség vagy, nagyon is nagy.

— Mi most megyünk, a rendelkezé
sedre álló idő alatt készülj föl lelki- 
ekben-étertestiekben, mert nem lesz 
könnyű, numenvért fogsz izzadni, szét
rúgják majd azt a kerek, masszív seg
ged a shambol piszkátor jutási űrmes
terek és a dágoni fegyelmező tisztek, 
sótlan, cukormenetes morbidok porosz
káló poroszlói porkolábok, a konviktus- 
cőtus pedellus-foglár-felvigyázói, ám de
rék űrmasina-huszárrá nevelnek, és a 
hadoktatásügyi garabonciás professzo
rok tudásékeikkel meglékelik a csini ko
ponyádat és tudást öntenek belé. A dél
ceg és loron karmesterek megtanítanak 
a kézimunkára; az ütésekre, a hagyo
mányos és éterlézer-kardvívásra, lövé
szetre, vadászsuhanó, személyreppen- 
tyű és nagyobbfajta űrhajók vezetésére, 
atom- hidrogén- és neutronbombakiol
dásra, rakétakilövésre, szónikus és lé- 
zerágyúkezelésre, pajzstörésre, a láb
mesterek pedig, a különféle rúgásokra, 
és ami nálad különösen fontos, az acél- 
combfojtásra. Igaz, az utóbbit magad
tól kell ellesned, mert beléd van prog
ramozva, de amíg ezeket megtanulod, 
annyi verést kapsz, annyi kézcsavarin- 
tást, lábtekerintést, lézerkardlapozást, 
fojtást eszközölnek ki rajtad mestere
id, főleg ha szájalsz velük és nem en
gedelmeskedsz, s ahogy elképzelem, te 
fogsz szájalni és nem engedelmeskedni, 
hogy sikítozni fogsz a fájdalomtól, mert 
ha sérthetetlen is vagy, a fájdalomérze
ted, ki tudja, miért, talán a túltenyész- 
tés miatt, fokozott. Tette hozzá Adolf 
Stomamundstjern.

-  Alaposan kérdezd ki Szép Irén al
ezredest, és kérd meg szépen, hogy lás
son el tanácsokkal kezdve attól a pilla
nattól, amint betetted a gyönyörű lábad 
Abbadonba, hogy miként viselkedj, ha 
nem akarsz űrfőtisztesi koponyaűri nyo
mást kapni, azaz komplett begolyóz
ni már az első időkben. Mert a testedet 
ugyan nem rághatja kórság, mivel ro- 
molhatatlanná lettél kitenyésztve, de a 
lelked még erőtlen.

Olvasó, ha már itt tartunk, helye
sebben ta rt Stomamundstjern, a milói 
avagy étertest romolhatatlanságánál, s 
ezt a témát annyit emlegette Szép Irén 
alezredes végtagvesztései kapcsán, itt 
az ideje, hogy górcső alá vegyük a szo
kásosnál is nagyobb alapossággal, mi
ként is vélekedik a birodalmi politi
kai, gazdasághatalmi és tudományos 
elit, a globális értelmező és tematizáci- 
ós hatalom: Thanatodozor Soros Ölelnök

Ómikroszentsége és az ő Magistere és 
annak magisztrátusa, a Forgás-Gép- 
Agy Alapítvány, a Fővilágosító Tanács 
és elágazmányai; a kül- és belbiztonsági 
alakulatok erőszakszervi és ideológiai 
vezető sejtjei; a Minden-hatóság direk
tóriuma, a tábornoki kar vezérlő karja, 
a Daimóniai Vezérkar, a Rend-Urség in- 
tergalaktikus legfőbb kapitánysága és a 
Hamisbéke Bizottmány. Miről? A milói- 
ak hadi testének elpusztíthatatlanságá- 
ról. Nos, ez ügyben két pártra oszlanak 
(bezzeg abban nem pártoskodnak, hogy 
ellopják tőlük isteni eredetüket, és szi
gorúan titkos tenyésztési programok
kal magyarázzák kikezdhetetlen tes
ti és szellemi kondíciójukat, csak annyi 
menti őket, hogy ezt maguk is elhiszik, 
sőt a milóiak többsége is). A szarxista 
párt az elpusztíthatatlanságot mindösz- 
sze az étertest feji és törzsi részére vo
natkoztatja, az extremata párt viszont 
kiterjeszti azt a végtagokra is, és a le
nyűgöző milói karnak vagy lábnak csak
is megbonthatatlan egységben való el
távolítását, így természetesen kizárólag 
csípő-, illetve vállízületből tudja elkép
zelni, de pusztán varázslással (meglepő, 
de ateista létükre babonásan hisznek a 
mágiában), és azt is csupán Vanda G. 
Brün esete óta. Szegény milóiak pedig, 
ez ügyben (bár saját gyönyörű testük
ről van szó, de azért mégsem anatómi
ai és élettani ismeretekkel születtek) ki 
vannak szolgáltatva tanáraik, nevelőik 
világnézetének, ha legkedveltebb mes
terük vagy professzoruk szarxista, ak
kor bizony a harctéren rettegni fognak 
végtagjaik elvesztésétől, ha meg extre
mata, akkor a pedagógiai befolyásból ki
folyólag a fronton kiegyensúlyozottabb 
lesz mentális állapotuk. Még az ellen
ségtől sem tartanak  csak az olyan baj- 
és méregkeverő, (sz)excentrikus alakok
tól fognak óvakodni, mint a gátlástalan 
Mirdroff, aki a tiltott varázslástól sem 
riad vissza kiapadhatatlan szenvedélye 
kielégítése érdekében. Mindenesetre az 
tény, hogy mindezidáig milóiakkal nem 
fordult elő végtagvesztéssel járó sebesü
lés, még az Ilionon, a frontbolygón sem. 
Az az egy meg, ami történt, az is az ext- 
rematák hitének forgatókönyve szerint 
zajlott le (ugye szegény Szép Irén tragi
komédiája.) Helyesebben az ő elképzelé
sük lett erre a különös eseményre ala
pozva, ugyanis az nem végtagsérülésből 
adódó amputáció, hanem lábszöktetés. 
Bal karja esetében pedig fény és hang- 
jelenségek kíséretébeni egyik pillanat
ról a másikra való eltűnés -  mindkét 
bal oldali bűn-, illetve baleset a Második 
Univerzum eddigi történetében páratlan 
-  az extrematák meggyőződését látszik 
egyelőre igazolni. Ám a valóság ennél 
sokkal összetettebb, a két párt különfé
le teóriája csak részigazságokat ta rta l
maz, mindkettőjüknek igaza van, csak 
nem úgy, ahogy ők gondolják. De olva
só a milóiak étertestének köztes hely
zetéről, származás szerinti különböző 
típusainak más és más mértékben va
ló sérthetetlenségéről szóló tudományo

mat már kifejtettem e könyv egyik első 
jegyzetében, és fogom is még részletez
ni kicsit későbben, az események előre
haladtával. E kis beékelődés után bát
ran visszatérhetünk cselekményünk 
elhagyott szálához Stomamundstjern, 
Fjortibrantz és Brünhilda dialógusához, 
bár inkább a két ügynök monológjának 
mondanám, mert Hilda Brün jószerével 
hallgatott.

— Kislány, mondottuk, és ezt jegyezd 
meg, el ne késvén késsél! E végső mon
datot megint egyszerre zúgták, mint kis 
létszámú ügynöki kar. Ezzel a két sima
szájú hamisbéke bizottmányi megbízott 
elviharzott. Brünhilda nem sokat értett 
ebből az egészből, de ez korántsem za
varta a rang, a vagyon s a kaland for
gott gyönyörűséges kék szemei előtt. De 
azért nővéréhez, barátnőjéhez Vanda 
G. Brün alias Szép Irén alez-redeshez 
másnap rögvest tömérdek kérdéssel fo
lyamodott. Szép nagy örömmel fogadta 
szép húga kérdéseit és a legmesszebb
menőkig, egész a legjelentéktelenebb
nek látszó, ám utólag kiderült, nagyon 
is fontos részletekig ellátta hasznos ta 
nácsokkal. Bár Szép Irén egy kicsit csa
lódott volt, hogy hamarosan elhagyja 
húga, szeretett, hű hűbérese, vadóc va
zallusa, csábos cselédje, szilaj szolgája, 
jobbkezes jobbágya, ágyas lánypajtása. 
Hiába békéit meg őegyformaságuk, fo
gadták (iker)testvérré, barátnővé egy
mást, Vésztőy Brünhildának nem volt 
elég a tükörmásolatos, bár megosztott 
pompa, önálló domina-életet akart kez
deni, ő is úgymond Úrnő óhajtván lenni, 
mert ugye nem kívána szürke másod
hegedős lenni, bizony két ekkora dudás, 
helyesebben négy ekkora duda nem fér 
meg egy (tej)csárdában. De mindezt elő
re látta Vandánk, mert tisztább pillana
taiban tisztán látja a jövőt, még nektár 
s ambrózia nélkül is. Azt is látja, hogy 
fog még nála lakni aranyhajszál-egy- 
forma barátnéja -  csak a m últat nem, 
ugye az amnézia, az amnézia -  még
iscsak egy istennő, ha hivatalos állás
pont tagadja is az istennőség intéz
ményét, de mi összekacsinthatunk, 
drága olvasó, m ert mi tudjuk, hogy 
ő tényleg egy valódi istennő. Bizony, 
Vanda G. Brün, fedőnevén Szép Irén 
alezredes, szíve nagyon kicsit megszo
morodott, hogy elmegyen majd dupli- 
kátja, ami igaz, az igaz, kicsinyég sze
relmes lett az alteregója Brünhildába, 
persze testileg, de m int tudjuk, az lel
kileg van, legalábbis földi viszonylat
ban. Helyesebben, ez a Vanda nár- 
cisztika önmagába szerelmes, mert 
ha B rünhil-dára néz, m intha m agá
ra nézne, egy háromdimenziós csu
datükörre, mely hazudik, s e lódítás 
jól esik néki, m ert őt m utatja, csak 
hajdani épségében, egészségében. 
M indahányszor Szép Vésztőyre vetet
te varázslatos tek in te té t egy Zephyr- 
suhanásnyira valóban elhitte -  mert 
hiszi, (azt is) am it lá t - ,  hogy most is, 
hogy jelenleg is ép-egész.
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Kulcsok egy szabályos
kisregényhez
Tematikus fordulat: 
szerelem 
és nőközpöntú 
cselekmény?
A szerelemtematika nem jellemző vo

