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Emlékes könyvedbe
Szűk-meredek szurdokainkba 
a te szemed, látjuk, nem figyel. 
Sugallatot is ennyit kaptunk: 
induljunk, amikor menni kell.

Harcolni érettünk nem fognak 
hiperboreászok, szerecsenek.
Nem védenek mást, csak önmaguk 
az égből idekékült idegenek.

Előttünk-mögöttünk zsoldosok. 
Mind a világ poklaiból jöttek.

Vitézül győznek gyereket, asszonyt. 
A férfiakra lesből tüzelnek.

Meredek-szűk szurdokainkba 
a te kezed, tudjuk, el nem ér. 
Ezért sohasem utoljára 
patakzik s gyűl tavakká a vér

ott, hol mindig minden seregek 
istenük nevében egymást verték.

Nem élnek itt békegalambok. 
Csak szemeden, halálszínű gerlék.

PAPP ATTILA ZSOLT

Karcsúsított könyvajándék
K arinthy Frigyestől K urt 

Vonneguton á t a Káma Szútráig  
terjed azon könyvek listája, 
amelyeket László Noémi lehet
séges karácsonyi ajándékként 
ajánl a Helikon olvasóinak fi
gyelmébe. A felsorolás bájosan 
eklektikus, és óhatatlanul felidé
zi az emberben azokat a köny
veket, amelyek valamikor a sa
já t karácsonyfája alá kerültek. 
Igen gyakran magyar klasszi
kusok, apám  szerin t ugyan
is: „édes fiam, te  úgyis azokat 
a moderneket vásárolod, egy 
Berzsenyi- vagy Arany-összes 
viszont m indig jól jön, úgyhogy 
boldog karácsonyt”.

A pám nak persze sokszoro
san igaza volt, és cseppet sem 
bánnám , ha jó szokását m aj
dan az unokájával szemben is 
m eg tartaná. Jó lesz minél h a 
m arabb megkezdeni a m a
gyar és világirodalm i k lasszi
kusok ajándékozását, am íg ki

nem fogynak a világból -  ol
vasom ugyanis, hogy vállalko
zó kedvű kultúrem berek „kar
csúsítanák” a remekműveket. 
„Klasszikusok, ahogy szeret
néd! 600 oldal helyett 160!” -  
h irdeti az ifjúságbarát kiadó 
honlapja, s a főoldalon ott sora
kozik A z arany ember, A  kőszí
vű ember fia i és az Egri csilla
gok „újram esélt” változatának 
borítója. Ne legyünk m arad i
ak  és farizeusok, ne k iá ltsunk  
nem zetrontást, kultúragyalá- 
zást és ne vizionáljunk könyv
m áglyákat. M anapság, am ikor 
a politikum  egyre karcsúsítja 
a k u ltú rafen n ta rtás  eszközeit, 
am ikor az újságok ku ltu rális  
ta rta lm a it addig karcsúsítják, 
am íg lassan  áttetszővé válnak, 
érten i vélem az -  üzleti hasz
non is tú lm utató  — üzenetet. 
A rövid és lényegre törő infor
mációk korlátlan áram lásának
> > > > >  folytatás a 2. oldalon
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

„Kolozsvár, rólad írok”
> » »  folytatás az 1. oldalról 
korában kinek szám ára nem világos: 
a fiatalok nem olvasnak, a ma m ár 
régiesnek ható nyelv árt a befogadás
nak, s ha azt akarjuk, hogy a gyerekek a 
Harry Potter mellett A Pál utcai fiúkat is 
kezükbe vegyék, tennünk kell valamit. 
(Megjegyzendő', a Harry Potter-könyvek
nél vaskosabb műveket aligha találni, 
eló'bb-utóbb szegény Rowlingot is utoléri 
a zanzásítás és újramesélés igénye.)

Nem tagadhatom le, magam is jóval 
korábban olvastam például Charles és 
Mary Lamb Shakespeare-meséit, mint az 
„igazi” Hamletet vagy Lear királyt. A mű
faj tehát egyáltalán nem új, de hát éppen 
a műfajról van szó: Lambék a mese nyel
vére ültették át a stratfordi mester drá
máit, s ez az azért valóban némi szellemi 
kihívást jelent. De igencsak fel kell köt
nie a gatyáját, aki intellektuális kihívás 
nyomait szeretné felfedezni abban példá
ul, hogy a címlapon névvel fel nem tün
tetett, de ismert újrameséló' az „Ah, hogy 
fojt valami!” Jókai-mondatot „Ah, hogy 
fojtogat a halál! ”-ra korszerűsíti.

Csodálkozom egyébként, hogy még sen
kinek sem jutott eszébe: a -  halkan je
gyezzük meg -  talán kissé alábecsült mai 
nemzedékek számára nemcsak az archai
kus nyelvhasználat, hanem a téma, a tar
talom is távolinak tűnhet; elvégre miért 
kötné le a posztmodern kor ifjoncait a tö
rök hódoltság vagy a negyvennyolcas for
radalom története... Vagy az a kiindu
lópont, hogy a nyelv, a forma kiváltja a 
tartalmat? Az irodalom nem több, mint 
átörökítendő információk halmaza, él
ményszerűség és hatás nélkül; a regény 
egyenlő a cselekményével, függetlenül az 
elbeszélés mikéntjétől; a vers pedig... nos, 
a vers mivel is? „A szerző azt akarta mon
dani, hogy magányos, és nagyon vágyako
zik a kedvese után” -  ezzel?

Nem. A szerző csupán azt akarta mon
dani, hogy jobb, ha Gárdonyit, Mark 
Twaint, Vonnegutot, Arany Jánost te
szünk a karácsonyfa alá gyermekeink
nek. Eredetiben. Később pedig akár a 
Káma Szútrát. Bár ezt azért túlságosan 
lerövidíteni talán amúgy sem érdemes.

A címet Cs. Szabó Lászlótól vettem, 
pedig jóval többről lenne szó, még an
nál is, ami a vidéki város, a vidéki or
szág, a vidékivé taszított történelmünk. 
Tulajdonképpen mindenről volna szó, mint 
minden lélegzetvételnyi szünetben és lé
legzetvételnyi nekibuzdulásban. Ezen az 
őszön több százszor hallottam a román te
levízió választással kapcsolatos adásaiban 
épp Kolozsvárról, hogy legyen a második 
főváros. Erdély jogán kincses volt, és talán 
második fővárosa egy másik naplementé
vel zárult évszaknak. Ám mindegy, herceg 
és valamennyi hercegek, hátha megjön a 
tél is, ahogy Babits remélte, és Kolozsvár 
fölött nemcsak pénzügyi frontok és tettre 
kész hófellegek fognak gyülekezni, legyen 
akárkié a jogos remény benne.

„Mert Kolozsváron a hó alatt mindig 
karácsony este van. Bivalyszánon, ron
gyos bundában, orrig csúszó, fekete kucs
mában folyton jönnek feléje a három ki
rályok” -  folytatja Cs. Szabó László, és 
megállapítja, hogy ez hegyország főváro
sa, olyan élénk a lakója, mint a hegyi pa
tak. Ennek a környéknek országossá lett 
a Hunyadija: az az érzemény és lendület, 
ami Nándorfehérvár bástyáiról vissza
verte a törököt. A török visszajött és az
tán az orosszal együtt eltakarodott újra. 
Hunyadi azt kiáltotta a nándorfehérvári 
bástyáról az egyszívű, egyhazájú győztes 
seregnek, a kaszára kapott jobbágyoknak 
meg a csillogó vértű nemeseknek: „Ti 
vagytok az ides ország! Ti, a népek!”

Ti, a népek úgy voltatok s vagytok itt, 
mint a hófelleg, belőletek évszakok, or
szágok takarója kitelik bármikor.

Mert volt itt ham ar felfeslő cserge, ha
mar sárba süppedő takaró, nemcsak a tö
rökök, a Habsburgok alatt, hanem másfajta 
recept szerint is. A tartomány Kolozsvárjai 
több mint egy fél évszázadig szenvedték 
a „fenn az ernyő, nincsen kas” nyomo
rát, amit közösen kényszerítettek rájuk. 
Több mint Erdély, több mint a Balkán és 
több mint Közép-Európa Kolozsvárjaira. 
Balavány György megfogalmazása sze
rint: „A XX. század első felében a ma
gyarok többsége is -  életképes -  flörtbe 
bonyolódott ugyan a bolsevizmussal, de 
visszariadt tőle, amint az levetette az ál

arcot.” Inkább Cs. Szabót hallgatjuk a ma
ga Haydn-ízű regisztereivel: „Hallgasd az 
idevaló hangot. Dübörög a kis olajmotor, 
sikolt a körfűrész. Fát vágnak. Megírtam 
már egyszer, hogy Mátyás király híres ál
ruhás bírótáncoltatása óta örökké vágják 
a fát ebben a városban.”

Andrei Ple§u, a románság mai lelkiis
meretének egyik megtestesítője is fur
csa zajokra emlékezik a múltból, dübörgő 
dobok szimfóniáira, amikor a biztatásra 
hangolt nagy költők nyomán főleg arra 
szerettünk emlékezni, hogyan vertük a 
törököt. A nemzeti érzet mindig inkább 
vállalja a könnyen megjósolható vere
séget, minthogy kihagyja népe többsé
gét az idő csatazajából. A nemzet és a mai 
jobboldal kapcsán írja Balavány György: 
„Minden más szemlélet a pillanatra kon
centrál, az azonnali anyagi és po litika i 
haszonra. A tényleges konzervatí
vok azonban táv la tokban  gondolkod
nak... Miért képtelenek a magyar libe
rálisok nemzetiek lenni? ... úgy tesznek, 
mintha a szomszéd államok nem börtön
őrei, hanem szívélyes házigazdái lenné
nek az odaszakadt magyarságnak. A ha
zaszeretet elemi megnyilvánulásait -  ami 
a briteknél és a franciáknál egyébként a 
legtermészetesebb -  nálunk rögtön naci
onalizmusnak, sovinizmusnak kell bélye
gezniük.”

„Én ezt a várost sose láttam udvarol
ni -  udvarol Kolozsvárnak és a vele való 
nemzeti és nemzetközi érdekeltségeknek 
Cs. Szabó László. — Jó, legyen más a leg
szebb város. Jó, legyen másnak rakottabb 
múzeuma. Jó, legyen másnak kövérebb 
erszénye. Jó, legyenek máshol cifrább kö
vek. Jó, legyen máshol mosolygóbb a nép. 
0  van, mint egy fönség, amilyennek Ady 
akarta magát... barbár, hűvös, erős, okos 
város. Hiába húz át rajta bivalyszekér, 
bivalyszán, még sincs a Balkánon. S hiá
ba függ felette angyalos címer, még sincs 
Magyarországon. Egyetlen idegen vá
rosra sem emlékeztet, nem latinos, nem 
oroszos, nem germán. Semmire se emlé
keztet önmagán kívül... mintha Brueghel 
is lá tta  volna ezt a várost, ott lappang
hatott emlékében, mikor havas betle- 
hemjeit festette.”

ÁCS JENŐ 
M agyar B etlehem
Angyal csap ki, furcsa láng, 
arcéle kardok tobzódása, 
szeme szegények erdeje.
„Rázd meg, juhász, a bundát, 
a bundát,
fogjál göndör báránkát, 
fogjál göndör báránkát. 
Hajtsd, juhász, hajtsd, 
el ne szalajtsd.
Menj, Jancsika, vesd válladra. 
Böske, boglyas fejecskéje, 
kurta bárán-ködmönkéje, 
szárnyas legénykéje.
Hej, hej, hej,

hogy lesz szűz emló'be’ tej?” 
Világ vetekedik 
felmetszetlen arcon, 
felmetszetlen arcon, 
boldogságos almán 
gyermek növekedik. 
Keletkezik zöld ág, 
hallom roppanását, 
menekülő' kezek, 
téli roppanását.
Serkenj fel, folyóvíz, 
benned övig állok, 
emlékeztek még rám, 
ti, Háromkirályok? 
Emlőiket elmetszetted, 
tejük vérbe eresztetted, 
révült szívük szétugrattad,

mestere a pirkadatnak, 
Vasszegekkel zúzott lágyék, 
vasszögektől fénylő tájék, 
aszú ágból szökkent gyermek, 
porciózod a kegyelmet.
Noha Várad lobbja, 
szemünk szerszámozza, 
kantárját a rémületnek, 
hét évszázad hozza.
Ág vagy, ronthatatlan, 
télen rügyed pattan, 
s év nem múlik, hogy maradna 
lombod prédálatlan.
Felszökik az ének, 
kárvallott szegények, 
zsoltározva mondják:
Inunk ereszkedett,

fogunk kevesbedett, 
orcáink könnyesek.
Ínség formált, sárból kép, 
nyomorult, szép, kegyes nép, 
kihez hajtod fejedet?

Ave M aria -  Móser Zoltán fotója
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M e g h a l  m in d e n  é s  e l m ú l i k  m in d e n .  

A  d i c s ,  a  d a l ,  a  r a n g ,  a  b é r .