nulata vagy oldala Mózes epikájának. 
Olyan novellák ötlenek fel legelőször, mint 
az A és Z között — amely a szerelmesek el
válásáról szól. Regényeiben a szerelem 
helyett mindig a súlyos testiség az ural
kodó: az Egyidejűségek ben van ugyan há
zasság és megcsalás, de se ehhez, se ah
hoz nem fűződik romantika, csak szigorú 
biológiai és antropológiai szükségszerű
ségek és tények — a végromlás, a pusz
tulás felé vezet mindez. A Gonosz színe
változásai kadétjai leveleikben szeretnek 
és csalatnak meg, az olvasó figyelmének 
hátterében -  gyakorlatilag szabályosan 
megjelenő női szereplője nincsen a szö
vegnek. A filmszínészek között nincsenek 
érzelmek, a Megváltás kamaszszereplői 
pedig az uralom kérdéskörének logikai 
attribútumaként tekintenek a lányra és 
a szexualitásra. Emberpárról (is) szól az 
Árvízkor a folyók megkeresik régi medrü
ket, de a szerelem helyét itt is nagyítóval 
kell keresnünk, és még úgy sem találjuk, 
a szexualitás jelentősége viszont nagyon 
is szembeszökően megnő -  s megint csak 
az uralom kérdéskörének leple alatt ar
tikulálódik. Tulajdonképpen Góth elbe
szélése is a megszokott mózesi nő- és vi
szonyszemléleti szituációból indul, s maga 
számára is elképzelhetetlenül csavarodik 
az ő történetük szerelemmé. Egyfajta pa
radigmaváltás következik be ezzel az ese
ménnyel a Mózes-prózában, jelentős tö
résvonal és továbblépési lehetőség a hideg 
és könyörtelen erőszaktematika után.

A motivációt itt is a testiség jelenti: 
ugyanakkor Góth története egyfajta fej
lődésregény is, ahogyan drasztikus kije
lentéseitől eljut az érzelmekig. A nyelv 
mindig megelőzi -  általában hamarabb 
mondja, meggondolatlanul és csak a „bo- 
londítás” szintjén a hívószavakat, melyek, 
fedezi fel magában, végül is nem üres sza
vak. A kisregény különös tétje, ahogyan 
végül is a szerelemtematika irányába for
dul: nemcsak a szereplők, maga a regény 
sem hiszi el a változást. Motivációja hár
mas irányultságú: a szöveg első felében 
vaskos macsószemlélet uralkodik -  dur
va férfiszövegek, bántó nőszemlélet rá
adásul provokatív-profán már megjele
nésének felhangja is. A női nézőpont a 
regény elején semmiféle súlyt nem kap. 
A próza ritmusa akkor változik meg érez
hetően, amikor a női szereplő jelentősége 
a történetben megnő — a kocsmajelenetek 
kitörnek a szenvtelen narrációból, megnő 
az álmok, látomások, érzelmek szerepe.

A cselekmény fókusza két személy kö
rül sűrűsödik: az elbeszélő picarója, Góth
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és a Titkárnő köré zár a cselekmény. A 
próza érzékenységének egyfajta elmozdu
lását jelzi, hogy a két szereplő, akik ezút
tal két nem képviselői, szemben a mózesi 
építkezés és szervezettség korábbi meg
nyilvánulásaival (persze a főbb szereplők 
közötti megosztott, egyensúlyban tartott, 
többszólamú narráció kedvelt eszköze 
Mózesnek más munkáiban is, pusztán a 
nemek megoszlása teremt más viszonyo
kat A vénasszonyok nyarában), egyenran- 
gúakként jelennek meg -  vagyis a nar- 
rációnak legalább annyira fontos a nő, 
mint a férfi nézőpontjának érvényesítése. 
A ge/iüer-problematika abszolút hidegen 
hagyta Mózest korábbi köteteiben: írásai 
férfiközpontúak, ahogyan fentebb emlí
tettem, nők gyakran nem is szerepelnek 
benne, vagy, mint az az Egyidejűségek ben, 
az Üvegcsendélet és a Füstkorom írása
iban tapasztalható, alávetett szerepek
be kényszerülnek: prostituáltak pros- 
tituálódtak, alkoholisták, kitartottak, 
keményfiúk mutogatni való tartozékai -  
így vagy úgy, függetlenségükben, önálló
ságukban súlyosan korlátozottak. Nincs 
ez másképp az Árvízkor a folyók megkere
sik régi medrüket Leonórájával-Nórájával 
sem, akinek ráadásul teljes egyénisége, 
egész önálló biológiai létezése kérdőjelező- 
dik meg, vagy inkább egyenesen számoló- 
dik fel -  élete a férfinak köszönhető, aki 
pusztán akarata erejével vissza is veheti, 
amit adott. Látványos ellenpontja ennek 
a nőtípusnak Az Oroszlán hava cirku
szi idomárja: a női princípium kimagas
ló dominanciája érvényesül benne -  a tö
rékeny nő az erős, az önálló, a független, 
aki ráadásul a legveszélyesebb hímeken 
uralkodik, a kalandor, aki nem hajlandó 
az elvárt szerepek beteljesítésére, igaz, 
hogy aztán a sajátos viszonyok legyőzik 
őt. Márpedig az elvárt szerep beteljesí
tése A vénasszonyok nyara titkárnőjének 
is a legfontosabb problémát okozza: még
hozzá hogy ő meg mindenáron be akar
ja teljesíteni, és akkor megjelenik Góth, 
hogy kimozdítsa őt ebből. A nő erőfeszí
tései még sokáig arra irányulnak, hogy 
megtartsa pozícióját, majd pedig arra, 
hogy meggyőzze magát, hogy elhiggye: 
van olyan élethelyzet, amely megindokol
ja ezt a kimozdulást, a valóságos kiválást 
a társadalomból, amelyet tudatában lát
ványosan a kispolgári létezés foglal le tel
jes egészében. Góth lesz a rossz szellem: 
ahogyan a Mederben is kézzel foghatóvá 
vált a csábítás szelleme Nóra materiali- 
zálódásával, itt Góth az, aki megjelenése
kor kiveti a hálóját a nőre.

A narratív szemlélet változása a re
gényben kézzelfogható: a könyv első része 
tulajdonképpen háttérben kezeli a nőt, és 
Góth hódítási szándékát helyezi előtér
be, amely szándék nála afféle mindenna
pos, érdektelen dolog -  a nővel együtt. Az 
egyensúly fokozatosan bomlik ki, majd a 
szemlélet teljes visszafordulása figyelhe

tő meg, hogy aztán a nő teljesen kiíród
jon a szövegből. A központi helyzet folya
matos eltolása a hullámzás feszültségét 
adja az elbeszélésnek, a dikció fel-fella
zuló, majd újra meg újra összesűrűsö
dő lüktetése a cselekmény végének elbi
zonytalanítását eredményezi: ki hol áll a 
regény végpontján, mire készül Góth, és 
hová kerültek körűié a nők? A befejezés 
azért is figyelemfelkeltő, mert a narrá
tor törekvése a korábbiakban érezhetően 
a megmagyarázás logikája szerint rende
ződött — mindent pontosan körülírni, míg 
a zárlat impresszionista színezete éppen 
hogy elbizonytalanítja, lebegni hagyja a 
cselekményt a végpontban. A nőközpontú 
cselekmény a nő hiánya körüli hiábava
lóság-érzéssel záródik. Kétségtelenül rá
rímel ez Góth azon vélekedésére, hogy őt 
a nők akkor is becsapták, amikor szeret
ték.

Ciklikus időszerkezet
A ciklikus időszervezettség régtől fon

tos komponense a Mózes-prózának. Az 
idő nagyobb darabokban kezelődik a regé
nyekben: évszakokban. Az Egyidejűségek 
alapépítménye mellett felfigyelhetünk er
re a Meder szórványos megjegyzései kö
zött is: odakint valami évszak történt ép
pen -  mondja a narrátor több helyen. A 
vénasszonyok nyara lineáris vonalvezeté
sű, kauzalitásláncolata hiánytalan folya- 
matosságú, cselekménye egyetlen szálon 
bonyolódik. Sem a mozaikosság, sem az 
elliptikusság nem kap szerepet a szöveg 
megépítésében. A cselekmény az időben 
előre haladva előre mozdul. Mózes a tér
rel együtt alkalmazza a hangulatok és a 
fokozatok megmintázására az időt. A vén
asszonyok nyara címe egyszerre utal az év 
egy bizonyos időszakára és, merően ironi
kusan, egy életkori szakaszra. A vénasz- 
szonyok nyara amolyan nyár utáni nyár, 
tudjuk, néhány meleg nap ősszel, az őszi 
hónapok közepe táján. Az életperiódusra 
való ráhelyezés túlzó: a regénybeli titkár
nő természetesen nem vén, noha többször 
elhangzik, hogy a változó kor küszöbén 
áll. Vagyis középkorú. Szemben az első 
ízben nőközpontú narratív szemlélettel, a 
cím drasztikusan macsó, már-már meg
alázó, melyet körülményesen ellenpontoz 
az irónia. És éles ellentétben áll a nő re
génybeli jelenlétével.

Az időszakok szerepének fontosságára 
hívja fel tehát figyelmünket a cím, még
hozzá az évszakokéra -  és ezekből nyo
mon követhetően a regény cselekménye 
egy év alatt fut körbe, amely évszakokból 
épült éves periódus megintcsak Mózeshez 
közel álló eljárás: az Egyidejűségek cse
lekményéből az első év az, amelyiket, év
szakokra lebontva szorosabban nyomon 
követhetjük, az utána zajló események 
már egyetlen fejezetbe folynak össze, ne
hezebben tagolhatok. Mintha a mózesi 
prózavilágnak volna megfelelő válasza a 
„minden csoda három napig ta rt” mon
dásra: nála egy év alatt zajlik a cselek
mény fontos része, a többi nem annyira 
érdekes. Ugyanakkor a nő életkorára va
ló utalás az életkori helyzet és szerep el- 
döntetlenségére, vagy még pontosabban



HELIKON

újbóli meghatározásának szükségességé
re is rámutat a maga túlzó formulájában: 
a nőnek el kell döntenie, életlehetó'ségei 
lezárultak-e már, avagy, ahogy a regény
ben mondja, elérte már a vénasszony pe
riódust a tudata, ha a teste még nem is, 
vagy van még értelme és módja, lehetősé- 
ge a kilépésnek.

Góth is szimbolikus ponton áll: a krisz
tusi kor küszöbén. A regényben valami
kor persze át is kell lépnie, de erről nem 
tudunk meg semmit, s nem is tűnik lé
nyegesnek. Inkább az a fontos, hogy a 
krisztusi kor számára is inkább változá
sok szükségességét jelzi -  azonban erre 
ő nem tűnik képesnek. A választásokat 
az életében mások hozzák meg. A regény 
befejezésének lehetséges olvasata, hogy 
Góth magára marad: mind a titkárnő, 
mind a feleség elhagyja. Magányossága 
éjjelt és nappalt egybemosó ivászatokhoz 
vezet — s az időkezelés tökéletes idomu
lása tapasztalható meg: rétegei elkenőd- 
nek, az idő jelentőségét veszti, eltűnik.

Kulcsregény?
A vénasszonyok nyara Irodája hiva

talként tűnik fel, intézményként említő- 
dik a regényben, ugyanakkor semmiféle 
támpont nincs arra nézvést, hogy ugyan 
miféle intézmény, minémű hivatal len
ne, miféle iratokat kezelnek ott, egyál
talán milyen munkát végeznek olyan he
lyen, ahonnan állandóan meg lehet lógni, 
különösebb gond nélkül lehet végigkocs- 
mázni délelőttöket, esetleg történetme
séléssel lehet tölteni az időt az előszobá
ban. A munkatársak verseket idéznek, 
szövegekre hivatkoznak, érvrendsze
rükben statikus helye van Pascal vagy 
Kierkegaard tételeinek, s Thomas Mann 
novelláit még a titkárnő is ismeri, aki pe
dig nem annyira az operatív munkatár
sak közé tartozik, mint inkább az asz- 
szisztériához. A mellékszereplők között 
helyet kap a Könyv szerkesztő, noha arról 
szó nincs, hogy, mondjuk, könyvet szer
kesztene. Ehelyett iszogat inkább Góthtal 
és tanácsokkal látja el, ha kell, ha nem. 
A vénasszonyok nyara az egyetlen olyan 
Mózes-szöveg, amely értelmiségi körben 
játszódik. Korábban meghatározó külvá
rosi-vagány tematikája szisztematikusan 
tartotta távol az ilyesmi helyektől sze
replőit és történeteit — most a történet itt 
van, s a szereplőkről is elhangzik, hogy 
a városban (amely fölötti egyik magasla
tot különben Kányafőnek hívják, s ahol a 
park lombjai alól a stadionra lehet kibuk
kanni stb.) az értelmiségi elithez sorolják 
az iroda dolgozóit, akik különben egyet
len dologban tűnnek ki látszólag, illetve 
kettőben: az ivászatban és a történetme
sélésben, amely általában nők meghódí
tásáról szól, és utóbbinál is a szaftos rész
letek halmozásában jók igazán.

Ahogyan Marosi Péter is megjegyzi, 
tekintélyes számú mellékszereplő kap he
lyet a csekély terjedelmű prózában. Az 
irodában eleinte csak néhány munka
társ tűnik fel, később azonban egyre bő
vül a számuk, követni is alig lehet őket, 
és mindnek van valami hozzáfűznivaló
ja Góth és a titkárnő afférjához. A mel

lékszereplők lennének nyilván a kulcs 
-  de ahhoz, hogy felismerhetővé válja
nak, nálam több tudással kell rendelkez
nie az olvasónak, így csak a gyanú ma
rad, és nem is olyan lényeges ez. Ugyanis, 
mivel a szövegnek olyan jellegű intellek
tuális tétje nincs, teljesen mindegy, mi
lyen, illetve kinek az alteregója szájá
ba adja a szerző a szöveget, ha ugyan 
abba adja. A fikcionalitás szintjén im
már nem léteznek kapcsolatok valós sze
mélyekhez, legfeljebb testi jegyek vagy 
egyes történetek elmondása köthető va
lóságos személyekhez. Mózesnél több he
lyen, több szövegben is azonosíthatnak 
szereplőket a környezetét, korát szoro
sabban ismerő olvasók. Például, ahogy 
arról már esett szó, az Egyidejűségek or
vosa mögött Vásárhelyi Gézát lehet sej
teni, aki ugyanakkor ugyanott (vagy in
kább arrafelé) volt orvos, mint ahol és 
amikor Mózes Attila tanár. Az ilyen jelle
gű és értelmű megfigyelések azonban in
kább csak a témák megértéséhez visznek 
közelebb, mint hogy az eredeti alakokat 
értelmeznék át: Mózes a megélt történe
tek híve, de nem a riportszerű tudósításo
ké (még akkor sem, ba egy másik, megint 
csak érezhetően megélt szövegének, mint 
amilyen a Fény, árnyék átdereng az alcí
mében szerepel is a riport megjelölés). 
Leginkább a helyszín „attribútumainak” 
tekinthetők a mellékszereplők: Mózes 
személyes közege az iroda, amelynek be
rendezési tárgyai a munkatársak — az 
átírt alakok. Motiváló és gátló szerepük 
már merőben a regénybeli funkcionali
tás eszközkészletéhez kapcsolható, ennek 
megfelelően a történet egy adott pontján 
aktivizálódnak, aztán pedig sokszor ész
revétlenül el is tűnnek. Vannak azonban 
olyan esetek is, amikor hiányuk problé
maként megneveződik, mint az évszakok 
tartozéka: ő ekkor meg akkor nincs itt, 
az irodában, szerepét pedig nem veszi át 
senki más.

Az önidézéseknek is van egy kulcs
ként való olvasási lehetőségük: szinte öt
let vagy inspiráció szintjén merülnek fel 
a címek, a szövegekbeli események (pl. az 
említetteken túl a Tárgyak a végeken c. 
karcolat), ezáltal mintha Mózes-novellák 
genezisénél lennénk jelen a nyolcvanas 
évek első feléből. De az Egyidejűségekkel 
ellentétben itt nincs semmi jele annak, 
hogy Góth írna. így aztán metaleptikus 
lehetősége még annyira sincs A vénasszo
nyok nyarának, mint amennyire esetleg 
van az Egyidejűségeknek.

A vénasszonyok nyara  
helye a Mózes-pályán
A vénasszonyok nyara nyelv és stílus 

tekintetében egyértelműen Mózes áttet- 
sző-történetközpontú írásmódjához áll 
közel, míg a tematikája az első kötete
kéből indul ki, azonban, ahogyan a fen
tiekben igyekeztem felvázolni azt, több 
fronton is továbblép. És ennek a tovább
lépésnek csak egyik, jól lehet talán leg
fontosabb összetevője a pszichológiai 
ábrázolás felerősödése, nem tudatábrá
zolás keretében. Mintha a közel egyidő-

ben megjelent két regény, az Árvízkor a 
folyók megkeresik régi medrüket és A vén
asszonyok nyara kétféle továbblépési le
hetőséget villantanának fel szegról-vég- 
ről közös eszközkészlet alkalmazásával. 
Nyelvileg és tematikailag is igen messze 
áll egymástól a két szöveg, jobbadán arra 
is nehéz rámutatni bennük, hogy ugyan
az a szerző írta őket: míg a Meder poszt
modern szervezettség felé kibomló tudat
regény, melyben nem egyszerűen csak a 
modernség utáni irodalmi stílus elemei 
figyelhetők meg működés közben, hanem 
a posztmodern filozófiájának és eszme- 
rendszerének olyan általánosabb jellegű 
attribútumai is, mint például az egyéni
ség szétbomlása, a szubjektív keret me
tamorfózisa, s ahol a cselekmény jelentő
sen megkérdőjeleződik, a regény minden 
egyes eleméhez hasonlóan, addig A vén
asszonyok nyara inkább a modernséghez 
köthető romantikus noir, ahol a cselek
mény szerepe megnő, a mesélés vissza
hódítja Mózesnél korábban is nagyon 
hangsúlyos pozícióját, a figuratív nyelv- 
használat a megelőző munkához képest 
jóval redukáltabban van jelen az írásban 
— s egyáltalán a narrációban látványosan 
különválik a cselekményes s a lirizáló 
szál. És azzal, hogy a romantika szerepét 
említettem, már a Yesterday, a legutób
bi novelláskötet környékén járok: ebben 
a gyűjteményben a korábban tapasztal
taknál jóval erősebb a romantika, a nosz
talgia, a sóvárgás, az érzelmes-patetikus 
attitűd, ezzel együtt talán a legeklekti- 
kusabb kisprózakötet ez a Mózes-pályán.