De él az a ran y és a vér.
A d y  E n d r e  ( 1 8 7 7 -1 9 1 9 )

JANUAR
1 CSÜTÖRTÖK Ú jév
2 PÉNTEK Ábel, Ákos
3 SZOMBAT Benjámin
4 V A SÁ R N A P Angéla

5 HÉTFŐ Árpád, Simeon
6 KEDD Boldizsár, Gáspár,

Menyhért
7 SZERDA Attila, Etele
8 CSÜTÖRTÖK Szörény
9 PÉNTEK Marcell

10 SZOMBAT Melánia, Vilmos
11 V A SÁ R N A P Baltazár, Ágota
12 HÉTFŐ Ernő
13 KEDD Veronika
14 SZERDA Bódog, Edömér
15 CSÜTÖRTÖK Aurél, Loránd
16 PÉNTEK Gusztáv
17 SZOMBAT Antal, Antónia
18 V A SÁ R N A P Piroska
19 HÉTFŐ Sára
20 KEDD Fábián, Sebestyén
21 SZERDA Ágnes
22 CSÜTÖRTÖK Alfonz, Vince
23 PÉNTEK Zelma
24 SZOMBAT Erik, Timót
25 V A SÁ R N A P Saul, Pál
26 HÉTFŐ Paula, Vanda
27 KEDD Angelika, Zsolt
28 SZERDA Károly, Manassé
29 CSÜTÖRTÖK Adél, Emőke
30 PÉNTEK Gellért, Gerda
31 SZOMBAT Marcella

FEBRUAR
1 V A SÁ R N A P Efraim, Ignác

2 HÉTFŐ Apor, Karolina
3 KEDD Nimród, Balázs
4 SZERDA Csenge, Andrea
5 CSÜTÖRTÖK Ágota, Richárd
6 PÉNTEK Dóra, Dorottya
7 SZOMBAT Rómeó, Tódor
8 V A SÁ R N A P Aranka

9 HÉTFŐ Abigél, Apollónia
10 KEDD Elvira
11 SZERDA Adolf, Dezső'
12 CSÜTÖRTÖK Lídia, Lilla, Lívia
13 PÉNTEK Ella, Fruzsina
14 SZOMBAT Bálint
15 V A SÁ R N A P Kolos, Georgina

16 HÉTFŐ Julianna, Samu
17 KEDD Álmos
18 SZERDA Bernadett, Konrát
19 CSÜTÖRTÖK Zsuzsanna, Ozsvá
20 PÉNTEK Aladár, Zelinda
21 SZOMBAT Eleonóra
22 V A SÁ R N A P Gerzson

23 HÉTFŐ Szemere
24 KEDD Mátyás
25 SZERDA Géza
26 CSÜTÖRTÖK Edina
27 PÉNTEK Ákos
28 SZOMBAT Elemér

AUGUSZTUS
1 SZOMBAT Péter, Boglárka
2 V A SÁ R N A P Lehel

3 HÉTFŐ Hermina
4 KEDD Domokos
5 SZERDA Krisztina, Zita
6 CSÜTÖRTÖK Berta, Bettina
7 PÉNTEK Arabella, Ibolya
8 SZOMBAT Gusztáv, László
9 V A SÁ R N A P Ernőd

10 HÉTFŐ Lóránt, Lőrinc
11 KEDD Tibor, Zsuzsa
12 SZERDA Klára
13 CSÜTÖRTÖK Csongor
14 PÉNTEK Mikeás, Özséb
15 SZOMBAT Mária
16 V A SÁ R N A P Ábrahám, Rókus
17 HÉTFŐ Anasztáz
18 KEDD Ilona
19 SZERDA Huba
20 CSÜTÖRTÖK István
21 PÉNTEK Hajna, Zsanett
22 SZOMBAT Menyhért, Mi íjam
23 V A SÁ R N A P Farkas, Szidónia
24 HÉTFŐ Bertalan
25 KEDD Lajos
26 SZERDA Endre, Rita
27 CSÜTÖRTÖK Kincső
28 PÉNTEK Mózes, Ágoston
29 SZOMBAT János, Ernesztina
30 V A SÁ R N A P Róza, Rózsa

31 HÉTFŐ Bella, Erika, Hanga,

JÚLIUS
1 SZERDA Annamária, Renáta
2 CSÜTÖRTÖK Ottó
3 PÉNTEK Kornél, Soma
4 SZOMBAT Berta
5 V A SÁ R N A P Emese, Sarolta
6 HÉTFŐ Ézsaiás, Melitta
7 KEDD Donát
8 SZERDA Ellák, Teréz
9 CSÜTÖRTÖK Ruth, Vera

10 PÉNTEK Amália, Melina
11 SZOMBAT Lilla, Nóra
12 V A SÁ R N A P Izabella

13 HÉTFŐ Jenő
14 KEDD Örs, Ulrik
15 SZERDA Örkény, Leonóra
16 CSÜTÖRTÖK Ruth, Enikő
17 PÉNTEK Elek
18 SZOMBAT Cecília, Frigyes
19 V A SÁ R N A P Alfréd, Emília

20 HÉTFŐ Éliás, Illés
21 KEDD Dániel, Helén
22 SZERDA Mária-Magdolna
23 CSÜTÖRTÖK Lenke
24. PÉNTEK Kinga, Krisztina
25 SZOMBAT Jákob
26 V A SÁ R N A P Anna, Panna
27 HÉTFŐ Györk, Olga
28 KEDD Ata, Szabolcs, Ince
29 SZERDA Márta, Bea
30 CSÜTÖRTÖK Judit, Jutta
31 PÉNTEK Heléna, Oszkár

SZEPTEMBER
1 KEDD Egon, Egyed
2 SZERDA Rebeka, Teodóra
3 CSÜTÖRTÖK Hilda, Szende
4 PÉNTEK Rozália
5 SZOMBAT Lőrinc, Viktor
6 V A SÁ R N A P Zakariás, Ida
7 HÉTFŐ Ivor, Regina
8 KEDD Mária, Adrienn
9 SZERDA Ádám

10 CSÜTÖRTÖK Hunor, Nikoletta
11 PÉNTEK Jácint
12 SZOMBAT Mária, Ibolya
13 V A SÁ R N A P Ludovika

14 HÉTFŐ Szeréna
15 KEDD Enikő, Roland
16 SZERDA Edit
17 CSÜTÖRTÖK Ludmilla
18 PÉNTEK Diána, Titusz
19 SZOMBAT Vilma
20  V A SÁ R N A P Frida

21 HÉTFŐ Máté, Ilka
22 KEDD Mór, Móric
23 SZERDA Tekla
24 CSÜTÖRTÖK Gellért
25 PÉNTEK Kende, Adóiján
26 SZOMBAT Jusztina
27 V A SÁ R N A P Albert, Damján
28 HÉTFŐ Vencel
29 KEDD Mihály
30 SZERDA Jeromos

OKTOBER
1 CSÜTÖRTÖK Malvin
2 PÉNTEK Petra
3 SZOMBAT Helga, Jozefa
4 V A SÁ R N A P Ferenc
5 HÉTFŐ Attila
6 KEDD Brúnó, Kadosa
7 SZERDA Amália
8 CSÜTÖRTÖK Etelka, Gitta
9 PÉNTEK Dénes

10 SZOMBAT Gedeon, Bende:
11 V A SÁ R N A P Brigitta, Gyón:

12 HÉTFŐ Miksa
13 KEDD Kálmán, Edgár
14 SZERDA Beatrix, Lívia
15 CSÜTÖRTÖK Terézia
16 PÉNTEK Aurélia, Gál
17 SZOMBAT Hedvig, Szilám
18 V A SÁ R N A P Lukács
19 HÉTFŐ Nándor, Ferdim
20 KEDD Cintia, Irén
21 SZERDA Orsolya, Zselyk
22 CSÜTÖRTÖK Előd, Tilda
23 PÉNTEK Gyöngyvér
24 SZOMBAT Ruben, Salamo
25 V A SÁ R N A P Blanka
26 HÉTFŐ Demeter
27 KEDD Szabina
28 SZERDA Taddeus, Simoi
29 CSÜTÖRTÖK Melinda, Szilái
30 PÉNTEK Kolos
31 SZOMBAT Farkas, Zenóbi
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Beszélgetés László Noémi költővel
Az én zsenim tarka ruhás 
vásári bohóc
A  Transindex internetes portálon 

nemrég megjelent írásodban arról be
szélsz, hogy „milyen forrón eszed az iro
dalmi kását”, illetve -  némi öniróniával 
-  úgy fogalmazol, hogy hobbiköltőnek, 
amatőr írónak tartod magad. Nem túl
ságosan megszokott, hogy egy költőt, 
írót ennyire foglalkoztasson a saját író
sága...

Igen, úgy látszik, ha valaki ír, akkor 
magától értetó'dó' az, hogy író. Nekem 
ezzel mindig gondom volt, mindig kér
désesnek éreztem, hogy milyen ala
pon határozzuk meg magunkat, milyen 
alapon aggatunk címkéket m agunkra 
és másokra, miért író vagy költő vala
ki, pontosabban mikor író vagy költő, 
és mettől meddig. Valamint hogy ez a 
cím örökös cím-e, vagy van érvényes
ségi határideje, ami esetleg lejár? De 
ha most kicsit a népszámlálási kérdő
ívre gondolunk, hogy ne legyen annyi
ra  komoly a dolog, és paradox módon 
„életbe vágóan” komoly is legyen, akkor 
tudnunk kell, hogy az ember az, ami
nek magát nevezi -  csak a nemzetiség 
esetében ez talán  nem já r akkora fele
lősséggel, mint az írósággal kapcsolat
ban. Lehet, hogy léha mód nem akarok 
felelősséget vállalni és ezért morfondí
rozom folyton ahelyett, hogy egyszerű
en kiállnék és széles mellkassal felvál
lalnám az író-költőszerepet. Még csak 
nem is szerénységről van szó. Hiszen 
ha arról volna, akkor itt villámgyorsan 
idézném Karinthyn keresztül Osváth 
Ernőt, amint egy fiatal költőtől azt kér
di futólag: „Mire szerény ön?” Hirtelen 
én sem tudnám  megmondani, mire va
gyok annyira szerény, hogy kitérek a 
költői babérok elől-alól. A hobbiköltősé- 
get azért hoztam fel, mert szerintem író 
az, aki életre-halálra írónak tud ma
radni, aki az írás mesterségét kenyere
ként fogja fel, aki ezt a mesterséget be
csülettel és alaposan végzi, és ínséges 
időkben sem futamodik meg. Nem ad
ja  fel álláspontját egy jól tejelő beosztás 
kedvéért, nem kacérkodik más foglal
kozásokkal, nem tér le a göröngyös ú t
ról egyéb hivatások kedvéért, nincsenek 
kétségei saját íróságával kapcsolatban,

érdeklődik a többi író munkája iránt, 
ezt egyenesen megszállottan teszi, kép
ben van az irodalom, illetve a szöveg
gyártás terén folyó eseményekkel, és 
boldogan vegyül el az irodalmat mű
velők színes társaságában. Egyrészt. 
Másrészt pedig van egy olyan érzésem, 
hogy az „író”, „költő” cím túlságosan 
komoly és zengzetes ahhoz, hogy élő 
emberre aggassuk. Valójában valaki 
írósága, költősége csak halála után nyi
latkozik meg, a mű befejezettségében, 
érdekektől mentes, úgymond objektív 
ragyogásában, túlélő erejében. Vagyis 
ilyen értelemben szerintem Petrarca, 
Dsida Jenő vagy John Keats költő, 
Kemény Zsigmond, Virginia Woolf, 
James Joyce író, de hogy mi a helyzet 
Kertész Imrével, Mircea Cártárescuval, 
Bréda Ferenccel, azt én nem akarom 
megmondani. Ez nem probléma, mert 
megmondják mások, nálam sokkal oko
sabb emberek. Én m ár elég hosszú ide
je alig írtam  valamit, alig olvastam va
lamit, verset például majdnem három 
éve nem olvastam, akkor milyen kép
pel mondom azt, hogy bármi közöm is 
van az irodalomhoz? Ilyen hozzáállás
sal maximum műkedvelő az ember -  de 
hát mi baj van azzal, ha valaki műked
velő? Esetleg kétszáz év múlva nem ál
lítanak szobrot neki a főtéren.

Ugyanebben a szövegben az is olvas
ható, hogy „mű-kedvelőként” nemsoká
ra „tálcádon, saját ízlés szerint elren
dezve” hoznád a kedvelt műveket. Mire 
gondolsz, saját művekre is?

Nem, nem, itt afféle olvasónaplóra 
gondoltam, mert ha író nem is vagyok, 
elég hiú embernek születtem, és rop
pant jólesik ezzel-azzal kapcsolatos vé
leményem hangoztatni -  pontosabban 
úgy látszik, abban a tévhitben élek, 
hogy ez a vélemény a nyilvánosság elé 
való, hogy amit írok, az esetleg jó perce
ket szerez annak, aki olvasásra adja a 
fejét. így könnyű, mondhatnék, semmi 
felelősség, csak írogatunk össze-vissza, 
fecserészünk, beseperjük a kis felüle
tes elismerést, ha bejön, aztán amikor 
a nagy, egyetemes vállodatartásról, az

atlaszi gesztusról volna szó, akkor szé
pen odébb állunk, hadd nyaggassanak 
másokat a költőség okán... Szóval meg 
kell nyugtatnom a kedves böngészőt, 
hogy nem önmutogatásra gondoltam, 
bár bizonyos fokig mi más, mint önmu
togatás lehet az, ha véleményét nyújtja 
tálcán az ember? Egy-kettőre megkér
dezhetjük: kit érdekel? Nos, ez az, en
gem is ez érdekel, mármint hogy érdek- 
lődik-e egyáltalán valaki az iránt, amit 
írok? Van hatása, nyoma, utóélete a be
tűimnek? Vannak-e egyáltalán gondo
lataim, és azok olyanok-e, hogy mások 
gondolatai beléjük kapcsolódhatnak? 
Azaz akár arról is szó lehetne, hogy 
van itt egy heveny identitásválságban 
vergődő egyén, semmivel sem különbö
zik mindazoktól, akik állapotát oszt
ják, ta lán  annyi helyzeti előnye van, 
hogy lehetősége nyílt publikusan kísér
letezni, nyílt színen tesztelheti, hogy 
egyáltalán érdemes-e bármihez hozzá
szólnia, vagy jobb, ha elmegy sáncot ás
ni, sapkát kötni, pudingot főzni, mert 
abban a műfajban maradandóbb ered
ményre képes. Lehet, hogy nincs hitem, 
vagy egyszerűen nem szeretem a hite
met mérlegelni.

Bár mint mondod, verset régóta nem 
olvastál, ha már a kedvelt művekről van 
szó, melyek az általad szeretett kortárs 
szerzők, prózában vagy akár költészet
ben?

Ezt könnyű elmondani, előre bo
csátva, hogy nem vagyok a kortárs 
irodalomban, főként a kortárs világ- 
irodalomban jártas. Ezt azzal tud
nám indokolni, hogy nem érdekel. 
Egyszerűen nincs annyi időm, hogy 
minden idők irodalma és a kortársak 
is beleférjenek, így választottam, és 
inkább a múlt felé húzok, legalábbis 
abban a kevés időben, am it m ostaná
ban olvasásnak szentelek. Sőt. Még en-
> » »  folytatás a 6. oldalon

LÁSZLÓ NOEMI
1973-ban született Kolozsváron. 1996-ban végezte a kolozsvári BBTE böl

csészkarát, magyar—angol szakon. Önálló verseskötetei: Nonó (1995); Az ébredés 
előterében (1996); Esés után (2000); Százegy (2004). Műfordítás: William Butler 
Yeats versei (Európa, 2000; társfordító).
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> » »  folytatás az 5. oldalról 
nél is nagyobb gazember vagyok, mert 
sokszor ahelyett, hogy „olvasnék”, csu
pán olvasgatok. Könnyű, szórakoztató 
írást, amolyan vonaton lapozgatni való 
zsebkönyvet, általában románul vagy 
angolul, hogy e két nyelvet el ne felejt
sem. így történt, hogy újabban Peter 
Mayle- vagy Stephen Clarke-„regénye- 
ket” olvastam, de ha kedvencekről kell 
beszélnem, akkor azt tudom elmonda
ni, hogy egy Garaczi László-írást bár
mikor szívesen olvasnék, ugyanezt 
Esterházy Péterről m ár nem monda
nám, bár az ő regényeit is szeretem, de 
valahogy hangulat kell hozzá. Günther 
Grasst is nagy lelkesedéssel olvasom,

vagy H rabalt, akit hadd emlegessünk 
itt kortársként. Ha vers, akkor Parti 
Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, 
K arafiáth Orsolya, Varró Dániel, Tóth 
Krisztina, Lackfi János -  de csak óva
tosan, mert, mint m ár említettem, rég 
nem olvastam érdemben verset. Azt 
hiszem, a humort, játékot, könnyedsé
get, sírva nevetést többre tartom , mint 
a komolyságot, alaposságot, súlyos tra 
gikumot, örökérvényt, kínzó valót. Ha 
zsenialitásról beszélünk, akkor az én 
zsenim ta rk a  ruhás vásári bohóc, aki
nek fél szeme sír ugyan, de akkora cso
dabogarakat rán t elő a legmeglepőbb 
helyekről, hogy minden gyerek léleg
zete eláll tőle -  és nem alagsori szo
bában görnyedő, komor jézuskrisztus, 
aki önnön vérével írja a világmegváltó 
Nagy Művet.