A vénasszonyok nyara szüzséje az 
egyik legrövidebben összefoglalható, leg
könnyebben áttekinthető a Mózes-oeuvre 
eddigi alakulástörténetében. Mint arra 
a fenti elemzések igyekeztek rámutatni, 
pályája számos eredményét mintegy ösz- 
szegezve szervezi narratívába a valóságo
san novellaterjedelmű szöveget. Nem vé
letlenül egy interjúban még a Yesterday 
kötetbe tervezett írásként említi a szöve
get,1 amely aztán maga közel olyan ter
jedelmű, mint az említett novelláskötet. 
Egyrészt lecsengő jellege is van a szöveg
nek, legkomplikáltabb és egyben legtöbb 
visszhangot kiváltó munkája, az Árvízkor 
a folyók megkeresik régi medrüket címűt, 
s legeklektikusabb, egyben új alakzatok
kal is kísérletező novelláskötetét követi 
megjelenése. Hangsúlyosan nyúl vissza 
atmoszférikus töltöttségű, lirizált be
szédmódja korai kísérleteihez, de azt je
lentősen feldúsítja cselekményes, áttetsző 
nyelvhasználatával, amely pályája más 
szakaszáról ismeretes. Az így létrejövő 
beszédmód és narratívastruktúra szellő
sebb, nyitottabb elbeszélés felé nyitja meg 
a Mózes-próza útját. A korábban meg
szokott mózesi prózavilágnál lényegesen 
könnyebb terhet cipel: a cselekménynek 
látványosan nincs önmagán túlmutató 
tétje. A zártsága, cselekményszervezése, 
nyelvhasználata, s az érdekeltségi kör le
szűkítése kétségtelenül a novellákhoz, el
beszélésekhez mozdítja közelebb az írást.

1 Elek 1994, 119. Ráadásul eredetileg 
ez szerepelt volna Az Oroszlán Hava he
lyett a kötet címében is.
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A kintrekedtek
Oly távol,
oly közel
Rázzák. Nem tudja ki, azt sem tud

ja ki ő, hogy hol van? Tétován nyit
ja ki a szemét, félénken pillant kör
be. Mocskos, szakadt, kifakult, piros 
sál lóg az arcába, érzi a bráhaszagot, 
émelyeg. „Ne alugyál, baz meg, ne 
hunnyál mán haver, fel fogsz fázni!” -  
hallja a rekedt hangot. Egy föléje ha
joló alak ismételgeti egyre: „...ne alu
gyál haver, baz meg, felhűlsz, meg
fagysz, mi lesz veled?” Pádon alszik, 
érzékeli. Lába elzsibbadt, s ahogy fel
emelkedik, úgy érzi, hangyák masí
roznak benne fel és alá, egyszerűen 
képtelen lábra állni, megtántorodik, 
visszaül a padra, sziszeg. A szaggató 
fájdalom a térdében. A vörös sál tulaj
donosa csóválja a fejét, „tél van, baszd 
meg, meg akarsz fagyni?!” Forgatja a 
fejét, dörzsöli az arcát, ég a szeme, ke
ze hozzáér kopasz fejéhez, meglepő
dik, s hirtelen kezd tüsszögni. Ugye 
mondtam, húzódik hátrébb a piros 
sálas. Súrolja a homlokát, a szemét. 
Szétnéz. Foltokból áll lassan össze 
minden. Hodályszerű teremben pado
kat, padokon bóbiskoló alakokat lát a 
félhomályban. Jönnek-mennek az em
berek, állandó mozgásban van min
denki, sok a katona, sok a cigányasszony, 
tarka szoknyájukat lebegteti a huzat. 
Hátrább egy csecsemő sír.

Feláll. Tornásztatja a lábát. Elindul. 
Iszonyúan fáj a jobb térde, alig bír rá
állni. Megtapogatja, meg van dagad
va. Bicegve ér ki a csarnokból. Ide- 
oda fordul. Az éles fényben káprázni 
kezd a szeme. Végre nincs büdösség. 
Mélyeket lélegzik. Ide-oda fordul: az 
ónszínű ég alatt varjak köröznek. 
Kopár vidék, néhány csenevész csont
vázfa, hófoltok, szemét, rozsdás pléh- 
hordókban lobogó tüzek. Távolabb 
gyártelep. A lelakatolt ajtó előtt két 
fekete kutya kereng, inkább játéko
san, mint dühösen vicsorítanak egy
másra. Tapogatja tar fejét, arcát (már 
serken a szakálla), bundáját. Az egyik 
zsebben csavaros üveg, meghúzza. 
Vilmoskörte. Émelyeg. És a táska! 
-  jut eszébe. Hol a táskája? Rosszat 
sejtve sántikál vissza a büdösségbe, a 
félhomályba, az előbbi pádhoz, ame
lyen aludt. Táskája nincs sehol. A pi
ros sálas fickó is eltűnt valamerre!? 
Ki tudja követni az ilyen kopott, piros 
sálas fickók útjait?... Térde is egyre 
jobban szaggat. Leül. Megtapogatja. 
Dagadt. Akkor üthette meg, amikor

leugrott a vonatról?... De milyen vo
natról ugrott le és miért?! S ha leug
rott -  mintha még mindig a levegő
ben lebegne, ég és föld között ott 
hagyhatta a táskáját is. Kimegy a 
homályos, büdös csarnokból, megke
resi az illemhelyet. 100 forint -  szól 
rá figyelmeztetően egy fiatal cigány
lány. Kotorász a zsebében, előhúz 
egy ezerforintost, egy ötszázast s né
mi aprópénzt. Van közötte százforin
tos is. Odaadja a lánynak. Bemegy. 
Papír kell? -  szól utána a lány. A tö
rött, mocskos tükörből, a pislákoló 
égő fényében kopasz fejét látja. Az ő 
szomorú arcát, amelyre nem emlék
szik. Bemegy a fülkébe, kiforgatja a 
zsebeit, talál még egy ötszázast, apró
kat. Felemeli a lábát és a mocskos ülő
kére teszi. Zacskója a pénzzel nincs a 
zokniban. Cigarettát viszont talál, fél 
csomag Marlboró, elég gyűrött a cso
mag. Papírzsebkendőt is talál, trom
bitálva fújja ki az orrát, s fintorogva 
sántikál kifelé. Elveszített valamit? 
-  érdeklődik közömbösen a lány, kér
dően nézve rá. Rosszul érzi magát? -  
lesz hirtelen érdeklődő. -  Beteg? Á, 
nem, legyint ő, csak eltévedtem, tud
ja és... És ezért ugrott le a vonatról? 
Vagy lelökték? Nem tudom? -  von vál
lat. Kimegy. Hátában érzi a lány kí
váncsi tekintetét, de nem fordul meg. 
Hát már ezek is tudják? Hol lehet a 
táskája? Az iratai? A pénzes zacskó
ja? Egy lemezborító tűnik fel, ott im- 
bolyog karnyújtásnyira a szeme előtt 
a tiszta levegőben. Hát persze, abba 
tette. Újra meghúzza az üveget, már 
alig van benne, köhög, hányinger tör 
rá, minden erejével igyekszik vissza
fojtani, s tétován indul el vizet ke
resni. A peronon, távolabb, talál egy 
csepegő csapot. Ügyetlenül, kezét oda
tartva szürcsöli a klóros vizet. Úgy 
érzi, mindjárt hányni fog. Szétnéz, 
keres egy védettebb helyet, de nem 
talál. Odahajol a csaphoz, mossa az 
arcát, a szemét, papírzsebkendő
vel törli meg, fújtat. Eldobja a papír
zsebkendőt, a szemetes kosár mel
lé esik, a többi szemét közé. A kosár 
üres, környéke viszont tele mocsok
kal. Továbbsántikál és váratlanul lát
ja meg az állomásépület fölött a fel
iratot: Záhony... Kétszer is elolvassa, 
félhangosan is kimondja, megdöbben. 
Vacogni kezd. Tüsszög. Egyre jobban 
fázik a feje. Visszabattyog az előtér
be, nézi a menetrendet, szeme előtt el
úsznak a városnevek, az időpontok és 
nem ért semmit. Csak egyre a Bach- 
lemez borítóját látja, amint előtte li
beg a levegőben, de hiába nyúl utána, 
nem éri el. Igen, abba rejtette a pén

zét, de hol és miért? Határozottabban 
nyúl utána, próbálja megfogni, de 
nem sikerül, csak a levegőt markolja, 
a borító, mintha játszana vele, tova
libben. Több szakadt, gyanús külsejű 
figura nézi a mutatványát, tapsolnak, 
röhögnek. Mi van, apja, táncikálunk, 
táncikálunk? S a temetők üresek?

Legyint, elfordul, visszamegy az il
lemhelyre. Maga látott? -  kérdezi a 
lányt, s cigarettával kínálja. Mikor? -  
húz ki lila körmű ujjával egy szálat, 
gyűrögeti, rágyújt. Hát amikor, állí
tólag, leugrottam a vonatról, vagy le
löktek? Látott vagy nem? Melyik vo
natról? -  szívja a lány a cigarettát, s 
félrehajtott fejjel, kihívóan néz rá: há
tul van egy kamra, ágy. Ötszáz fo
rint... Maga mondta az előbb? -  eről
ködik ő. Én -  döbben meg a lány s 
újra a kamrát emlegeti. Ötszáz forin
tért mindent -  mosolyog rá biztatóan 
és a szemébe fújja a füstöt. Pislog.

Alacsony fiú jelenik meg, sísap
kában. Dühösen nézi őt, mellbe löki. 
Na, húzzál elapóca, ez az én rányim. 
Kusti... Leseperi a kezét. Te se láttál? 
-  kérdezi. Mikor? Amikor leugrottam 
a vonatról? Itten nincsen semmiféle 
vonat, itten nem járnak vonatok. Na, 
húzzál csak el...

Kimegy. Mélyeket lélegzik, megpró
bálja összerakni a kockákat. Olyan ez, 
mint a mozaik. Lássuk: ő, bundában, 
táskával, a táskája nincsen meg. A vo
nat, amely egyre zakatol, ezt, mintha 
még mindig hallani is vélné. Sika ta
ka, sika taka. Ó, amikor leugrik a ro
bogó vonatról -  Záhonyban, ezek sze
rint. Ég és föld között lebeg, aztán 
földet ér, elterül. A sajgó fájdalom a 
térdében. A dagadó térde. Eddig eny- 
nyi van? De mit keresett ő ezen a vo
naton? Miért ugrott ki? Kicsoda ő? Az 
arca távolinak, ismeretlennek tűnt az 
előbb a tükörben... Hiába erőlködik, 
más kép nem villan fel, csak a szag 
kísérti egyre. Rothadó káposztaszag. 
De hol? Dörzsöli a fejét, keresni kezdi 
a sapkáját, mert egyre jobban fázik a 
feje, de nem találja, körbeforog és ész
reveszi az utasellátót. Igen, a kávé, a 
kávé talán segít összerakni a mozai
kokat. Bemegy a zsúfolt terembe. Sok 
a részeg, nincsen üres asztal, a pult
nál fékez le, előkotorja az aprót, kér 
egy kávét. A báros nő, festett hajú, él
veteg szőke, cinkosan néz rá. Hallja, 
hogy összesúgnak a háta mögött. Ez 
az, hallja, de egyebet nem tud kivenni, 
halkan beszélnek, s mindent elnyom 
a diszkózene. A nő eléje teszi a kávét. 
Ad egy tasak cukrot is. Beletölti, ka- 
vargatja, érzi a kávéillatot, ez végre, 
ha pillanatokra is, de elnyomja a rot
hadó káposzta eleven, émelyítő sza
gát. Szájához emeli, de forró, várnia 
kell. Türelmesen szívja be a kávégőzt, 
s még mindig a levegőben van, ég és 
föld között. Aztán a csattanás. S az
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éles fájdalom a térdében. Fekszik a 
földön, hallja a föléje hajolok p ik írt 
megjegyzéseit: meghalt? A, nem, csak 
elájult. Szívós az ürge.

De mi volt ezelőtt? Hogy került a vo
natra? S ha m ár fölkerült rá, m iért ug
rott le? Meg ak art halni? És hol a tá s 
kája? A pénze? Egy dundi, kövérkés 
angyal hajolt föléje, segítette, biztat
ta, emelkedjen fel, menjen be a váró
ba, a pádon ájuljon el. Az angyal, igen. 
A részvét a szemében. A dundi angyal. 
A lemezborító ismét ellibben előtte, de 
okult m ár az előbbi kudarcból, most 
nem nyúl utána, nem akar itt is ne
vetségessé válni, nem akarja, hogy itt 
is felfigyeljenek rá. Hősiesen kortyol a 
kávéjába, égeti a száját. Sziszeg. Nincs 
egy gyufája? -  lép hozzá egy magas, bo
rostás arcú, kopasz katona. Odanyújtja 
a gyufáját. Émelyeg a füstben. Egy va
gon jelenik meg, onnan jön a szag. A 
rothadó káposzta dögletes szaga. Kösz, 
adja vissza a gyújtót a katona. Te is a 
pesti vonatra vársz? Igen, nem tudod 
mikor van? Egy óra múlva talán, de itt 
semmit biztosan nem lehet tudni, fin
torog a katona és be
lekortyol sörébe. Itt 
senki nem tud bizto
san semmit. M intha 
mind megőrültek 
volna. Csak néznek, 
rázzák a fejüket, rö
högnek...

Émelyeg a füst
ben. A vagon újra 
megjelenik, benne 
a rothadó káposz
tafejek. A nyüvek.
Csak nem hagyni 
nyomot -  rém lik fel 
benne, nem érti, m i
ért? De hol és mi
féle nyomot?! És a 
rothadó savanyúká- 
poszta-szag, m int
ha mégiscsak em
lékeztetni ak arn á  
valam ire, m intha 
vezetni akarná  va
lamerre? De miért?!
Nézi a katona arcát, a kávéját, s újra 
beleiszik. Ha forró, h á t forró. Még egy 
óra és jön a vonat. Meg kell venni a 
jegyet. Nézi a zacc ábráit. A nyomok. 
Valami morajlás hallatszik valahon
nan. A tenger? Igen, ott fut a ned
ves homokban előtte egy nő. Sirályok. 
Sirályszar szag, valam i m iatt a rot
hadó káposzta szagát idézi. Az ég, az 
ónszürke ég. De hol? A móló kövei. A 
szúró fájdalom a térdében. Körbeforog 
a terem. A részegek a füstben, a ked
vesen rámosolygó báros nő, a katona 
aggódó arca, m ár másodszor kérdezi: 
rosszul vagy?

Kimegy.
Érzi, m ár megint m indenki ráfi

gyel, és megkezdődik a pusmogás. De

miért? S mi lesz, ha a hatósági köze
geknek is feltűnik, pusztán m ert k irí 
a lerobbant környezetből, a szakadt fi
gurák  közül? Mi lesz, ha igazoltatják? 
Ha puszta kíváncsiságból megállítja 
egy záhonyi rendőr és az ira ta it kéri? 
De nem állítja meg, nyugtatja magát. 
I tt nincsenek rendőrök, viszont sen
ki nem tud semmit biztosan. Jön a vo
nat? Nem jön? Pedig el kellene menni 
innen. De hova? És kicsoda ő? Mit ke
res itt? Egy lány jön neki, váratlanul. 
Be van rúgva, nem is kér elnézést, ne
kidől, megérzi az olcsó sampon illatát, 
h irtelen egy arc villan fel előtte, m int 
ködben a stoplámpa. Egy nő arca. 
Vigyél innen, súgja a lány és beleka
rol. Nem tudlak  hova vinni, sajnálko
zik ő, nézi a kissé bamba arcocskát és 
újra hányinger tőr rá. Akkor hagy
jál, jó? Elengedi, tovább tántorog. De 
az illata, az olcsó sampon és kölni, ve
rítékével keveredő illata itt m arad ve
le, végre elnyomja a rothadó káposz
taszagot, s egyre egy női arc v illan fel 
előtte.

K isántikál a peronra. Varjak ke

ringenek az elhagyott gyártelep fe
lett. Az a leállíthatatlan , elviselhe
tetlen, iszonyatos károgás. Viszont 
a fekete kutyák m ár nem kerenge
nék a lelakatolt gyárkapu előtt, he
lyükön most egy medve várakozik. 
Fején cilinder. Megdörzsöli a szemét. 
Hangokat is hall. O az! Nem, mégsem 
ő! Megdörzsöli a homlokát, lehunyja a 
szemét, mikor kinyitja, nem lát sem
mit. Foltok. Aztán kitisztul lassan a 
kép, a medve cilinderestől eltűnik. 
Koldus ül a kapu előtt, körülötte mez
telen, valahonnan ismerős, hulahopp- 
karikás lányok táncolnak. Elfordul. A 
károgás nem szűnik. A női arc előtte 
leng, m intha krepp-papírból lenne ki
vágva. M egtántorodik, zuhan, de még 
idejében kapaszkodik meg a falban.

A rücskös vakolat felsérti az ujjait. A 
gyárkapu előtt, ellenőrzi, nincsen sen
ki. A vonatot hallja megint. Zakatol a 
vonat. Mindent betölt a rothadó sava
nyú káposzta émelyítő szaga. A med
ve. A varjak. A koldus. A cigányok. 
A részeg lány. Az illemhely tükre. A 
rücskös fal, amely felsebzi az ujjait. S 
a dagadó térde. A lemezborító. Igen, 
abba te tte  a pénzét. De hol? Mikor? 
Lehetséges, hogy megőrült volna? Mi 
ez, amnézia? Maga elé mered. H át it
ten  vagy? -  áll meg vele szemben egy 
magas, valahonnan szívfájdítóan is
merős fekete lány. Tétován néz rá. 
H át hol lennék? Meg se csókolsz? -  
kérdezi a lány és hozzáhajol. Megérzi 
hajának jázm inillatát. De hiszen te? 
-  mered rá  és az illa ta  vezeti, könyör
telenül vezeti oda, ahova nem is akar 
menni. De hiszen te halott vagy! Ez 
nem lehet! Te nem lehetsz itt!...