És -  karácsony lévén -  milyen műve
ket tennél a karácsonyfa alá az olvasók
nak?

Karinthy Frigyest, Oscar Wilde-ot, 
Arany Jánost, Kukorelly Endre Samu- 
nadrágját, Janikovszky Évát, Mark

Twaint, K urt Vonnegutot, Lonely 
Planet zsebkönyvet, sok fotóval meg
spékelt szakácskönyvet, művészeti 
vagy műépítészeti albumot, a sakkfi
gurák kultúrtörténetét, enciklopédiát, 
Keats-összest, Az ezeregyéjszaka mesé
it, National Geographic fényképgyűj
teményt, növényhatározót, fejtörő-an
tológiát, az éjszakai égbolt térképét, 
szabásminta-kollekciót, a repülőgép- 
gyártás történetét, filozófiai kislexi
kont, a Változások könyvét, a Káma 
Szútrát, a borok vagy sajtok Nagy 
Könyvét, mindenkinek a maga szájíze 
szerint. Ilyenkor nem is a könyv maga 
érdekes, hanem az, hogy kitaláljuk, mi 
iránt érdeklődik a karácsonyi „célsze
mély” igazán.

Korábbi interjúkban és mostanában 
is nyilatkozol arról, hogy nem az iroda
lomból élsz meg, illetve nem is szeretnél 
abból élni. Miért vagy ilyen határozott 
ebben a kérdésben?

Mert úgy érzem, az én szinte
men kompromittáló az, ha kényszer
ből ír t  szöveget adok ki a kezemből. 
Persze így is vannak helyzetek, am i
kor ez megkerülhetetlen, de jóval k i
sebb mértékben, mint ha hivatásosan 
irodalomból élnék. Én írn i szeretek, 
mégpedig akkor, amikor ihletem van 
hozzá, nem szöveget gyártani, m ert 
muszáj. A muszáj-szövegeim felülete
sek, gyengék, lelketlenek és szégyel
lem őket. Nyilván, aki olyannyira te 
hetséges, hogy a szöveggyártásban 
is ihlettel állja a sarat, az nyugod
tan  élhet irodalomból. De nem szeret
nék például átkozódva írni, m ert kö
zeleg a leadási határidő. D ilettáns 
lévén ragaszkodom ahhoz az érzés
hez, hogy írn i jó. Kínlódjanak csak 
a profik, én nem akarok epéből vagy 
izomból alkotni. (Hamvas Bélának

van egy okfejtése arról, hogy vérbe
li író soha nem örül az írásnak, ha
nem legalább karnyújtásnyi távolság
ból, hideg verejtékcseppekkel ideáktól 
barázdált homlokán, ír. Ez nem én 
volnék.) Fordításból és tolmácsolásból 
élek, és szoktam átkozódva dolgozni, 
tudom, mit jelent. De ennek ellenére 
szeretem a m unkám, csak sokkal pro
fánabb a hozzá fűződő viszonyom -  h i
szen az életem függ tőle, nem a lelki 
üdvösségem. Tudok napokig lustál
kodni és u tána éjt nappallá téve gür
cölni azért, hogy am it a kezemből k i
adok, az a lehető legjobb minőségű 
szöveg legyen. Végül is szövegekkel 
dolgozom, de a nyelvtan és az é rte 
lem úgymond m atem atikai berkeiben, 
a pontosság és gyorsaság katonája
ként, és senkit sem érdekel, milyen a 
világnézetem, mit ta rtok  szépnek, ér
tékesnek, meghatónak, az pedig még 
kevésbé érdekel bárkit is, hogy ma
gamról és a világban elfoglalt he
lyemről mi a véleményem. Szeretem 
a m unkám at, m ert nagyfokú szabad
ságot biztosít, még úgy is, hogy ennek 
időszakos rabszolgaság az ára, ha pe
dig hiba csúszik a dologba, az bizto
san az én hibám, és én felelek érte. Az 
irodalomra visszatérve, ott ta lán  leg
inkább az írás és az írásból való meg
élhetés szociális hátterével kapcso
latban vannak fenntartásaim . Azzal, 
ahogyan az írótársadalom  rátelepszik 
az ember életére, ahogyan kiesik, k i
kopik az, aki nincs jelen, ahogyan le
fejezik azt, aki más hangot ü t meg, 
m int a csoportban elfogadottat, azt, 
aki képtelen „valahova” tartozni; és 
az emberi méltósággal szemben -  ha 
m ár megélhetésről van szó -  elfogad
ha tatlannak  tartom  azt, hogy vala
ki esetleg szubjektív okokból kifolyó
lag, m ert X kritikusnak  nem jön be az 
életműve, vagy m ert Y költőtársnak 
nagyobb szüksége van valamely szer
kesztőségi, egyetemi, szervezeti állás
ra, díjra, ösztöndíjra -  nyomorogjon. 
Ha m ár nyomorgok, hát nyomorogjak 
azért, m ert élhetetlen, lusta disznó 
vagyok, és nem azért, m ert nem ta lá l
tam  el a kor ízlését.

„Hobbiköltőként” is régóta írsz gyer
mekverseket, illetve a Napsugárnak, 
Szivárványnak állandó szerzője vagy 
évek óta. Amióta megszületett a kislá
nyod -  aki egyéves múlt -  változott-e a 
gyermekeknek szóló költészethez való vi
szonyulásod? A gyermekverseid ihletóje 
mennyiben a gyereked, illetve mennyire 
a saját gyermek-éned?

Nem változott, nem mondhatom, 
hogy Tekla volna a versek ihletóje. 
Viszont az történt, hogy mióta meg
született, kinyílt valamiféle kam asz
kori kútfő bennem, és onnan elkezdtek 
valami eddig rám  nem jellemző vers-
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LÁSZLÓ NOÉMI Ünneplő
Ebéd
M iért nincs egy normális hobbim, járhatnék  
például kirándulni vagy néptánccsoportba, 
nem ülnék lógó orral, mogorva arccal, 
görnyedten, mi lesz beló'lem, azt a zenét sem 
bőgetném, ebben a lakásban lassanként 
létezni sem lehet tólem, sakkozhatnék vagy 
mehetnék úszni, focizni, hokizni, sízni, 
de persze mindegy, m ert úgy sem fogok 
soha meghízni, annyit sem eszem, m int egy veréb, 
a sok jó ételben unottan  piszkálok, rossz 
nézni, csak senyvedek itt bent, csoda, 
hogy élek, de ha elmegyek, m iért tekergek, 
gyanús helyeken mászkálok, tú l késón 
fekszem, de ha elmegyek, m iért nem beszélek 
arról, hol voltam, mi történt, ki volt ott, 
m iért nem mesélek magamról, folyton 
csak eltűnök, m intha m ár nem is itt laknék, 
nem is ism ernék senkit a házból, ne üljek 
ezzel a m ártír képpel, ha valaki rám  szól, 
és legyek oly kedves elmagyarázni, 
m iért nem ízlik m ár megint 
az étel?

Vannak ünneplő ruhák , azok szerintük 
szépek, m ert azokban egészen ember 
formám van, pedig megesz a méreg, 
annyira merev, szoros, idétlen 
és nem szabad benne szaladni, 
kúszni, mászni, m ert elesel, fiam, 
elszakad, poros lesz, nem lehet 
csak úgy kirázni, viselkedj szépen 
egyszer te is, nem leszel rosszul tőle, 
hányszor mondjam, a falhoz ne 
dörgölőzz, nincs pénzem lépten-nyomon 
egy ünneplőre, hiába mondom, hogy 
nem kell lakkcipő, inggallér, selyem, 
bársony, hogy évnyitó-évzáró 
díszünnepségen az egész rokonság 
szem-szájat tátson rám , bámuljon 
lagziban, színházban, szüreti bálon, 
hogy kínosan teljen húsvét, karácsony, 
egyszer az összes nagybecsű rongyot 
szemeteszsákba gyömöszölöm 
és éjfél u tán  az ablakomból jól kihajítom, 
ünnepeljenek benne a kóbor kutyák 
az utcakövön.

szövegek csordogálni. Az ihlető nem 
feltétlenül saját gyermek-énem, bár eb
ből meglehetősen nagy adag ju t az em
lített „ciklusba” -  inkább az, ahogyan 
elképzelésem szerint a gyerek a világ
hoz viszonyul, ahogyan a világ fenye
getően körülöleli a gyereket, sokszor 
szinte megfojtja, a szeretet és gondos
kodás jeligéje alatt. Azzal, hogy gyere
kem született, ta lán  többet gondolko
dom azon, milyennek tűnhet ez a mi 
világunk a gyerek szemében, hogyan 
festenek a mi elvárásaink az ő elvá
rásaihoz képest, és hogyan lehet kis
gyerekkel egy fedél a latt élni anélkül, 
hogy túlságosan megsértenénk vagy 
elrontanánk őt.

Egy ideje Bukarestbe költöztél 
Kolozsvárról, és úgymond kívül állsz 
az irodalmi közéleten. Hiányzik neked 
Kolozsvár, illetve az itteni irodalmi élet?

Hiányzik, de azt hiszem, ameddig 
Kolozsváron éltem, addig sem voltam 
túl buzgó szereplője az irodalmi szín
térnek, sajnos nem jellemző rám, hogy 
tevékenyen követném az eseménye
ket. De lehet, hogy mégsem állok kí
vül az irodalmi közéleten, mert nem
rég egy Bartis Attilával és Dragomán 
Györggyel folytatott beszélgetés tanú
ja  voltam, igaz, hogy a tolmácsfülkéből, 
vagy hallottam, hogy Szálinger Balázs 
és Térey János já rtak  itt egy színházi 
bemutató kapcsán. Magyarán itt is vol
na irodalmi élet, a román nyelven folyó
ról nem is szólva, csak ez a másfél éves 
gyerekeket nem érdekli igazán, illet
ve az ő napirendjükkel összeférhetetlen

időpontokban történik. Viszont akinek 
kell, annak az elektronikus médiában 
is bőven ju t irodalom, szerintem nem 
annyira földrajzi meghatározottság, 
mint érdeklődés és időbeosztás kérdése 
az egész. És én ezen a téren sosem vol
tam  túl erős. Kolozsváron sem.

Mi az az élethelyzet, ami a te eseted
ben kedvez a versírásnak?

A  sok történéssel telepakolt életsza
kasz után következő egyedüllét, az ol
vasás, a magány, a fájó tapasztalat, a 
tanulság, az ősz, a messze földre való 
utazás, egy különös látvány vagy álom.

Költészeted egyik legszembetűnőbb sa
játossága volt mindig a kiváló forma
kultúrád. Első köteteidben szonetteket, 
hexameteres formákat találunk, és szin
te mindig hatalmas lendületet ad a for
ma a verseidnek. Voltak időszakok, ami
kor kísérleteztél rímtelen versekkel is. 
Hogyan érzed: a kötött formájú verseket 
érzed inkább a saját terepednek, illetve 
kísérletezel-e mostanában a forma vagy 
a kötetlenség verzióival?

Mondhatnám úgy is, hogy számomra 
a szabadvers sokkal nagyobb kihívás, 
mint a forma. A forma sokszor segít, de 
ugyanakkor önkényes úr is, beleágyazó
dik az ember fülébe-értelmébe, és dik
tál, és ha nincs erőnk kitörni a forma 
zsarnoksága alól, akkor szegény vers 
csúfosan elvérzik. Itt nem azt mondom, 
hogy le a formával, hanem azt, hogy 
a formát nagyon meg kell dögönyözni, 
szelídíteni, rázni ahhoz, hogy az ered

mény elfogadható legyen. Persze, be
szélhetünk arról is, hogy a szabadvers 
sem igazán szabad, legalábbis az iga
zán jó nem. Mindig kísérleteztem a kö
tött-kötetlen váltakoztatásával, és erről 
továbbra sem szeretnék lemondani.

A zt is lehetett olvasni rólad, hogy pró
zaírással is foglalkozol. A z internetes 
blogbejegyzéseken kívül is tervezel vala
m it?

Ó, mindig nagy szívremegéssel gon
doltam arra, hogy esetleg írok egy re
gényt, de előbb megvárom, hogy meg
őszüljek.

K IS S  J U D IT

H ibaigazítás
A Helikon 2008. 22. (516.), november 

25. szám ában, a Petres László á lta l készí
te tt  Egyed Péter-in terjúban Petres László 
egyik kérdése hibásan, Egyed Péter vála
szaként jelent meg. Az in terjú  idézett része 
helyesen:

Petres László kérdése: Valamikor a 
nyolcvanas évek végén, még kölyökként, 
amikor a Legyünk hum orunknál antoló
gia darabjait olvastam, nagyon „humoros
nak” találtam, mert világa némiképp isme
rőé volt: sok emberi tehetetlenség, a nagy 
kétségbeesett ivászatok helyzete. Azért a fen
tebb említett társaság nagy része elment 
vagy meghalt. Mit vittek magukból Egyed 
Péter odafordulásából? Egyszer említet
te, hogy itthon maradása tudatos gesztus 
volt... (4. o.)

Ugyancsak hibásan  jelent meg az Egyed 
Péter m unkásságáról szóló összegzésünk: 
nyolc filozófiai tá rg y ú  kötet m ellett Egyed 
Péter nyolc szépirodalmi kötetet is publi
kált.

E lnézést kérünk  a tévedésért.
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LÁNG ORSOLYA H alandók
6,
égig érő kaktusz, 
kit ültetett Bacchus, 
s öntözött az Amor 
mezején a mámor, 
tövissel látott el Mars, 
nem én leszek, kit elmarsz 
magadtól, büszke tüske!
Ki püffedt hattyú-testben 
Léda kegyére lestem, 
hajdan bikára-váltan 
raboltam, kire vágytam, 
sündisznó leszek rögvest!

Körötted sündörögvest.

K r é ta
(fehér homokpiéta), 
emlékek martaléka.

A fahal csupa szálka 
hiába, mindhiába 
a lórésen belátunk 
elszívjuk szív-dohányunk 
hiába mind, hiába 
a vétkeink belátva 
kiböjtöljük a békét 
megtérve Ithakába.

A forróság eláraszt 
a tenger sója szárászt 
míg arcunkból kinézve 
tűnünk a messziségbe 
szárnyunk is mind megolvad 
mert éri már a holdat 
s a csend mélán, igézve 
szirénkoráit dalolgat.

A három Párka Múzsákkal fecserész a fonóban, 
dudorásznak régi, de szép dalokat,
perdül a rokka, a Végzet Asszonyai lenből fonalat szőnek.
A vak Teiresziász az ablak alatt könyököl somfa-boton 
s várja, mit fon a sors, és mit pletykálnak a Múzsák.
Holdteli éjjel, napteli nappal váltakozik 
és a Párkák az emberi élet szálát 
mérik, fonják, vágják alkonyulattól hajnalokig 
és az életeket, mint fonalon lógó bábut 
rángatják, ide-oda rántják:
BÁBSZÍNHÁZ A VILÁG -  mondják szelíden 
s nyissz!

Epilógus:

Párnás olajfaülőkén hintázik Ulysses, szundít a székben, 
s ha megébred, a Szirének dalait fütyörészi (bolygó dallam a házban).
A sok-sok Oidipusz-unoka sárkányt ereget a dombon,
ő maga kis öreg, a lencsét igazítja meg orrán, hogyha lecsúszik,
mert rejtvényt fejt a kisasztalon épp a homályban, s mindre tudja a választ!
Prométheusz a fásszínben aprít, köszvényes ujjaival
nehezen fogja a fejszét, hátán izzadtságtól sötétül foltban az ing,
vaslábú kályhája alatt már macska melegszik.
Ariadné sálat kötöget, néha térítőt horgol a padkán
olcsó fonalakból, s dorgálja a cirmost,
ha a gomolyát bontja és összebogozza a szálat.
Thészeusz olykor leoson oda, hol a szörny fejű Sötét lakozik, 
pálinkát iszogat, hogy félelmét messze elűzze, 
s nehezen tapogatja a lépcsőfokokat visszafelé 
és olyankor egész nap az emberek útvesztői között tekereg.
Léda fehér ludakat töm, köténye zsebébe gyűjti tojásaikat, 
karjával kisimítja homloka ráncaiból a fehér hajakat, 
miközben rántottát sütöget.
A fogatlan Tantalosz almát hámoz gyöngyháznyelű késsel, 
s halkan szidja ügyetlen, remegő kezeit és az isteneket.
Ikarosz cserepet vált a tetőn, a létra legtetejéről,
tarkóját nap süti, s éjjel
bevizel az ágyba, ha zuhanást álmodik.
Sziszüphosz, hogy agyonüsse a lomha időt, legyeket 
csapkod betekert újságpapirossal, és mikor eljön 
az éjfél, s nem tud aludni, 
tehenek lába nyomát számlálja az égi Tejúton.
A vén Niobé fényképeket vesz elő játékdobozokból, 
ha kint szomorú az idő és esik éppen, 
nézegeti háborúban elesett fiait, kicsavarja
puha tincseiket a papírból, s végigsimogatja, mint hűséges kutya szőrét. 
Szénásszekere tetején Ixión fekszik a hátán, 
nézi a felhők hajlatait, pamacsát,
és mosolyog, mert rámosolyogtak a vattacsomó-idomok.
Borotvatükörben Narkisszosz nézi magát, 
s ha a penge megvágja az arcát,
felsziszegését a néma falak Ekhója visszaveri,lemossa magát, 
s nárciszból párolt balzsamolajjal keni be sebeit.
A vak Teiresziász pedig ablak alatt fülelődzik, hallja a jövő muzsikáját, 

s félütemekből is ért.
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BATARI GABOR

PUSTULA MODERNA
Előhang,
avagy egy világiró 
viszontagságai
Don Armando Cortecan y Verderim és 

mindezek felett a világ tengelye és a világ
kerék is megemlíttetik

A bárót magára hagyta Yesabel du 
Anaconde és három vitéz kapitánya, és 
felvonult a fedélzetre, hadd alkossa vi
lágukat újjá, szebbé, nemesbé. Alighogy 
megvetették lábokat a pádimentomon, 
ímhol jőve vörösszakáll, a bivalyerejű, a 
fedélzetmester. Sietett feléjük léleksza
kadván az izgalomtúl így fújtatott:

-  Nem tudom, hogyan, Admirális -  he
begte rőt szőrű Magnusson, a fedélzet
mester -  de egyik minutáról a másikra 
de Floraga csolnakosai körülöttünk ter
mettek, legalább tizenkét dereglye, min- 
denik hat jól képzett fegyveressel.

-  Miért nem jelentette eddig? -  mor
dult fel Yesabel és három főtisztje, szinte 
egy emberként.

-  Tán oly buzgósággal érkezének, oly 
hirtelenséggel támadt a veszedelem, hogy 
nem vala idejök szólani? -  tartotta magá
nál a szót Aberra márki kérdezvén-követ- 
keztetvén.

-  így igaz, nagy uram, ahogy mondja. 
Igen ám, de a hadi cselt lelepleztük, nesz
telen csolnakos jövetelöket, a támadást 
visszavertük, sokukat vasainkkal által- 
ütöttük, egyéb hányaduk vízbe veszett, 
csakhogy a mi derék vitézeink közül is 
nem kevesen elhullottak.

-  Hány fegyverforgató emberünk ma
radt? -  firtatta a mylady a leginkább húsá
ba, esetleg lényébe-lényegébe vágó kérdést.

-  Úgy másfélszáz, Yesabel du Anaconde 
admirális -  válaszolt a derék altiszt.

-  Ajaj, sóhajtott az admirális, majd így 
vallatta tovább a robusztus hadfit, de asszo- 
nyi bájjal, kellemmel mint hájjal keneget- 
vén -  legalább sikeredett foglyokat ejteni, 
kiket esetleg kérdőre vonhatnánk?

-  Kisasszon, haat hová gondú. Ezök a 
derík fiúk mindöt bezonnyal aatkűték a 
mósvilógrá — reszelt bele tuskólábú kam
pókéz kapitány, azaz Jacques Calouche 
érdes hangja az óceánum sós zamatába.

-  így igaz, Calouche kapitány, de egyet 
mégis elfogtunk Don Armando Cortecant, 
a kényúr de Floraga herceg ürdüngös bal 
kezét, ez álnok alak vezényletté a csolna- 
kosokat — tette hozzá Magnusson fedél
zetmester büszkén, utoljára tartogatva a 
hadi csemegét, a nagy jelentőségű fegy
vertényt.

-  Ez igen -  búgott a széphölgy fátyolos 
altján, vénuszi orcájára kéjes mosoly ült. 
-  Vezessék elém -  parancsolt.

Tüstént két markos legény ugrott, s 
már vonszolá is fel a hajófenékzetrűl a 
nevetségesen különös, ugyanakkor kí
nosmód gúzsba kötött cirka öt és három
negyed láb magos, csuklyás férfiút, úgy

hajították Yesabel du Anaconde egyedül
állóan tökélyidomú lábai elé, mint egy 
rongybabát. Nos, Yesabel, az elébb emlí
tett páratlan, kifogástalan és mintasze
rű járószerve közül a ballal akkorát rú 
gott Don Armando Cortecnba, hogy az 
hosszasan, fennen hangon nyöszörge. 
Ellenben a nagy elántól, melyet szépívű 
billentése okoza -  mármint a Cortecáni 
félbe, ki tudja alfelébe vagy fel(ső) fe
lébe — a hölgy nádszál derekán a fehér 
ing hullámzott, mint az általa imádott 
tenger, csípeje ringott, mint hajói eme 
nagy vízen és tomporának kerülete ri- 
szált. -  Nos, Aberra és Perverza, most 
szükségünk léssz míves szépművésze
tükre -  szólt kíméletlenül a mylady mint 
Nemesis.

A sejtelmes buzdításra Aberra 
márkinak se kellett több, egy óriási ki 
tudja honnét elősuvasztott karót kezde 
hegyezgetni a bal kézfejét bitorló éles
re fent pengével. Perverza vicomte pe
dig egy szintúgy ismeretlen eredetű gi
gászi acélkereket görgetett fel s alá, nem 
kis (a)célzatossággal. Szegény (szegény?) 
Armando Cortecan szemgolyóbisait csak
úgy meresztgette a rettenettűi, a testi 
kíntúl egyfolytábani nyögdécselések kö
zepette.

-  Don Cortecan, maga angyalszavú-ör- 
dögszívű, ocsmány, spioni, pondró -  csen
gett Yesabel du Anaconde kedves hangja, 
akár az igazságosztó Themiszé, rettentő 
megvetéssel elegyedve -  sekélyes, álnok

lénye most felmagasztosul, én üdvösségre 
kárhoztatom. Eme póznára — és egyik uj- 
jával a tűvé hegyesített cölöpre mutatott 
-  mint axis mundira, tűzzük alfele fekete 
lyukán keresztül, hogy a világ tetejéről 
tekinthessen alá, de hogy el ne szakad
jon teljesen a létforgatagtól, eme világke
rékbe meg... törjük, aprítjuk, zúzzuk be
le -  és bal mutatóujjával az acélkerékre 
bökött.

— Kegyelem, kegyelem — óbégatott 
Cortecan.

-  Ön sem kegyelmezett nekem, mikor 
irántam gerjedezett, megzsarolt, beárult, 
hiába kérleltem, azóta szégyenbillog villog 
rajtam -  itt hangja kissé megremegett.

-  Most is gerjedezem — győzedelmes
kedett tán az élv a félsz fölött, Cortecan 
agyi velejében? Hát ezt tükrözi válasza.

-  Ostoba -  csak ennyit mondott Du 
Anaconde admirális, most már kemé
nyen, gőgösen.

-  Találkozunk mi még, te kis, főúri caf- 
ka, bezzeg a granddal hetyegtél, ő jó volt 
neked, hisz főnemes. Hogy lettél te kom- 
mandáns nőkönnyű nőcske létedre az el
ső a kapitányok között. Minő származás 
vagy te, miféle rangot örököltél?

Fölöttébb titokzatos, hogy az elébb még 
igencsak beszari Don Armando Cortecan 
mily hirtelen átválta megvetést fröcsö- 
gő szarkazmusba. Meg volt rá az oka, 
ugyanis lebernyege, belbekecse legbelső 
rekeszében éles spádé rejtezett, amit még 
Du Anaconde, szemfüles legényei sem ve
hettek észre, mikor is lefegyverezték.

Alig rezegtették meg a levegőt 
Cortecan csúfolkodó szói, a vitorlást 
iszonytató ágyúdörgések rázkódtatták 
meg. Bosszúsan ívelte át az ágyúszót 
Yesabel erélyesedő hangja:

-  Ezek de Floraga ágyúi. Ezt a férget 
lódítsák vissza a hajófenékre, majd hol
nap elintézzük. (Úgy is tettek, de a fé
reg csak diadalmasan vigyorga.) Aberra 
márki -  folytatta az admirális -  és maga, 
Calouche, bontsanak vitorlát hajóikon, 
uraim, részesítsék méltó fogadtatásban, 
Camille de Floraga-Diablo herceget.

Miután a márki és a kalózkapitány visz- 
szatért saját hajójára, a mylady ily szókat 
intézett Perverza vicomte-hoz:

-  Vicomte, én most lemegyek Vogüssen 
báró kajütjébe, fontos megbeszélnivalóm 
van véle. Távollétemben, kérem, kom- 
mandírozza e parancsnoki hajót.

-  Rendben, kisasszony -  csattogott a fe
kete lovag, gúnynevén Rokfort azaz Peer 
de Perverza vicomte hangja acélosan.

Yesabel mesél, 
mesél és mesél
ezenközben de Floraga herceg jellemére 

is némi fény derül

Yesabel kisasszony valóban vissza
ment Vogüssenhez. Egészen a báró kö
zelébe telepedett, Vogüssen érezte test
melegét, forró leheletét, lélegzetitől 
egyenletesen hullámzó gömbölyű keb
lei érintették izmos karját, kemény-pu
ha, tömör, formás, dús combjai térdét bi- 
zsergették és a hölgy mesélni kezdett: 
-  Tudja, Jean-Claude, én egy elszegénye
dett nemesi családból származom. Apám 
csak bajvívó tudását s titkos vágásait 
hagyhatta örökül reám, fiút akart sze
gény, mindene volt a tenger, a vitorlások, 
a tiszti kar. Ahogy kezdtem serdülni, 
észrevettem, hogy a férfiak bámulnak 
engem, fürkésznek, vizslatnak, vetkőz- 
tetnek pillantásaikkal, egyre rátartibb 
lettem, persze védekezésből, de akivel a

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > > >  folytatás a 9. oldalról 
szükség úgy hozta, vagy esetleg tetszett, 
kedves voltam, sőt kacérkodtam, ám 
Jean-Claude, semmit a kéznek, képzel
heti... csak egy bizonyos határig. -  A bá
ró csak csöndesen figyelte a tüneményes 
hölgyet. Nézte, hogy formázza a szókat 
húsos ajkaival, s milyen finoman, dáma- 
ian gesztikulál. -  Jean-Claude, tizenhat 
évesen hozzáadtak az ország leghatal
masabb, legbefolyásosabb földbirtokosá
hoz, Camille de Floraga-Diablo herceg
hez. A herceg nagyon jóképű volt s daliás, 
szinte egy óriás, még önnél is magasabb, 
nékem mindent megadott, mit szemem, 
szám s lelkem kívánt. Fényűzést, ké
nyelmet, ruhát, ékszert, vagyont s per
sze rangot, mert megőrült a testemért, 
persze én is odáig voltam tőle, csak hát 
idővel sajnos rá kellett ébrednem, hogy 
de Floraga herceg képmutató, intrikus, 
álnok, sőt kegyetlen, és nemcsak harm a
tos testem minden porcikáján akart hár- 
fázgatni, hegedülni, hanem a lelkemet, 
az elmémet is valami setét üzelmekkel 
akarta hódítani, fertőztetni sőt felettébb 
uralni. Jean-Claude, a saját lelkét elad
ta Beliálnak, az ördögök fejedelmének, a 
jobbágyait, a házanépét, a cselédjeit sa
nyargatta, bántalmazta. Addig ármány- 
kodott, míg Floragh-Nerveuve tarto
mány helytartójából, teljhatalmú urából 
az ország második emberévé nem lett, 
sőt őfelsége a király szörnyű, hipnotikus 
befolyása alá került, gyakorlatilag De 
Floraga bábja lett. Én mindez alatt to
vábbra is élvezhettem rettentő, roppant 
kegyeit, tejben-vajban fürösztött egy bi
zonyos bálig. Tudnia kell, Jean-Claude, 
hogy a tébolyodásig féltékeny volt, leg
hűségesebb hűbéresével, Don Armando 
Cortecan y Verderimmel állandóan fi
gyeltetett, aki egyébként bűnös gerje- 
delemmel hevült irányomba, csak várta 
az alkalmas időt, mikor állíthat csap
dát, hogy ártatlan testedényembe löty- 
tyinthesse buja szenvedélyét. Történt 
pedig, hogy De Floraga herceg, a kirá
lyi udvarba, a Királyi Testőrtanoncok 
Oskolájának évadnyitó báljára volt hi
vatalos, ám valami halaszthatatlan obs
kúrus ügy miatt nem tudott eleget tenni 
a meghívásnak, így én voltam kénytelen 
képviselni a De Floragákat, s ez nekem 
örömömre is volt, mert igen szívesen es- 
mérek meg karddal jól bánó ifjakat, fő
leg leendő testőröket. Képzelje el, Jean- 
Claude, volt ott egy előkelő idegen, egy 
idősödő grand, nagyon vonzó férfi, én az 
apámat láttam benne, elgyengültem az 
átható tekintéséből elővillanó bölcses
ségtől, hát véle táncoltam egész éjjel és 
pezsgőztem. Egy kicsit kacér is voltam, 
de mindössze tizennyolc éves, ugye meg
érti báróm, de ami igaz, az igaz, a szigo
rú etikett szerint szégyenfoltot ejtettem 
a férjem s a de Floragák nagyra becsült 
főúri nevén. Mondanom sem kell, a spi- 
oni, hivatalnoki don Armando Cortecan 
résen volt, és mindent kilesett. Az alá
való szolga, Jean-Claude, úgy gondol
ta, hogy most itt az alkalmas idő, hogy 
megkaphasson, megzsarolt, mondván, 
ha néki adom magam, nem árul be a fér

jemnek, mi sem természetesebb, gondol
hatja, hogy nemet mondtam, hát ő be is 
árult, De Floraga házi őrizet alá helye
zett és a karomra üttette a paráznák bé
lyegét. Du Anaconde kisasszony felhúzta 
bal karján az ingujjat, s valóban, a kö
nyökhajlat felett egy arasszal ott díszel
gett valaminő billog.