Nézi, beszívja az illatát, az arca h i
deg. S a kocsi megpördül az úton. A 
feketeség m egállíthatatlanul rohan 
szembe vele megint... Éjszaka, a kór
házi ágyon, am ikor megtudja az éj

szakás nővértől, 
hogy a kocsit veze
tő  hölgy és a feke
te lány...

Te szegény, sze
gény, hallja. Mi 
van veled?

Bámulja az isme
rős arcot, megsimo
gatja. Szorítja a hi
deg kezet. Mindig 
hideg volt a keze. 
És a lába is. Csak 
belül, belül volt for
ró, mint a kályha. 
De különben min
dig fázott. Ezért is 
akart Kaliforniába 
menni. Délre. A 
melegbe.

Mit keresel itt? 
-  kérdezi, de Andi 
helyén csak az illa
ta. Kérdőjelek a le
mezborítón. Véres 

ujjhegyei. A rücskös fal. A kétségbeeset
ten károgó varjak. A cilinderes medve 
és a koldus.

Te szegény, szegény -  érzi meg vá
ratlanul az Andi kezét a homlokán.

Mit keresel itt? -  kérdezi szigorú
an, de nem fordul meg. Érzi, hogy ha
lott felesége hozzásimul. -  Ez hogy le
het? Értem  jöttél? Hogy elvigyél oda? 
Értem  jöttél? -  kérdezi megint, s re 
megve várja a választ.

É rted  jöttem  vissza, de nem m a
radhatok sokáig. Gyere! -  fogja karon 
és húzza, vonszolja magával. A gyár
kapu lakatja  csattan  a földön, a kol
dus kalapja mellett, a medve megha
jol, lengeti cilinderét. Egy kis szobába
» » >  folytatás a 18. oldalon

Major Ildikó: Perspektíva
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» > »  folytatás a 17. oldalról 
m ennek be, valahol hátul. Az ajtó alig 
látszik a falban. Kis vasajtó a falban. 
Tégy tüzet! -  hallja Andi türelm etlen 
hangját. -  Fázom. Mióta nem vagy 
velem, mindig fázom. Azóta fázom. 
-  Leül a vetetlen ágyra. Harangoz a 
lábával. Ő újságpapírt ta lá l a sarok
ban, összecsavarva rakja be a kály
hába, faágakat rak  rá  keresztbe, hosz- 
szába, öngyújtójával gyújtja meg. 
Füst. A tűz m eghitt, duruzsoló hang
ja. Fények. Andi az ágyon. M ár mez
telen. Gyere ide!

Rábukik, öleli, valahogy megsza
badul bundájától, nadrágjától. Hideg 
vagy, suttogja iszonyodva. S egyre 
jobban fáj a térde.

Hideg vagyok, suttogja. Mióta nem 
vagy velem, ilyen hideg vagyok, sőt 
még hidegebb.

Fellobban a tűz.
Te tudod, hogy ki vagyok én? -  for

dul szembe vele.
Igen -  mondja Andi és vacog. -  

Dideri D irnek neveztél?... Emlékszel? 
Vacogányi Vacognak. Ölelj meg... Ölelj 
magadhoz. Fázom.

Csak fát teszek a tűzre, húzódik el, 
s érzi, ebből a szobából a rettegés töb
bé ki nem költözik. Azt akarom , le
gyen meleg.

Gyere ide! Nem m aradhatok soká
ig. Nincsen sok időm. Vissza kell men
nem. Gyere már, ne vacakolj, gyere!

El ak ar vinni magával, fogalmazó
dik meg benne a félelem. Fát tesz a 
tűzre. Vissza kell menned? -  fordul az 
ágy felé, a mezítelenül, türelm etlenül 
őrá váró Andi felé. Hova?!

A lángok viliódzó fénye a testén. A 
szeme. A kökénykék szeme. A hideg 
érintés a homlokán. A varjak, a káro
gó varjak. Csak nem hagyni nyomot. 
Csak nem m aradni, m ert elvisz. Oda 
visz, ahol ő van. De hol van ő?

Gyere ide!
A hangja. A szeme. A lángok forró

sága. A tűz. A visszfények. Nincs is 
ott. Az ágyon egy csontváz.

Iszonyodva menekül. A lángok m a
nósipkái viliódznak még, aztán  ellob
bannak. Egy sötét folyosón megy elő
re. Lánccsörgés hallatszik. A falat 
tapogatva, lábát húzva megy. Csak 
nem hagyni nyomot, húzza el a kezét 
a faltól. Egy terem ben két mezítelen 
nő és egy férfi. A nna és Laura, döb
ben meg. Nem, ezt nem viselheti el. 
Ez m ár mindennél több. Kicsordul a 
pohár. M agát látja, am int üvöltözve, 
káromkodva öltözik és elfelejti kiven
ni a pénzt a lemezborítóból. Nem várja 
meg a páternosztert, a nők meztelenül 
szaladnak u tána, kérlelik. Nyílnak az 
ajtók. A hajnali utcán tax it int le. Egy 
söntés, valahol a Keletiben, egy erdé
lyi vonatot keres részegen, aztán  fe
lül egy tehervonatra, káposzták kö
zé. Kolozsvárig kialszom magam,
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gondolja még, lesz ami lesz, aztán  
Záhonynál terepszín egyenruhás, 
uk rán  katonák rugdalják. Menekül 
előlük, elcsúszik a káposztafejeken, 
ro thadtak már. Lehet, hogy meg is 
lökik? Leesik? Vagy leugrik a vonat
ról? H át nem mindegy? Egyre job
ban szaggat a lába. Látja még, hogy 
a földön fekszik, aggódó arcok hajol
nak  föléje. Meghalt? Á, nem, csak el
ájult. Állj fel, biztatja a pufók angyal 
részvevőén. Ne itt ájulj el, m ert meg
fagysz. A katonák röhögnek, az egyi
kük célba is veszi, de nem lő, megin
dul a vonat. A félhomályos folyosón 
rohan tovább. Üres szobák m aradnak 
mögötte, lengenek az ajtók a huzat
ban. Mögötte a rém. Érzi a dübörgé
sét. Akkor is be a k a rt jönni, am ikor a 
mezítelen nő ült a zongoránál lovagló 
ülésben, és hosszú haját lobogtatta a 
huzat, m int egy zászlót, és azt mond
ta: ne higgy az ördögnek, lehetnek tit
kaid előtte! Egyre jobban fáj a térde, 
de érzi, ha  lassít, a rém utoléri. Egy 
nyitott teremből mezítelen, hulahopp- 
karikás lányok integetnek, de nem áll 
meg. Rendületlenül vonszolja maga 
u tán  az egész bagázst, emeli a lábát. 
Csak nem megállni, csak nem hagyni 
jelet... A folyosó hirtelen szakad meg, 
ásító üreg előtt torpan meg, lába még 
a levegőben, kétségbeesetten egyen
súlyoz, az üregből mozgás hallatszik, 
csápok undorító neszezése. A pókbo
lyok. H áta mögött nagyokat csattan  a 
rém talpa a folyosó kövén. Közeledik. 
Lenn meg a pókok várják. Hogyan to
vább?! Megcsúszik, felsikolt és zuhan. 
H irtelen látja meg A nna föléje hajo
ló, aggódó arcát. Szemében részvét. 
„Rosszat álm odtál, szívem?” -  kérde
zi, és simogatja az arcát. A szobában 
félhomály, a képek körvonalai fenye
getően v illannak meg a falon, a zongo
ra  olyan, m int egy ugrásra  kész állat. 
„Megszöktem álmomban” -  dadogja. 
„Igyál -  nyom kezébe egy üveg sört 
Anna. -  Igyál, ez jót fog tenni.” Nézi 
az arcát, tág ra  nyíló, zöld szemeit. 
Először a balban látja meg a szívének 
szegeződő lándzsát, azután  a jobban
is. A mozaik lassan  áll össze, de össze
áll. „Elfutottam  álmomban -  kortyol 
söréből. -  I tt hagytalak. B erúgtam  a 
Keletiben, egy tehervonattal akartam  
hazam enni, de rossz vonatra szálltam  
fel.” „Jó, hogy csak álmodban -  moso
lyog Anna, és hozzásimul, melenge
ti. -  Hideg vagy.” „Megfáztam -  m a
gyarázza ő. -  Hideg volt Záhonyban.” 
„Hol?!” „Az uk rán  határon. M ert ott 
tértem  magamhoz, s nem volt ná
lam  a sapka, fázott a fejem, tüsszög- 
tem.” „Készülj -  emelkedik fel Anna. 
-  Ahmed elment autót bérelni, h a  
v isszajön , in d u lu n k  Som lóra.” 
„Hová?” „Hát nem emlékszel? Még az 
este, a Mátyás-pincében megbeszélté
tek, hogy elmegyünk. Elterveztétek,