A báró csak annyit tudott mondani, 
hogy:

-  Hűha.
-  Látja, báró, így saját rendemből ki

taszíthattam, földönfutó lettem, vagy
is inkább lennék, ha megpillantanák, 
de így is borzalom, bal karom sohase le
het fedetlen, szörnyű így élni, báró, hogy 
az embernek mindig van valami takar- 
gatnivalója. Mindenesetre a házifogság
ból kijátszva megszöktem, csatlakoztam 
a király fiához, a daufinhoz és marok
nyi csapatához, kik harcolnak az önkény 
ellen, Floraga trónbitorló ármánykodá
sai ellen, hogy visszaállítsák a kiválóság

uralmát, az igazi királyságot, így hát, 
apám kívánsága mégiscsak teljesült, 
tengerésztiszt lettem, a királyi felszaba
dító flotta parancsnoka.

— Minek köszönhetem, hogy ennyire a bi
zalmába avat? -  szólalt meg végre a báró.

— Ravaszka, mintha nem tudná, mint
ha nem mondtam volna ezerszer, maga 
nagyon fontos ember, báró, láttam ma
gán, miközben elbeszéltem életemet, úgy 
nézett rám, mint aki ismer régről, mint 
aki tudja mindazt, amit elmeséltem.

— Kegyed valóban a vesémbe lát, mind
ezidáig azon morfondáltam, honnan is
merős ez a párjanincs-világszép arcocska, 
mármint a kegyedé, de rá nem jöhettem.

Amikor a jobb láb 
nem tudja, mit tesz a bal
az egyik legelképesztőbb lázadásról

Az épületes, magvas beszélgetést vala
miféle, úgyis mondhatnám egyszerűen, 
egy kopogtatás szakította félbe.

— Tessék — engedett szabad utat 
Yesabel a bebocsátást óhajtó zörgetésé-

nek. A kopogtató büszkén lépett be az 
ajtón. -  Ó, Aberra márki, kerüljön bel
jebb. Remélem, jó híreket hozott. Én bí
zom az ön hadvezéri géniuszában, foglal
jon helyet, Albert -  biztatta kedvesen a 
hölgyadmirális.

-  Köszönöm -  Aberra leült. -  Csakúgy 
belevágnék in médiás rés. De Floraga 
kormányzó három gigászi vitorlásbúi ál
ló előcsapatját pozdorjává zúzánk, csak 
De Floraga vezérhajója -  mely közibénk 
dugá ivoros orrát -  marada épségben, 
ám millióm sebbűi véreze. Mindezeket 
tetőzvén felette igen nagy zsákmányt 
ragadozánk, de Floraga herceg hírös-ne- 
vezetös sámpányer-gyűjteményét -  mit 
még az árnyékszékre is magával hurcol- 
tata - , annyira meg nem szűnt gyönyör
ködni benne, most ott sorakoznak a ha
jófenéken.

-  Bravó, bravisszimó, drága Aberrám. 
-  Yesabel ujjongott, kecses, kesztyűs ke
zével tapsikolt.

-  Ha megbocsájt, asszonyom, én most 
távoznék nyugodni, holnap nagy nap vir- 
radand reánk, hisz tudja kegyed, újho- 
dott buzgalommal szükségeltetik a karót 
míretre faragni amaz imposztor, veres 
posztó Don Armando Cortecan kínyes li- 
kának csiklandására. -  Közben Aberra 
kéjesen lihegett, a bal kézfejét helyette
sítő pengét is mozgásba hozta.

-  Ez nagyon fontos, Aberra márki, lá
tom, egész felbuzdult, menjen csak pi- 
hegni. -  A márki így hát el, zihálva-lel- 
kesedve.

-  Báró, nem iszunk ennek örömére egy 
butélia sámpányert? -  csendült föl ismét 
Du Anaconde kisasszony kedves hangja. 
Von Vogüssen nagymérvű fejével igenlő
en biccentett. A széphölgy megrázott egy 
helyre kis csengettyűt és máris a szobá
ban termett egy vállas, daliás, széparcú 
setétszőke legény, amolyan tizenhét év 
körüli siheder.

-  Parancsára, mylady — lelkendezett 
kamaszos lendülettel a fiú. -  Várjon 
egy kicsit, Candide... ugye milyen ara
nyos? -  affektált a hölgyadmirális 
Vogüssennek - , ő a szárnysegédem, had
apród, tengerésztiszttanonc. Candide de 
la Cybourghe első tiszt, gascogne-i, ne
mesi családból, olyan, mintha az öcsém 
lenne.

-  Uram -  bólintott Candide a báró fe
lé.

-  Alászolgája -  Vogüssen felállván, 
szertartásosan főhajtva viszonozta a kö
szönést.

-  Kérem, Candide, hozzon egy palack 
sámpányert a legkiválóbból.

-  Igenis, asszonyom. — Candide per
dült-fordult, hamarosan betoppant a 
szénsavas nedűvel és a poharakkal.

-  Maga, Candide? -  vetett egy kedves 
pillantást a széphölgy az ifjú elsőtisztre.

-  Nem kérek, köszönöm a szíves invi
tálást, asszonyom. Kérek engedélyt a tá 
vozásra.

-  Menjen csak, Candide, menjen. — bíz
tatta  melegen az admirális kisasszony a 
hadapródi elsőtisztet.

Candide távozta után Vogüssen töl
tött a poharakba. Koccintásra emelték a 
kelyheket. De mielőtt összecsendült két
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pohár, Yesabel de Anaconde kisasszony, 
jelenleg admirális, így búgott ünnepélye
sen azon az istennői hangján: -  Emelem 
poharam a műre, a művére, azaz az ese
ményhorizontra, a létesülésre, ami úgy 
kell, hogy táncoljon, ahogy fütyülünk mi 
ketten, Jean-Claude. -  bíztatóan és egy
ben nagyon csábosán nézett a márkira, 
azokkal a nagyon kékekkel.

-  Igyunk erre, kedves Yesabel -  helye
selt Vogüssen báró.

Most már valóban csörrentek a serle
gek, nagy átéléssel kortyolgatták a re
mek italt. Egyszer csak Vogüssen ara 
lett figyelmes, hogy a hölgy finom ke
zében terpeszkedő délceg pezsgőspohár 
izegni-mozogni, fészkelődni kezd, csúsz
kálni, sikamlani, mint egy kifogott ha
lacska.

Nézze, mademoiselle, a pohara -  szólt 
figyelmeztetőleg a báró. A hölgy ügyet 
sem vetett rá, behunyt szemmel a sám- 
pányer ízének, az élvezetnek adta át ma
gát.

-  Báró, érzem, ahogy végigfut a testem
ben ez az isteni nedű, most a bal lábam
ban bizsereg, oly izgató, ahogy a vérem
mel egyesülve folydogál ereimben. Amint 
ezt kimondta, egyedülállóan gyönyörű
nek teremtett táncosnőforma bal lába: 
hengergömbölyded, masszív, tömör comb
ja, formatervezett lábikrája; eme zsír
mentes, pihés, bársonyos, hús- és izom- 
köteg íves, eleven tartópillér rángatózni, 
vonaglani, fickándozni kezdett. Hol tisz
ta erőből megfeszülő rüszttel a mennye
zet, sőt a menny felé mutatva meredezett, 
miként egy balerinának. Hol mintha in
dulni akarna, távozni a testtől, vagy haj
lított térddel a comb emelkedik, a sarok 
hátratolódván, csak ippeg talajt érinteni 
kecses, boltos lábfeje nem akar, szép láb
bal szép léptet formázni semmiképp, nos, 
mindezen szomorú tények fényében hiá
ba próbálkozott széplábú admirálisunk 
felállni, esetleg járkálni, csak a jobb lába 
volt a sajátja, csak az engedelmeskedett 
néki. Aztán az utolsó negyedben záróak
kordként a bal lába visszatért a merev 
mennyezet irányábani meredezéshez. És 
ez óránként, periodikusan ismétlődött, 
ballábmozgatódás, ficánkolás fel-le, tá
vozni akarás, majd nyújtott lábbal felfe
lé meredés. Ki tudja, hány óra telt el ily 
szerencsétlen állapotban, de mindeneset
re megérthető, hogy Yesabel szép, vénu- 
szi arcára kiült a rémület, bizarr látvány 
lehet, gondolta katatón-merev ég felé mu
tató bal lábával, mert most épp ebben a 
szakaszban éktelenkedett a parancsmeg
tagadó láb, ekként sápítozott, önmagára 
a megszokott nyugalmat erőszakolva:

-  Balsejtelmeim vannak -  próbál
kozott igéző, most épp dühtől villogó, 
kék szemeivel a nyomatékosítás kedvé
ért nagy, de kecses kontúrvonalak kö
zé ékelt bal alsó végtagjára pillantani, 
mely alsó végtag létére, igencsak felfelé 
volt ugyanannyira, hogy a csizmát for
mássá idomító rakoncátlan vádlija ová
lis peremével üderózsaszín porcelánba- 
ba-arcát cirógatta.

-  Vajon mit forgat, báró, abban az 
okos fejében? Vegye már át a hatalmat 
agya írói bugyrában -  a hölgy hangja

most parancsoló volt, enyhén hisztéri
kus, ez persze érthető, ki nem lenne az 
ily fránya helyzetben. -  Azon leszek, kis
asszony — így a báró. -  Azon leszek, azon 
leszek -  morgott gúnyosan a delnő -  na
gyobb tetterőt várok öntől, Jean-Claude -  
függesztette a márkira haragvókék sze
meit, de azok most inkább méregzöldbe 
játszottak.

Alig hangzottak el a hölgy villogó 
szemmel kísért szemrehányó szavai, ve- 
lőtrázó sikoly rázkódtatta meg a vitor
lást, némileg képletesen szólva.

-  Hallotta? Mi ez? -  A báró tudatlan
ságát illusztrálandó karjait széttárta.

A hallgatag halott kém
hallgat, mert nem is szerepel a történetben

— Azonnal fel a fedélzetre! Segítsen! 
-  kommandírozott az admirálishölgy. -  
Hadd kapaszkodjak a nyakába, valahogy 
fel kell vergődnöm egylábasan is a tatra. 
Hát nyakába vette a lábát, úgy sietett, 
és ez most sajnos szó szerint értendő.

Fent szörnyűséges látvány fogadta őket, 
Candide de la Cybourghe elsőtiszt teste 
véres cafatokban, szanaszéjjel hevert a 
ferdekken. A legénység fejetlenül -  akár
csak Candide szétszabdalt porhüvelye, 
csak az egyhelyben marada -  rohangált 
fel s alá. Ekkor Yesabel admirális így 
szóla: -  Alattomos fattyúk, kurafiak, ezt 
nem felejtem el soha -  dörgedelmezett 
konok, kegyetlen elszántsággal a pilla
natnyilag láthatatlan ellennek a máskor 
oly kedves, érzéki női hang. — Bocsásson 
meg, Candide -  most e hang újra lágyab- 
ban, halkabban csengett - , jobban kel
lett volna vigyáznunk önre -  közelebb 
igyekezett hajolni Candide földi marad
ványaihoz, csakhogy ahhoz le kén gug
golnia, de az egyetlen használható láb
bal elég nehézkes, ám ez néki sikerült, 
mert igen ügyes admirális, csak át kel

lett tennie a lábát a bal válláról a jobb 
vállára.

— Harmatos teste most darabokban, 
de ne aggódjon, összeszerkesztjük, be
balzsamozzuk -  beszélgetett még mindig 
Candide-dal, a jelenleg hullával. Ekkor 
már ott állt mellette, ezért Vogüssen 
környékén is Peer de Perverza vicomte, 
a Rokfort és rőtszőrű Magnusson a fedél
zetmester, Aberra és Calouche oly mély
ségesen aluvának s nyugodának, hogy 
fel sem ébredhetének nemhogy a mat
rózok nyüzsgésire, de még a mizerábi- 
lis Candide halálsikolyára sem. -  Ó, jaj, 
szegény kölyök -  sajnálkozott Peer de 
Perverza vicomte — mi lelte a pórul já rt 
apródját, miféle hasogató lelés... Mylady, 
az ön lába meg tizenkettőt mutat, a sák- 
ramentomát!

-  Mit foglalkozik az én lábommal, in
kább jobban vigyázott volna a hajóra, 
nem magát bíztam meg a parancsno
kolással? -  förmedt rá du Anaconde az 
őszintén lamentáló Rokfort vicomte-ra 
és minden válasz lehetőségét elvágván, 
így szólt valamivel megbocsátóbb hang
nemben:

-  Hagyjanak magamra, ön is, 
Vogüssen -  talán a nagy megrázkód
tatásra vagy mi a Belzebub, a kivá
ló hölgyből kiszökkent a szép lába szá
rát az égboltnak feszítő, katatón görcs. 
Amint újra engedelmes bal lábbal 
Candide csinos darabjai felett sirán
kozott, a változatosság kedvéért izom- 
zatos, idomzatos, kellemdús bal karja 
kezde bénává zsibbadni tragikus h irte
lenséggel, úgyhogy máris válltól lefele 
csakúgy lógott, abszolúte mozgásképte
lenül, formózus, szálfaegyenes-gerinces 
törzse mellett.

-  Mily balvégzet üldöz engemet? -  ki
áltott inkább dühödten, mint kétségbe
esve.