hogy megmutatjátok nekünk is azt 
a kopár hegyet, amelynek tetején, 
Szent Iván-napján boszorkányok tá n 
colnak a holdfényben.” „Nem emlék
szem. M intha tíz éve lett volna, s az 
álom is elsodorta.” „De m it kerestél 
Záhonyban, nem értem?!” „Rossz vo
n a tra  szálltam  fel részegen, ott aztán  
magamhoz tértem , kóvályogtam, volt 
nálam  némi Vilmos-körte, apró, ká
vét is ittam  az utasellátóban, lá ttam  
egy cilinderben ágáló medvét, és ta 
lálkoztam  Andival is. -  Figyeli a hab 
hálószerűén terjeszkedő, csipkés áb
rá it a sörösüveg belső felén, lassan fo
rog vele körbe az ágy. -  Hívott m agá
val. Fázott is. Tudtam , ha odamegyek 
hozzá, hogy megmelegítsem, többé 
soha nem enged el, és elvisz m agá
val. Féltem.” A nna iszonyodva bámul 
rá  s elhúzódik. -  „Hová? Nem értem! 
Hová visz el?” „Na, felébredtél végre, 
te hétalvó?! -  jelenik meg szőke pa
rókában, farmerben, piros trikóban 
Laura. -  Menj a vécére, zuhanyoz
zál, kész a kávé is, azonnal itt van 
Ahmed és indulunk. Csipkedd m ár 
magad egy kicsit...” Szabó feláll, meg- 
tántorodik. Képtelen ráá lln i a jobb lá
bára, sziszeg. „Mi van?” -  ugrik  oda 
hozzá Anna. „A térdem!” -  m utat
ja  lila, dagadó térdét. „De hát mikor 
ü tötted meg? -  ugrik  oda hozzá elké
pedve Laura is, s az ágyhoz tám ogat
ják. -  Hol?” Amikor leugrottam  a vo
natról” -  m agyarázza ő csüggedten. 
„Milyen vonatról?!” „Álmában” -  fin
torog Anna. „Egy tehervonatról.” „És 
m iért?” -  néz rá  döbbenten Laura, s 
látszik rajta, hogy nem é rt semmit. 
„Mert belém kötöttek az uk rán  kato
nák ” -  legyint ő, és újra érzi a m in
dent átható, rothadó káposztaszagot. 
Émelyeg. M intha Andi is itt lenne. 
Oly távol, oly közel...

Gergely István fémdomborítása
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W P Z X -
Ma már tudható, aki akarja, megtudhatja, hogy 

ki volt Sinka István, hogyan és mivel gazdagítot
ta az egyetemes magyar irodalmat. (Tudható, hogy 
ki lakott ebben a vésztói házban 1928-tól 1936-ig.) 
Tudható, hogy a 110 évvel ezelőtt született Sinkánál 
mélyebbről, nagyobb szegénységből, nyomorból, kiszol
gáltatottságból, szenvedésből nemigen jött költő a ma
gyar irodalomba, de talán még a világirodalomba sem. 
A kiváló képességű, szülei szegénysége miatt mégis 
csak négy elemi iskolát elvégző és korán árvaságra ju
tó pásztorfiú sorsa, életútja, költővé, íróvá válása ma 
már jól nyomon követhető -  részben éppen legfonto
sabb prózai műve, a Fekete bojtár vallomásai című ön
életrajzi regénye segítségével -  a nagyszalontai szülői 
háztól a bihari, sárréti, békési pusztákon. Vésztőn, át 
Budapestig s végül a Farkasréti temetőig; a Tizenhét 
szilfa alatt című, csizmaszárra írott (állítólagos) első 
verstől, a szeghalmi Péter András Gimnázium által 
kiadott Himnuszok Kelet kapujában című első kötet
től, a Pásztoréneken, a Balladáskönyvön át a pályazá
ró Ena-dalokig, a Szigetek könyvéig és az újraénekelt 
ószövetségi mítoszokig.

Sinka István költészete a harmincas—negyvenes 
évek népi mozgalmától, népi irodalmától nem függet
lenül, de azokhoz képest is egy sajátos, egyedi minő
séget képviselve bontakozott ki. „Ady óta nem volt köl
tőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak vissza”
-  írta róla Németh László, s ezzel arra utalt, hogy a 
pásztori, paraszti élményvilágból -  melyben ősi míto
szok, hiedelmek, népdalok, népballadák őrződtek meg
-  táplálkozó, ösztönös tehetségű költő verseiben évez
redes történelmi tapasztalatok és érzések sűrűsödtek 
össze. „Nagyanyáim s szépanyáim / lelke dalolt nekem 
a pusztán, / hogy keljek fel a virágok közül / s indul
jak el a dalok jussán” -  írta a költő a Vád című 1939- 
es gyűjteményes kötete mottójaként (s olvasható itt ez 
emléktáblán is). Egy, a középkorban megrekedt világ
ról, a látható magyar társadalom alá szorult pászto
ri-paraszti népréteg kegyetlen életmódjáról, a magas 
kultúra alatt megőrződött, lefokozottságában is a tel
jesség élményét hordozó, archaikus, mágikus-mitologi
kus létérzékelésről és kifejezésmódról hozott üzenetet 
Sinka, miként Kodály és Bartók is. Azzal a különbség
gel, többek között, hogy neki nem másoktól kellett be- 
gyűjtenie az ősi magyar népi látásmód, a népköltésze
ti hagyományvilág szemléleti és formai elemeit, elég 
volt önmagát vallatóra fognia. Miként megszenvedett 
elemi élménye volt a természettel való szimbiózis és 
a végletes társadalmi kiszolgáltatottság, megvertség, 
pusztulásra ítéltetettség, úgy élt benne az elemi vágy 
a személyes és közösségi sorstapasztalatok kifejezésé
re. Természetes, hogy a korai himnuszos hangpróbák 
után a népdal és a népballada formavilágában találta 
meg az egyéni élmény és az általános érvényű kifeje
zés összhangját. A népköltészet mitikus szemléletmód
ja, sűrítő, kihagyásos, látványt és látomást ötvöző el
járásai, jellegzetes ritmusszerkezetei ötvöződve Sinka 
tragikus létszemléletéből, egyéni fájdalmaiból és indu
lataiból táplálkozó képzettársításaival, asszociációival, 
sajátos nyelvhasználatával, mondatszerkesztésével, 
olyan archaikus és modern jegyeket egyszerre muta
tó költészetet eredményeztek, amely nemcsak kelet
kezése idején jelentett újdonságot és kiemelkedő, ezért 
megbecsülendő értéket még a népi lírán belül is, még 
Erdélyi József és Illyés Gyula költészetéhez képest is, 
de ösztönzőjévé vált a későbbi hasonló jellegű költői út
kereséseknek is.

ELEK TIBOR: 110 eve s zü le te tt  S in k a  Is tvá n  -  
B árka, 2008/1.
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ZENE -  CSENDEN TÚL

Gyöngyházba zártan
„Borostyánkőbe én be nem fagyok,” 

(József Attila: Medáliák)

Minden művész tiltakozik sor
sa ellen, mert minél zseniáli
sabb, annál több gonddal, baj
jal kell megküzdenie. A művészre 
kimért „büntetéseket” egysze
rűen azzal könyveljük el, hogy: 
SORSSZERŰ. Haj, aki tüzet lo
pott az Istenektől, annak bűn
hődnie kell! Könnyű, sikerekben 
gazdag művészpályát csak az egé
szen kis tehetségű alkotóknál ta 
lálunk, még ott is kivételnek szá
mít. Szinte azt mondhatnánk, 
hogy a MŰVÉSZ szó szinonimája 
a MEGPRÓBÁLTATÁS. Rendjén 
valónak érzi ezt az emberiség, a 
mindenfajta alkotói tevékenység 
természetes velejárójának. A tör
ténetírás néha édeleg is a művész
sorsok tragikus voltának kitere
getésével, kiszínezésével. Ehhez 
néha még maguk az alkotók is 
hozzátesznek egyet s mást, mint
egy elébe sietve az amúgy is el
kerülhetetlennek: a művész élete 
teljes (néha zabolátlan) kiteregeté
sének. A 20. századra a bulvársaj
tó képében szabadalmazott iparág 
nőtt ki a semmiből, amihez a fil
mek milliónyi meghamisítása sok 
mindent hozzáragasztott, ezzel is 
növelve a hazug sajnálatot. Furcsa 
állapot ez: mintha irigyelnék a 
művésztől mindazt, amit sikerül a 
felső dimenziókból elhoznia, és ami 
annyi örömet és szépséget, szelle
mi kielégülést jelent számunkra. 
Elfogadják az AJÁNDÉKOT, de 
NEM VISZONOZZÁK. A „hálát
lan jelenkor” és a „hálás utókor” 
címkék minduntalan feltűnnek a 
művészekről szóló írásokban.

A legtöbb művész nem is vágyik 
a tömjénezésre, hiszen teljesen le
foglalja egész lényét az a fantaszti
kus erőfeszítés, amivel ismételten 
behatol a felső, nagyon távoli szel
lemi energiadimenziókba, ahon
nan újabb anyagokkal megrakod
va tér vissza közénk. Jólesik, ha 
elismerik a munkáját, mégjobb, ha 
biztos megélhetést is kínálnak ér
te cserébe. Ez utóbbi létfeltétel is 
ahhoz, hogy munkáját nyugodtan 
végezhesse. De nagyon gyakran 
még ez sem adatik meg a művész
nek: állandó egzisztenciaharcban 
emésztődik fel. És ez -  a maga 
nemében egyedül is -  megsemmi
sítő állapot, ami még tetéződik is 
valamilyen betegséggel, szervi fo
gyatékossággal, rövidre szabott, 
egészséget elemésztő élettel.