R ész le tek  a k észü lő  P ustu la  Moderna  
cím ű reg én y szerű ség b ő l

A  »«a» K l L O M G T R l K



HELIKON

GYÖRGY ATTILA

Hajós a kikötőben
-  részlet -

Dallamos, erőteljes nó'i nevetés hang
zott fel valahol a közelben, Szindbád pedig 
maga is derűsen kereste a hang forrását: 
olyan fehér nép nevetése volt ez, aki ebéd 
után kimártja a házikenyérrel a tányért, s 
szemrebbenés nélkül vágja el a tyúk vagy a 
hűtlenkedó' férj nyakát. Az érett asszonyok 
többsége persze ilyen volt -  ezért voltak ké
pesek őszintén és mesterkéltség nélkül ne
vetni a legvaskosabb tréfán is, amennyiben 
az „állta a helyét”.

Talán ezért is érezte Szindbád ennyire jól 
magát e nép között: mert számára is fontos 
volt a nevetés képessége, s itt minden hajós 
és harcos tarsolyában hordozta ezt a képes
séget: a legváratlanabb és legodanemilló'bb 
pillanatokban is képesek voltak őszintén fel
kacagni — egyszerűen nem létezett olyan, 
ami miatt érdemes lett volna egy csattanót 
kihagyni. Leginkább talán az a helyzet a 
jellemző erre, amikor késsel a bordái között 
támolyog ki a legény a kocsmából. Fáj-e erő
sen, komám? -  kérdi aggódó barátja. -  Csak 
ha röhögök -  sziszeg a legény.

Fölöttébb ritkán mosolyogtak ezek az 
emberek. A mosolyt meghagyták visszafo
gottabb, csiszoltabb, önbizalomhiányban 
szenvedő népeknek: itt a nevetés, kacagás, 
röhögés, legenyhébb esetben is a vigyorgás 
volt a divat, hangosan, látványosan és fel
szabadultan. Tanult emberek leginkább 
helyzetkomikumnak nevezték volna a szé
kelyek humorát — a tanult emberek ezen 
véleményén megint csak ropogósát nevet
tek, ahogyan azon a társadalomkutatón 
is, aki egy alkalommal hosszú és izzadmá- 
nyos könyvben fejtette ki: tulajdonképpeni 
székely humorérzék nem is létezik. E tézis 
egyszerű cáfolataként azonban elég volt rá
nézni a szerző gyomorbajos arcára, és ilyen
kor szánakozó derű szállta meg újra a szé
kely lelkeket. Megbocsátottak neki, akár 
az angol nagykövetnek, aki erre jártában 
előadást tartott a kisebbségi létre kötelező 
másság iránti befogadásról, amire nyájas 
válaszként érkezett a baráti kioktatás a kö
zönségből: „nem jól beszélsz, jó gyermek...”

Helyzetkomikum, fekete humor, csipke
lődés, önirónia, sovinizmus -  mindez mind 
benne volt ezekben a ropogós kacagások
ban, és még további jónéhány adalék is. A 
székely vicc lassan márkajelzéssé vált még 
azok között is, akik nem igazán értették, a 
köményes pálinka és a kürtőskalács mel
lett vitte el a sosemvolt nép hírét, s faragott 
belőlük mitikus Gargantuákat. „Vicc volt-e 
ez, vagy való, komám? -  kérdezte a gyimesi 
juhász a társát, miután az jól fejbecsapta a 
pásztorbottal. -  Ez bizony való, komám -  vá
laszolja zordon amaz, mire előbbi megköny- 
nyebülten sóhajt fel: -  Na, akkor jól van... 
mert viccnek erősen hülye vicc lett vóna...”

Hát, igen. Humorban itt sem ismertek 
tréfát.

***

Délkelet fele nézett a hajós. A tiszta idő
ben fehéren, élesen kirajzolódott a láthatá
ron az Egyeskő, mellette nyugtatóan sötéte
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dett a Pogányhavas tömege. Azon túl pedig, 
láthatatlanul, de a bizonyosság ígéretével a 
Gyimesek: a gyepűvidék, Szindbád szűkebb 
hazája, az első kikötő, ahonnan valamikor 
útnak indult. Ha tengerentúli matróz lett 
volna, csillagos-sávos lobogóval, a szaba
dok országának és bátrak honának nevez
te volna: így azonban „csak” a Gyimesek 
voltak, derék és kevésbé derék csángók ha
zája, amelyekről a székelyek sok száz éves 
együttélés után is enyhe lekezeléssel, de 
nagy óvatossággal beszéltek.

Őszintén szerette a hajós ezt a vidéket. 
Sokszor mondogatta: a Gyimesekkel csu
pán egyetlen baj van: hogy túl sok benne 
a gyimesi. Szeretetteljes korholás volt ez, 
amelyet más embertől semmiképp el nem 
tűrt volna. Hiszen saját vére volt ez a nyers, 
szikár, egyenes és haragtartó emberekből 
álló közösség: vére volt a szó legszorosabb, 
fizikai értelmében.

Ez volt az a hely, ahol az idő múlásá
val a hajós és a harcos elnyugodni látszott 
Szindbádban: helyette az uralkodó jelent 
meg, derűsen, indulatok nélkül és bizalom
mal szemlélte ezt a világot, amit örökbe ka
pott.

Szépnagyapjára gondolt a hajós, és egy 
pillanatra megjelent előtte a régi anya
könyvi bejegyzés a kalligrafikus betűk
kel, Antal János telepes gazda... E telepes 
gazda érkezett a hajós újkori nemzetségé
ből elsőként erre a vidékre, és ott megtele
pedvén hatalmas és szerteágazó családot, 
klánok egész hálózatát hozta létre, néhány 
hasonló vállalkozó szellemű telepessel egy
szer s mindenkorra lefoglalva az Antalok, 
Bodorok, Tankók és Bilibókok számára az 
egész hosszú völgyet.

E szépnagyapa volt az, aki egy szeren
csés és kegyelemmel teli időben templomot 
építtetett a hajdani, „ezeréves” határon, 
egy „Áldomásmezeje” nevű hely mellett -  
s e templomot Nagyboldogasszonynak, az 
ősi anyának szenteltette fel, régi királyok 
mintájára emígy ajánlva protekturátusá- 
ba a Gyimeseket. Aztán elszállt kétszáz 
esztendő, s éppen ezen a jeles napon szüle
tett meg a hajós, mint akit cserébe küldtek 
erre a világra. Könnyű neked — legyintett 
Szindbád édesanyja, valahányszor az viha
rokból vagy harcokból kievickélve hazakor
mányozta hajóját -  Te Nagyboldogasszony 
napján születtél. És erről fölösleges is volt 
többet mondani, ebben benne volt a család, 
a történelem, a hit és a predesztináció.

Néha -  igaz, csak ritkán -  maga Szindbád 
is elbizonytalanodott: valóban, létezik még 
e világon a vér szava? Aztán, ha ilyenkor 
gyimesi szó ütötte meg fülét, vagy itteni ar
cot pillantott meg, nyugalomban dőlhetett 
újra hátra. Hát persze, hogy létezik.

Azt mondják, kellő rutinnal a magyar 
ember ezer közül is felismeri a világon a 
másikat. Ezt az állítást készséggel elfo
gadta a hajós -  abban azonban teljesen bi
zonyos volt, hogy puszta ráérzésre is ezer 
közül azonnal megismerni az egyetlen szé
kelyt, és ezer székely közül csalhatatla
nul kiválaszthatni a gyimesi csángót. Ha a 
magyar ember onnan ismerszik meg, hogy 
minden étkezés után megeszik még egy fa

lat kenyeret, s a székely arról, hogy kenyér 
nélkül oda sem ül az asztalhoz, úgy a csán
gó az, aki a kenyeret magával hozza.

Pedig ezt a vidéket és ezeket az embe
reket sem kényeztette a sors, Fortuna kü
lönösen nem, a bőség kosarából pedig 
egyaránt kevesen és keveset vehettek. De 
mindez nem lehetett akadálya a hét- nyolc
gyermekes családoknak, az örökös bőkezű 
vendéglátásnak és az írástudók tiszteleté
nek. Tudvalévő volt: amely papot jósorsa a 
Gyimesekbe vezérli, gömbölyűén és boldo
gan él majd: amennyiben szót ért az egyház
tanácsosokkal. És tekintettel az egyházta
nácsosok csángóságára, ez bizony nem volt 
egyszerű feladat: de a papok és néptanítók 
többségének maradéktalanul sikerült.

Nemzetségekben, nagycsaládokban élt 
még a huszonegyedik század hajnalán is az 
itteni nép. A hajós nagyanyja még Babba 
Máriáról mesélt teliholdas éjszakánként az 
unokának (nézd, Babba Mária kiteregette 
a Jézuska kapcáit -  mutogatta el az ősi fo
lyamközi mítoszt a fiúgyermeknek, akinek 
akkor még fogalma sem volt a Tengerek 
Csillagáról), a család fogalma többtucat
nyi embert jelentett, s ha valaki benősülni 
vagy férjhez menni akart, először is a ké
rő „nemzetségét” vették szemügyre. Még 
a település szerkezete is e klánokhoz ala
kult, Bilibók-, Antal, Bodorok-, Nagy-„pa- 
takok” alkották a helyet, ahogyan honfog
lalásukkor telepedtek meg e tulajdonukat 
normann elszántsággal őrző emberek.

E nevek és főként a nemzetségnevek ré
gen zavarba ejtették Szindbádot. Ha egy
szer valaki Tankó vagy Bodor vagy Bilibók, 
az kizárólag és csakis csángó lehetett, nem 
heted- de hetvenedíziglen. A ragadványne
vek pedig... a Bucsi, Biri, Biricske, Vajda, 
és sok más olyan név, amelyekre legköze
lebb Marrakeshben vagy Orkutban kapják 
fel fejüket az emberek... Aztán megértette, 
és megnyugodott. Megértette, ezt sem kell 
magyarázni, akárcsak e néptöredéknek kő
be zártan szigorú hangzású, de élő zenéjét, 
amely a világ minden ismert és ismeretlen 
táján otthonos, felismerhető és mégis egye
dien gyimesi. (- Isten nyugtasson, Zerkula 
bátyám -  biccentett fejével az anyaföld fe
le a hajós.)

Nem messze a Nagyboldogasszony tiszte
letére emelt templomtól -  és amelyet már 
csak évente egyszer, Szindbád születésnap
ján nyitottak meg búcsúra -  volt az ezeréves 
határ. Az évszámnak ugyanúgy nem volt 
jelentősége, ahogyan a föléje tornyosuló 
Rákóczi-vár megnevezésének sem. Rákóczi 
sem járt itt soha, és az ezer év is eufemisz
tikus volt. Aki viszont valaha, akár csak 
turistaként is betette lábát -  és hát még 
aki itt élt! -, azonnal érezte és tudta: ez 
itt Határ. Valóban, valaminek a határa. 
Birodalmaknak, kultúráknak, vallások
nak. Bizáncnak és Európának... A hajda
ni országnak, s ezen a határon semmi nem 
változtat, ez a határ élni és létezni fog ak
kor is, ha majd valamikor újra egynyelvű, 
egyfajú és egy kultúrájú nép lakja mindkét 
oldalát. Egyszerűen csak van, és az, ami. 
Akár a gyimesi csángók. Akár a székelyek, 
a sosemvolt nép.

***

Az utcák elnéptelenedtek. Szombat dél
utáni csendes letargia ereszkedett a város
ra az esti bolydulás előtt, s ahol az ablako
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kon nyílásnyi rés maradt, otthonos illatok 
szivárogtak ki a családi asztalok mellől.

Ideje lenne már hazamenni -  kémlelt a 
hajós a kettőstornyú kegytemplom felé, az
tán igazított, lába hirtelen megtorpant a 
lépés előtt.

-  Haza? -  komolyodott el. -  Már ameny- 
nyire otthon lehet a ház, amely nem birto
kunk. Lehet, persze..., de azért a hazának 
háznak is lennie kellene.

Négy évtized után a hajósnak nem volt 
több vagyona, mint amennyit egy matróz 
magáénak mondhat ennyi évi bolyongás 
után, s egyetlen utazóládába talán belefért 
volna mindaz, amit magával vihetett a fe
délzetről.

A Haza... a haza pedig mindenhol jelen 
volt, személyes birtokként is. Hiszen va
lamelyest ténylegesen birtoka, feuduma 
volt a Gyimesek, a sávokban megkaszált 
Síje oldala, a Hegyes Havas felé vezető jó
füvű legelők, a Tatros mindkét oldala... 
Ropogósra, törékenyre száradt anyakönyvi 
bejegyzések őrizték e birtok emlékét, a szí
vós munkával szerzett földekét... aztán jöt
tek a birodalomváltások, a különféle, egy
mást váltogató „világok”, s a hajdani, ősi 
birtok leapadt szép lassan, elolvadt, kicsú
szott a hajós őseinek kezéből.

De haza volt, személyes haza ugyanak
kor a hajdani főváros bizonyos része is, az 
egykori Vörös Koronához címezett nyilvá
nosház, melyben a hajós nagyapja dorbézolt 
egy valamikori legendás íróval, aki maga is 
hajós volt. E helyen ma is ugyanilyen intéz
mény állott, amelyet Szindbád már csak a 
hagyományok miatt is meg-meglátogatott 
arra jártában. Hiszen az övé volt, az övé is 
volt, ha nem is feketével fehéren rögzítve.

Haza volt, személyes birtok, az emlé
kek és az idetartozás jogán a Pogányhavas, 
ahol valamikor az árulók oldala üttetett át; 
Bálványosvár, a bogáti kápolna és a ráko- 
si táltostemplom: olyan helyek, amelyeknek 
nevét is ízletes volt kiejteni, s amelyeknek 
füvében aludni nyugtató és biztonságos ál
mokat adott.

Haza volt, ugyanilyen haza a volt pozso
nyi vár, és annak is délnyugati tornya, ahol 
a Koronát őrizték, s ahol ennek emléke ma 
is kísért, akárcsak a hajós őseinek patkó
csattogása is a vár felé vezető köveken. És 
haza volt a nyugati határszél a szelíden 
hullámzó szőlődombokkal.

De ugyanígy haza volt az északi tenger 
partvidéke, ahol távolra szakadt rokonok 
éltek, s ahol a tengerről fújó jeges szél el
len is a régi otthonból hozott mondással vé

dekeztek: hideg nincs, csak sz*r ember... 
haza volt az uppsalai dóm, a malmöi fő
tér, és haza volt a csiricsárévá züllesztett 
Kurfürstendamm, amelyen egyszer unal
mas délutánt töltött el a hajós.

Haza volt lenn délen a sosemvolt nép ro
konainak ősi fészke is, a bolgár kánok ma
radványai, Trimontium emléke, a plovdivi 
szűk utcák, és a rilai kolostor a maga rene
szánsz oszlopaival és kétezer macskájával.