Beethoven megsüketül, Bachot, 
Haendelt és más nagyokat a sze
mük fényének elvesztésével sújt
ja a sors. Sokat a legzseniáli

sabbak közül — rendkívül sietős 
életút után váratlan halál gyűr le 
(Mozart, Schubert).

Miért ez a sok büntetés? 
Kézenfekvő lehetne az a válasz, 
hogy a sors féket rak a különösen 
nagy, rakétaként száguldó tehet
ségekre. Erre szükségük is van, 
annyira, hogy néha szinte áldás a 
sebesség megfékezése életükben. 
De ebből is megárt a sok. Lennie 
kell még valami más oknak is. A 
világ: okok és okozatok összefüggé
se. A művészi erőfeszítés rendkí
vüli voltát, sikerét az életút siker
telenségével kell kiegyensúlyozni. 
És fordítva: minél kisebb a művé
szi munka eredménye, annál na
gyobb elismerés hozza egyensúly
ba a mérleg két szárnyát.

Az ember fél rányitni a fel
sőbb szellemi világok dimenziói
ra. MÉG FÉLELEM TÖLTI EL, 
de éppen a 20. században, és fő
leg napjainkban, sok tiltott kaput 
kitártunk a felsőbb világok va
lósága felé, hiszen ezek a világok 
az igazi VALÓSÁGOK, a földi va
lóság csak ennek egyik megjele
nési formája, alárendelt valóság. 
A művész ide hozza le az igazi 
VALÓSÁG képeit, formáit, szer
kezeteit, tehát igazi területe a fel
ső dimenzióban van, ott van ott
hon, oda tartozik. Ez mélységesen 
megkülönbözteti az átlagemberi 
sorsoktól, eleve más valóságban él 
és alkot. A társadalom érzi a kü
lönbözőséget és akként is kezeli. 
Akárcsak a kagyló a bekerült ide
gen testet, gyöngyházzal burkol
ja be. A gyöngy egyszerre majd ér
tékesebb lesz a kagylónál. Á 20. 
században ez a folyamat is a visz- 
szájára fordult: a művész elkezdte 
ÖNMAGÁT gyöngyházfényű zo
mánccal beborítani, önmaga ter
melte ki a gyöngyöt, és nem a tá r
sadalom „építette” köréje. Ebben 
a gesztusban már a „hálás utó
kor” elismerését materializálták a 
művészek, és a köréjük gyűlt cso
dálok hada. A reklámhadjárat, a 
biztos technikával megszervezett 
imázs kialakítása fölébe került 
a tartalomnak: az imázst csodál
juk, nem a művész valódi alkotá
sait. Fantasztikus aránytalansá
gok tanúi lehetünk: a sztárkultusz 
eluralta a művészetnek azt a ko
moly területét is, amely eddig tel
jesen mentes volt ettől. A mű
vész ma már nem keresi a felső 
Valósághoz vezető utakat, beleme
rült a földi valóság mesterséges 
csillogásába. A művész sorsa két
ségtelenül jobbra fordult, de a mű
vészet sorsa annál rosszabra.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A január 29—február 5. között zaj

lott a 39. Magyar Filmszemle, amelyen 
a nagyjátékfilmek között az erdélyi 
Lakatos Róbert Bahrtalo! Jó szeren
csét! című alkotása, a dokumentumfil
mes blokkban Bálint Arthur rendező
operatőr Poros öltöny, a kisjátékfilmes 
mezőnyben Felméri Cecília Kakukk cí
mű alkotása képviselte az erdélyi fil
mesek táborát. Felméri Cecília filmjé
vel elnyerte az Országos Diákzsűri A 
legígéretesebb fiatal tehetség díját. Az 
ez évi versenyprogramban 103 alkotás 
-  18 játékfilm, 33 dokumentumfilm, 3 
kreatív dokumentum-játékfilm, 36 kí
sérleti és kisjátékfilm, 13 tudományos 
és ismeretterjesztő film — szerepelt. A 
szemle nagydíját Mundruczó Kornél 
Delta című alkotása nyerte el.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör februári vendégei Király László 
költő és Egyed Emese költő, irodalom- 
történész volt. Február 11-én Király 
Lászlónak a Míg gyönyörű késemet fe

nem című kötete került bemutatásra. A 
könyvet Karácsonyi Zsolt mutatta be. 
Február 18-án Egyed Emese költő, iro
dalomtörténésszel Bréda Ferenc beszél
getett. A beszélgetés témája a „a XVIII. 
századi írók (kerek)asztala” volt.

A Látó Irodalmi Színpad február 
16-i vendége Szilágyi István író volt, 
akivel Láng Zsolt beszélgetett.

Hunyadi Mátyás trónra lépésének 
550. évfordulója alkalmából meghir
detett Reneszánsz Évadot január 21- 
én nyitotta meg Hiller István kultu
rális miniszter Budapesten a Néprajzi 
Múzeumban. A programsorozat ke
retében 2008-ban olyan fontos beru
házások kezdődnek, mint Vitéz János 
egykori, esztergomi dolgozószobájá
nak felújítása, valamint a kolozsvári 
Mátyás-szoborcsoport restaurálása.

M agyar Nobel-díjasokról Szilágyi 
Pál egyetemi tanár (EMTE) és Vízi 
Ildikó (BBTE) tarto tt előadást a Római 
Katolikus Nőszövetség Szent Rafael 
Körének rendezvényén, február 20-án,

szerdán du. 5 órakor. Az összejövetelen 
fellépett Kolcsár Péter zongoratanár.

A 80 éves Bálint Lajost köszöntöt
ték a Szabédi-estek sorozat idei elsó' 
rendezvényén, február 20-án, szerdán 
este 6 órakor a Szabédi Emlékházban. 
Köszöntő beszédet Dávid Gyula, az 
EMKE tiszteletbeli emléke mondott.

A Korunk Akadémia februári elő
adására -  „... az lehetne legkedve
sebb lakóhelyünk még, ha élhetnénk”. 
Várak, tornyok, kastélyok a reneszánsz 
Erdélyben címmel -  február 21-én 18 
órakor került sor a Kolozsvár Társaság 
székhelyén. A meghívott előadó Kovács 
András művészettörténész professzor 
volt.

A XVI. Mátyás-napok keretében 
2008. február 23-án nyílt meg a kolozs
vári Bánffy-palotában a Bibliotheca 
Corviniana vándorkiállítása. A meg
nyitót tudományos ülésszak követte.

MI

W eber
VÍZSZINTES
1. Óhajtás. 7. Hadfi. 13. Bódulat. 

14. Ibolya beceneve. 16. Hisz, bízik. 
17. Gyűlöl. 18. Apa, anya -  régies szó
val. 20. Lószerszám. 21. Egyhangú ló
rum! 22. Érkezését a völgybe remélő. 
24. Nirtrogén, deutrium és jód vegy- 
jele. 25. Moha egynemű hangzói. 26. 
Becézett Elemér. 27. Regény szerző
je. 29. Antonov gépe. 30. Numerus. 
32. Egyhangú őrsíp! 34. Rock and 
..., zene és tánc. 36. Ezredes, rövi
den. 37. Az ágy lábához csapó. 40. 
Kaluga folyója. 42. Ugyanaz, röviden. 
43. Transzformálódó. 44. Subában 
van! 45. Beőrlés! 47. Felém hajító. 
48. Három átutazó! 49. Híres New 
Haven-i egyetem. 51. Megszégyenítő. 
52. USA tagállam. 53. Idegen női 
név. 55. Páratlan öcséd! 56. Ritka női 
név. 57. Sok népdalt ismerő személy. 
59. Kapatos. 60. Azt megelőzőleg. 62. 
Orgánum. 63. Értesülés. 65. Láda jel
zője lehet. 66. A mélybe. 68. A sor élé
re hívató. 69. Zsebéből titkon az asz
talra tesz.

FÜGGŐLEGES
1. Nagyon csodálkozó. 2. Az udvar 

végébe rohanó. 3. Mohamedán egyhá
zi személy. 4. Taszít. 5. Területmérték. 
6. Carl Maria von Weber (Eitin, 1786- 
London, 1826) német zeneszerző operá
ja. 8. Arrafelé! 9. Tekintetes, röviden. 
10. Arab ország. 11. Szakosodott folklo
rista. 12 ... Delon, francia filmszínész. 
14. Hármat kizár! 15. Világrészek! 18. 
A kén és a lítium vegyjele. 19. Erika 
beceneve. 22. Alma-Ata névváltoza
ta. 23. Neheztelő. 26. Bent leás! 28. 
Gól nélküli döntetlen. 31. A cirkónium 
vegyjele. 32. Megtaláló. 33. Község 
Magyarországon, Fejér megyében. 35. 
Igavonó állat. 36. Weber operája. 38. 
Orosz gépkocsimárka. 39. Mák tokter
mése. 41. Weber operája. 46. Vitalitás. 
48. Folyóiratot végigböngész. 50. 
Izraeli légitársaság. 52. Bevetetlen 
szántóföld. 54. Ennél magasabbra. 56. 
Kerítésen túlbukó. Fekete, vészthozó 
-  latinul. 59. Tagol. 61. Kissé átvörö- 
södő! 62. Svéd, luxemburgi és spanyol 
gépkocsijel. 64. Francia személyes 
névmás. 67. A föld irányába.

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  4.
szám ában közölt 
Rossini című rejt
vény megfejtése: 
Olasz nő  Algírban, 
A  török Itáliában.
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