Legfőképpen azonban ugyanígy haza 
volt a sosem látott, ám zsigerekben érzett 
vidék, ott messze, délnyugaton. Valamikor 
onnan, vagy oda hajóztak az ősök, ezt ma 
már senki nem tudhatta. A hajós azonban, 
akinek soha egy négyszögöl birtoka nem 
volt, bizonyosan és sziklaszilárdan tudta, 
valahol egy jurta alakú sírban nyugszik 
minden hajdani öröksége, és apró kavicsok 
várják egy dísztelen fakupában, hogy egy
szer, majd ha arra vetődik, kezébe vegye és 
felismerje örökségét.

E tudat, mint mindig, megnyugvással 
töltötte el. Szíve mélyén újra megrezdült, 
és erősen feszülni kezdett a sodrony, az 
anyafölddel összegyógyult horgony köte
le.

Elégedetten sóhajtott, és határozott 
léptekkel indult el. Haza.

MIKE ÁGNES

Bécsi szelet 2.
Pislákoló mécses, szalmaillat, me

leg istálló. Több mint kétezer éve ennyi 
is elegendő volt az ünnephez. 2008 de
cemberében viszont ez a csekélység el
képzelhetetlen, hisz advent és karácsony 
mindenhol látványosan jelen van: az üzle
tekben, a reklámokban, az utcákon, az ak
ciókban. Tudom, kicsit naiv sóhaj részem
ről, ha mindezt belülre is mindenkinek 
szívből kívánom. Sőt, elsődlegesen oda. 
Hogy a karácsony ne csak az evésről, a vá
sárlásról és a külső pompáról szóljon, ha
nem az Igéről, az örömhírről, hogy van, le
het karácsonyunk.

Jó várni rá, az ünnepre ünnepben. Főleg 
itt, Bécsben, ahol világhírű az adventi idő
szak. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok 
részt vállalnak a munkában, hogy a város 
különleges hangulata minden benne élőt, 
idejövőt megörvendeztessen. Forralt bor
ral teli levegő, puncsos kavalkád, törpék
re emlékeztető faházikók, meleg mézes
pogácsák, friss fenyőillat, gyertyafények 
kötnek házasságot a hagyományőrző hí
res karácsonyi vásárokon, hogy az összha
tás minél szebb, gazdagabb legyen. Persze, 
kortárs dekorációban sehol sincs hiány. 
Ha például valaki Bécs leggazdagabb ut
cáján, a Kärtnerstraße kövezetein sétál, 
a fényár úgy elönti, hogy szó nélkül ma
rad (vagy azért, mert annyira tetszik neki, 
vagy esetleg azon gondolkodik, hogy lehet 
ennyi pénzt fektetni az utcai világításba). 
Nagy aranyfüggönyök szegezik a láthatat
lan mennyezetet, pici fényekből összera
kott tölcsérek, csillárok lógnak, tele van 
minden marcipánnal, táncoló hópelyhek- 
kel, gömbökkel, (mű)fenyővel, egy-egy ká
vézó előtt még a bokor is világít. S ha már 
ennyi minden van, kegyelem a szemnek, 
hogy a legtöbb helyen ez az ízlés határa
in belül mozog, s nem giccses fogásokra 
épül.

A bécsi Városháza előtti Christkindlmarkt

Különösen kedvesek és otthono
sak a hagyományőrző karácsonyi vá
sárok. A leghíresebb a Városháza előt
ti Christkindlmarkt, ami mára már egy 
kis faluvá nőtte ki magát. Külön térkép és 
tervrajz készült hozzá, hiszen több mint 
100 pavilon, számos mesesarok, karácso
nyi expressz pályaudvar, Hókusz Pókusz 
csokoládégyára, körhinta otthona a nagy 
tér. A park fái is feltűnőek: egyiken szi- 
vecskék, másikon cukorkák, harmadi
kon gömbök, negyediken angyalkák, ötö
diken jegesmedvére hasonlító hóemberek 
mosolyognak — mondanom sem kell, hogy 
minden figura legalább akkora, mint két- 
három parasztkenyér eggyé dagasztva, 
úgyhogy már messziről feltűnik a mesés 
park. A hatalmas méret politikája a bejá
ratnál is érvényesül, ugyanis egy 12 m át
mérőjű adventi koszorú fogadja a látoga
tókat. Természetesen a karácsonyfa sem 
hiányzik. A salzburgi Nemzeti Parkból ér
kezett az óriási, 120 éves fenyőfa, aminek 
ágain először november 17-én gyúltak ki 
a kék lámpák. A helyszín amúgy nagyon 
gyerekbarát: beszélő fa, Manóház, Holle 
anyó kapuja várja a kicsiket, akik még 
képeslapot is készíthetnek, hiszen az an
gyalok postahivatalában szorgosan pecsé
telik az üdvözlőlapokat, sőt, a Városháza 
előcsarnokában (ez sem működne akár

hol!) hangulatos karácsonyi műhely vár
ja a szorgalmas ovisokat, kisiskolásokat. 
Az aprónép szorgoskodik: egy csoport bar
kácsol, másik gyertyákat készít, de olyan 
lelkes jelentkezők is akadnak, akik a pék
mester szerepébe bújnak. Cukrászsapkát 
és köténykét kapnak, s máris kezdődhet a 
sütögetés, hogy lisztes orcával, s egy nagy 
adag saját készítésű karácsonyi keksszel 
megörvendeztessék a szülőket, nagyszülő
ket. Kint, a szabad ég alatt pedig nagy a 
nyüzsgés, hisz a világ minden tájáról ér
keznek látogatók, emiatt kicsit turistabe
nyomása is van a dínomdánomnak, s ez az 
árakban is tükröződik.

Persze, a Christkindlmarkton túl is van 
élet: karácsonyi vásártól hangulatos a ké
szülődés Schönbrunnál, a Hofburg előtt, 
a múzeumnegyedben, sőt... Mária Terézia 
szobra körül is mézes, fahéjas, mandulás, 
puncsos illatok kóborolnak. Sok helyen élő 
zene szól, séta közben pedig szemügyre le
het venni a különféle portékákat: az oszt
rák iparművészet remekeit, a kézzel ké
szített karácsonyi díszeket, gyertyákat, 
mézeskreációkat, fajátékokat, s persze, bő 
a választék a karácsonyi édességek kate
góriájában is. Egészen családias a hangu
lat az egyetemen. A campuson közkedvelt 
lett a betlehemi istálló, aminek az a leg
nagyobb attrakciója, hogy egy igazi, barát
ságos szamár lakja. Fölötte pedig a fiata
lok osztrák népviseletben harmonikáznak, 
míg mások forralt bor kortyolgatnak.

Esemény és látvány bőven van. Lehet 
tehát készülni, várni, örülni. A bécsi ad
vent valóban különleges, híres esemény- 
sorozat, de a szépsége véleményem szerint 
elsősorban onnan fakad, hogy rá tud han
golni a karácsonyra, s nem föltétlenül csak 
díszek által. Ha egy elsős kis pék kókusz
kekszet készít, s karácsonykor az is asz
talra kerül, meggyőződésem, hogy az na
gyobb öröm, mint fényárban úszni. Jó itt 
adventben élni, várni — de még jobb kará
csonyra hazaérkezni, egy kis kókusz- vagy 
mézeskekszet az asztalra tenni, s a csa
láddal ünnepelni.
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BORSOS JÚLIA-GYÖNGYI

„A cimbalmost leütötték cimbalommal, 
öncim balm ával ütötték le”
Úgy kezdődött, hogy valaki leütötte a 

lámpát. Azután jól odasózott a mellette 
ücsörgő' gyanútlan kollégának.

„Váratlanul odapörkölt neki.”

Nem tudni pontosan, hogy a hős kez
deményező széles jókedvében vagy nagy 
indulatjában cselekedte-e ezt, az illető 
kiléte is a kiskocsma és az idők homályá
ba vész. Felmerült ugyan néhány név az 
ügyben, mint lehetséges gyanúsítottaké, 
de miután egy Karinthy nevezetű egyén 
lelkesen magára vállalta az esetlegesen 
elhelyezett pofonok magyaros harcművé
szeti modorrá fejlesztését, már nem na
gyon firtatjuk, ki volt az első koma, aki 
visszaütött. Az események további alaku
lásának figyelése ugyanis sokkal izgal
masabb foglalatosságnak bizonyult. Azt 
az első fricskát, amint az várható volt, 
nem hagyták annyiban. A kolléga, mi
után magához tért, visszaadta a kölcsönt 
kamatostul a kötözködőnek.

„Állón vágta, hogy átesett
Az íróasztalon.”

Aki még a jelenlevők közül érzett ma
gában virtust, erőt, felkészültséget, az 
szintén bekapcsolódott. Egyre többeket 
ragadott magával a hangulat vagy egy- 
egy sodródó tárgy, csakúgy röpködtek a 
nehéz indulatszók -  amikről elhajításkor 
még nem lehetett tudni, kit hogyan talál 
meg —, suhogtak a vesszők és egyéb írás
jelek, szép lassan mindenki személyesen 
érintett lett a dologban, egyiküknek a fá
jós verslábára léptek, a másikukat hason
laton rúgták, a harmadikat fejbekólin- 
tották valami tompa toposszal, úgyhogy 
aztán a végén fegyverre kapott az egész 
bagázs, úgy rontottak egymásnak, kihe
gyezett stylussal, vitriolos pennával, csil
lagos kisbicskával, és volt, aki csak úgy 
né, kujakkal. Egy szó, mint száz, rövide
sen olyan príma irodalmi csihi-puhi kere
kedett, hogy öröm volt nézni.

„Aki felkászálódott, leütötték,
És leütötték a leütötteket,
Leütött leütöttekkel volt tele már
A pince.”

Ilyesfajta verekedések azóta is szo
kásban vannak, miután virtusban és az 
egészséges hagyományok ápolásában -  
no meg néha versekben is -  elődeinkre 
ütünk. Ha már ápolásról van szó, meg
nyugtatásul közöljük, hogy a leütöttek 
jól vannak, cimbalmaikon nincs több hi
ba, mint amennyi eredetileg is volt, ha 
volt. A résztvevők mind az úri közön
ség soraiból kerülnek ki, akik betartják 
a kötöttfogású paródia szabályait, nem 
használnak tiltott szúró-vágó nyelvi esz
közöket, övön aluli ütéseket. Legalábbis

nem szántszándékkal. Rangadóik vé
gén a költői képek rendbehozatnak, fel
hajtanak egy utolsó kupicával búcsúzó
ul egymás (fel)épülésére, nevetnek egy 
sort hozzá, egymás vállát veregetve, 
aztán ki-ki hazaporoszkál Pegazusán. 
Legalábbis általában. Bizonyára vannak 
lenyelt sérelmek, befelé vérző sebek is, 
ütni ugyanis sokféleképpen lehet annak 
függvényében, hogy viszonyulunk a pa- 
rodizálthoz: tiszteletteljesen, a szívben 
elnéző szeretettel, pajtási jókedvvel, eny
he ugrató kárörömmel, nevelő célzattal, 
csellel, gánccsal, jószándékkal; vannak 
vaskos ütések, finoman és durván gú
nyos ütések, lekicsinylő, kaján, kiutasító 
ütések és még ki tudja, mifélék.

„Férfiakat edzó' leütések
Gyermeket nevelő'
Vörheny kiütések
És Eliot költészetének beütései:
Horogütések.
Halütések;
(mert a hal is üt, a farkával).”

És persze nem mindegy, hogy az ütés 
másik végén költőtárs, műfaj, stílus 
vagy egyéb, irodalmat belülről vagy, ne 
adj’Isten, kívülről meghatározó jelenség 
áll. Ez nem azt jelenti, hogy valamelyik
kel is elnézőbbek lettek volna, a paródia 
demokratikus műfaj, korra, nemre, val
lási felekezetre és egyebekre való tekin
tet nélkül üt, ha üthetnékje támad, nem 
kímél senkit. De érdekes módon maguk 
az érintettek sem szerették volna, ha 
megkímélik őket, mert jaj annak, akit 
ütnek, de kétszeresen jaj annak, akit 
nem ütnek, mert nem bizonyult arra ér
demesnek. Az ütlegek ugyanis többnyire 
a számontartást is jelentik, írók és olva
sók felé egyaránt. Ha az olvasó például 
ismeri azt a költői munkásságot, amely 
a paródiát ihlette, akkor a nevetésben 
benne van a ráismerés, a mű fölötti ösz- 
szekacsintás csokis-mogyorós dupla örö
me, és ez jó az olvasónak is, meg a szer
zőnek is, hiszen ismerik. Ha nem, akkor 
a rendes olvasó elszégyelli magát, ami
ért nem tudja, hol is van a slusszpoén, 
és kötelességtudóan elkotródik utána
nézni. Ilyenformán ezzel is mindketten 
nyertek, illetve mindhárman, a paródia
írót is beleszámítva, akinek ezek szerint 
a parodizált író igenis hálával tartozik:

„A világra pislató költő fején
Ütésektől díszük korona.”

Olyasmi lehet ez, mint a klasszikus 
székelyfeleséges vicc, amikor megkér
dik az újdonsült asszonykát: No, Máris, 
osztán az urad szeret-é? Nem t ’om, fele
li a menyecske, még nem vert meg. Hát 
így áll a dolog. Nem csoda, hogy sen
ki se szeretne kimaradni ebből a vidám

össznépi verekedésből, olyannyira nem, 
hogy egyesek huncut, kissé Cyrano de 
Bergerac-i gesztussal önfejüket ütögetik 
öncimbalmukkal, hogy így ők is részesei 
legyenek a közösségi mókának, amely 
lassan nemzeti sporttá nőtte ki magát. 
Ezen nincs is miért csodálkozni: tes
ti-lelki-elmebeli egészség megőrzésére 
nagyszerű, felgyűlt energiák furfangos 
levezetésére keresni sem lehetne jobbat, 
önvédelmi célokra kiváló. Jelen antoló
gia tanúsága szerint az erdélyi magyar 
irodalmárok körében szintén igen nagy 
népszerűségnek örvendett és örvend ma 
is a műfaj, hát még ha hozzágondoljuk, 
hogy ez a 111 darab paródia csupán pil
lanatokat villant fel több generáció ha
zai pályán zajló barátságos mérkőzé
seiből. Befejezésül hadd álljon itt még 
egy szerzői vélemény: „Ki a szerzőt ba
rátnak tekinti -  e szövegeket afféle ha
veri hátbavágásnak, cimborás dongnék 
fogja fel. Aki a szerzőt régóta pocskon
diázza úton-útonfélen holmi jószándékú 
kritikai megjegyzések miatt -  hasonló
képpen cselekszik majd ezután is. Nem 
vesztettünk tehát semmit.”

Sőt, nyertünk. Erről bárki meggyő
ződhet, ha felüti e melegen ajánlott 
könyvecskét, nemkülönben azt is meg
tudhatja, kitől származnak a vastag 
bötűvel szedett Bajor Andor-, Majtényi 
Erik-, Király László-„idézetek”. A helyes 
megfejtést jövő évi első számunkban kö
zöljük, a helyes megfejtők között e szám 
egy példányát sorsoljuk ki. Kérjük, a bo
rítékra írják rá:

„ S  akkor hátulról leütötte.”

111 v e rsp a ró d ia , válogatta Katona 
Éva, Kriterion, Kolozsvár, 2007.
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GELLÉRT SÁNDOR 
Kinek a jánya vót apád

Móricz Virág fogadására
Hallod-e te, Móricz Virág, 
Megváltozott itt a világ,
Nem olyan már, mint volt régen 
Öreganyám idejében.

Szép a nagyanyám pendelye,
Magoss a házunk teteje,
De magossabb ez a világ,
Örülj neki Móricz Virág.

Zsandártollak nem bomolnak, 
Miklóssal mán ki nem tolnak, 
Bezerédi buzogánya 
Vág a cicomás világba.
Bezerédi buzogánya -  
Te vagy Zsiga bátyám jánya,
Mért is nó'ttél olyan nagyot -  
Térdemen már nem lovagolsz,

Nem lovagolsz a térdemen,
Szépítsen meg a szerelem 
Az legyen a táltos-lovad,
Te, Petró'czi Szidónia!
Kaffka Margit-kék a szemed,
Nem tudom leírni neked,
Nem vagyok én nádorispán,
Nem vagyok Gyöngyösi István.
Én csak Gellért Sándor vagyok, 
Azok közül való vagyok,
Akik bírják a nagy fagyot,
Akik egyszóval: magyarok.

Akik egyszóval: magyarok,
Akik egyszóval: románok,
Mindegy nékem ki fia vagy,
Móricz Zsigmond vót a jányod.
Ó vót jányod, a bajusszá,
Mán örök álmát alussza,
Nem vót talpas, nem vót bíró,
De a nagy pusztába író,

Nagy író vót a pusztába,
Ki fia vót apád jánya ?
Ne is mondd meg, ki fia vót,
Lehet, hogy Szűcs Regina vót.
Tudod ki vót Szűcs Regina?
Ostor vékony vót az ina 
S olyan vót az orrcimpája,
Hogy isten lett a babája!
Olyan vót a lábaszára -  
Elvékonyodott bokába 
S  valahányszor lépett egyet,
Pápisták hánytak keresztet.
Pápisták hánytak keresztet, 
Öreganyám lába reszket,
Ó vót nékem Szűcs Regina 
Kinek országszép vót ina!
Móricz Virág befejezem.
Ültél mán a szekeremen?
Ha nem ültél, ülj fel rája,
S  behajtunk az új világba!

PÁSKÁNDI GÉZA
A v ersp aród iá t az U tunk  1955-ös s z il
v e sz ter i szám ában  ta lá ltu k . (A szerkesztő )

TüLSZöV ^g
Kincses Képeskönyv:
Kolozsvár;
Marosvásárhely
Szerkesztette Zágoni Balázs, 

illusztrálta Jánosi Andrea, 
Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 
2007, 2008.

Nem kell gondolkodnia, hogy mi fog 
a karácsonyfa alá kerülni, annak, aki a 
hatalmas árukavalkádban rábukkan a 
Kincses Képeskönyv első két könyvére. A 
Kolozsvárt, illetve Marosvásárhelyt be
mutató sorozat igazi időutazásra csalo
gatja az olvasókat. S bár a szerkesztő 
Zágoni Balázs megemlíti, hogy a tavaly 
indított sorozatot elsősorban tíz-tizenkét 
éves gyerekeknek szánják, bizton állít
hatjuk, hogy a felnőtt olvasók is haszon
nal és gyönyörűséggel forgatják majd. 
Több okból is kortalannak tekinthetjük 
a Kincses Képeskönyv-sorozat eddigi két 
darabját. Részben, mert a két várost be
mutató rövid és lényegre törő fejezetek 
megírói (a kolozsvári képeskönyv eseté
ben 15, a vásárhelyi esetében pedig 12, 
századokra bontott részt olvashatunk a 
felkért történészek és művészettörténé
szek tollából) a fontosabb történelmi, kul
turális tudnivalókon túlmenően igyekez
tek -  talán nem mindenki által tudott 
-  érdekesnek, csemegének szánt részle
tekkel is emberközelbe hozni a két város 
történelmét. Hogy a számtalan példa kö
zül csak ízelítőül említsünk néhányat: a
20. század elejének kolozsvári körképét a 
Janovics Jenő által építtetett Mozifalva 
és a Pathé fivérek kolozsvári tevékeny
ségének megemlítése teszik színesebbé, 
de nem marad ki a Casablancát rende
ző, Kolozsvárról induló Kertész Mihályra 
történő utalás sem. Ugyanígy az 1848-

Marosvásárhely a XVIII. században

as marosvásárhelyi eseményekről szóló 
részből megtudhatjuk, miért nem szabad 
a forradalom évében a gyerekeknek pa
pírsárkányt eregetniük.

A kötet illusztrációi miatt tekinthet
jük továbbá a köteteket kortalannak. 
Számomra Jánosi Andrea illusztrációi 
miatt válik e két könyv igazi csemegévé — 
bár ebben az esetben az illusztráció talán 
rossz kifejezés. A képanyag ugyanis nem
csak illusztrálja a szövegszerű részeket, 
hanem önálló életre kel, s nem egy eset
ben a szöveg válik a kép illusztrációjává. 
Jánosi rajzaira éppúgy jellemző a kettős
ség, mint a fentebb említett szövegekre. 
A két város fejlődéstörténetének gyakran 
madártávlati ábrázolása csak első ráné
zésre tűnik madártávlatnak. Ha elmélye
dünk a képekben, hallatlanul izgalmas 
hétköznapi események, emberi történe
tek rajzolódnak ki előttünk, amelyeket 
tovább erősít a rajzoló humora, részletek
ben megbúvó -  s mint ahogy maga is utal 
rá — bruegheli vidámsága.

S hogy hogyan képzeli el a rajzoló az 
eljövendő kolozsváriak karácsonyát? Ezt 
is megtudhatják, ha kicsomagolják kará
csonyi ajándékukat.

DEMETER ZSUZSA

1786 -  felépül a Bánffy-palota. A képek Jánosi Andrea illusztrációi
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SZŐCS ISTVÁN

Méretarányos
A költő már százezer éve nézi, amit 

egyszer csak meglát, hirtelen. A költő az 
emberiség. Amit meglát a csillagokban, 
az -  a rend..., amellyel az ember a vé
ges végtelent tudomásul veszi. Az ember 
először csak dermedten figyeli az irdat
lan, áttekinthetetlen égi tengert. Aztán 
lassan észreveszi: nem összevisszaság. 
Sajátságos, hogy van valami, aminek az a 
neve, hogy „csillagrend”, és vannak „ren
dek”, amelyeknek van csillaguk. Vannak 
mozdulatlannak látszó fényes pontok és 
vannak lobogó-rohanó-sziporkázó lán
gocskák, amelyek aztán el is lobbannak. 
Az is mozog, ami látszólag örökösen egy 
helyben áll, évezredes lépésekkel körbe
járja az eget, s nagyjából harmincezer 
év múlva ér vissza eredeti helyére. (Hogy 
tudták ilyen pontosan megmérni az időt, 
mikor még írni sem tudtak?)

A dolog olyan egyszerűen kezdődik, 
hogy apa és kisfia este bandukolnak ha
zafelé, és egyszer csak összerezzennek: 
valaki nézi őket! Majd megkönnyebbül
ve felsóhajtanak: Feljött a Vacsoracsillag! 
Később majd Esthajnalcsillagnak fogják 
nevezni, ma Vénusznak, a szerelem csil
lagának. S aztán már a kisfiú is tudja, 
hogy ha a Nagymedve két hátsó csillagá
nak az összekötő távolságát ötször meg
hosszabbítja, rátalál a kicsiny, halvány, 
szelíd, titokzatos gyöngyre, amely az 
idők végezete-kezdete óta mozdulatlan. A 
Sarkcsillag. Jellemző és szokásos ellent
mondás: a pólus egy olyan igéből ered, 
amely mozgást jelent. Ám e mozgás nem 
mindig helyváltoztatás, hanem helyben 
forgás: a déli és északi pólus a föld ten
gelyének „alsó” és „felső” vége. A „sarok” 
maga is a „sirül”, „serül” szóból jön, mi
vel a sarok a forgás helye, ami körül vég
be megy.

A fiú egy idő után arra is rájön, hogy 
a Nagymedvének nincs farka, pláne 
olyan háromcsillagos hosszú nincs. Nem 
is! Mert az uros, vagyis az ursus erede
tileg oroszlánt jelentett, csak miután 
Európából kiveszett, a nevet a medvére 
osztották ki.

Ugyanis a mennybolton mindenki sze
repet játszik. Az ember, a költő a csillagok 
mozgását történetekként értelmezi. Az 
asztrológia tulajdonképpen a mennybol
tozat dramaturgiája. Győzelem, vándor
lás, bukás, harc, vadászat, szerelem örök 
kulcsjelenetei, örök ismétlődésekben.

A következő szinten most már az em
ber követi feszülten, és utánozza -  már- 
már eszelősen -  azt a színjátékot, amit ő 
maga „felismert” a csillagok járásában; 
vagyis amit abba belelátott. Például -  a 
királyválasztás, azaz kiválasztás vagy 
születés, a királyfi neveltetése, párvá
lasztása, trónra lépés, az uralom érvé
nyesítésének útjai, s a vég: a hatalom 
elfogyása, a szertartásos halál! Főpapi- 
varázslói-törzsfőnöki-királyi vagy anya
királynői szerepek -  mind az égi receptek 
szerint mentek végbe. Különben érvény
telenek voltak.

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

világnézetem
Nem hiába írja a költő, hogy „tekints 

az égi honból még egyszer vissza rám”, s 
beszél annyiszor örök mennyei hajlékról, 
örök hazáról: a hon, azaz az otthon, vala
mint a magasság, a menny között össze
függés van. A „haza a magasban” nem
csak divatos irodalmi szólam, az ég, a 
menny mindig is az otthon, a haza verti
kálisan meghosszabbított területe volt!

Egy asszírológus szerint az AN szó, 
amely a szumirban magasságot, majd 
eget, mennyországot jelent, eredetileg 
egy épületelem neve. Azt a veszőkkel 
vagy ágakkal körbefont tetőnyílást jelen
tette, amelyen át a füst a csúcsos alakú 
sátor vagy a kúpos tetejű kunyhó fede
lén távozott — és amelyen át betekintett az 
ég! A magyarban a hon, hony szónak még 
eredetibb, természetibb jelentése van. A 
hon, hány a mellkasnak a vállövvel kö
rülfont felső nyílása: ezért van az ember
nek /mnalja, s ezért fekhet hányatán!

És a mindenkori költői szemléletben: a 
nagy messzeségben felszálló füstcsík az 
otthon idézője...

***
Az ég tengerét csendes éjszakákon át 

szemlélte hosszasan az ember, és azért a 
csend hangulata elválaszthatatlan az éj
szakától: akkora ez a csend, hogy száz
ezernyi tücsök zenéje is csak elmélyíteni 
tudja, megtörni nem.

Pascal, a nagy költő-matematikus ír
ta: „le silence éternél des espaces infi
nis m’effraie: a végtelen tér örök csendje 
rémít!”, ám ennek ellenére sokan min
dig is úgy tudták, hogy a világűr zenével 
van tele, és ez a szférák zenéje, csak any- 
nyira megszoktuk már, hogy nem is hall
juk? Az űrhajósok sem számoltak be róla? 
Hogy a világegyetem a saját szívdobogá
sára hallgatózik, hiszen akkor már kife
le tartana az időből? Akkor már inkább 
a csend? Ha viszont zene és matematika 
egy, akkor -  igen. A világ matematikával 
van tele, azért megfejthetetlen.

Kétféle ünnep van, az ujjongásé, a 
tombolásé, a szökdécselésé felfele, és -  a 
csend: áldassál, uram, amiért a múlandó 
örömök, a harcok hétköznapjai után meg
teremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a 
semmit...

A mennybéli dramaturgia legmegrá
zóbb fordulata, amikor egyszer csak már 
nem a földiek táncolják el, hogy mit látnak 
az égen, az égben, hanem az Ég játssza el 
az embert: a mennybéli lejön a földre, fo- 
gantatik, kihordatik, megszületik, felnő, 
szenved, megfeszíttetik, meghal, és szállá 
alá poklokra, eljátssza az emberi sorsot -  
a feltámadásig... az ünnepi játék menete 
visszakanyarodik az égbe...

Az Ég olyankor, amikor beleszól a föl
di nézőtér dolgaiba, csillagot küld le jel
ként, igazolás gyanánt, ötágú csillagot, 
ötujjú csillagot, amely az ember jele, az 
emberi kézé, a tevés, a tett, a tenni tudás 
eszközét; az isTEN nevét; a bizonyságát

annak, hogy van, azaz is: Ten. Az és, is je
lentése: „van még”.

Az ember aztán teszi, veszi, festi, told
ja, toldozgatja a csillag látomását, nyelet 
szerkeszt neki, vissza akarja nyújtani a 
magasba, egy Fa lesz így belőle, ég felé 
tárt ágakkal és végül, egy -  kereszt!

Azt mondják: a karácsonyfa nem is 
olyan régi; amíg a kereszténység kétezer, 
ez utóbbi alig kétszáz éves, és német; és 
polgári; ami előbb a jámborkodó, a tap
sikoló, az ámuldozó áhítat megtestesülé
se, utóbb pedig a csengettyűzős, tomboló, 
bőrében sem férni tudó Bevásárlásé. Az 
Üzleté.

A dolog azonban nem ilyen egyszerű, 
mert nem csak az igaz, hogy az ördög 
visszaváltja, ami hozzá tartozik. Az Ég 
is kiváltja, beváltja és végül is megvált
ja, ami hozzátartozik. A karácsony előtti 
nap: Ádám és Éva napja. A karácsonyfa 
-  a tudás fája, amely alatt az ember vét
kezett. A karácsonyfán kanyargó arany
szalag, a Serpentin, a Kígyó, és a fán 
fénylő gömbök az Édenkert almái. Az 
Éden jelentése egy ősi nyelven: „a szel
lem háza”, a lélek hajléka.

***
Valaha, karácsony estéjén, amíg a csa

lád a templomba ment, megterített asz
talt hagytak hátra, feltálalt ételekkel. 
Ugyanis tudták, hogy e napon az ősök lel
kei hazalátogatnak, és meg kell vendégel
ni Ókét. Az újszülött ünnepe találkozik az 
ősök szellemeinek hazalátogatásával.

A minap olvastam egy cikket arról, hogy 
melyik a legnagyobb számjegy, amihez 
már nem is lehet hozzátenni még egyet. 
Nem is értem, felfogni sem tudom. Azt vi
szont igen, hogy mi a legkisebb, aminél ki
sebb már nem létezik, mert az a semmi vol
na. .. A világ lefele elfogy, felfele — zárt?

„Vak voltam már, hitetlen zűrzavar, 
s falba léptem s ajtót nyitott a fal, 
nyílt az ajtó és nyíltak jó csodák 
s én boldogan botladozom tovább 
idegen romokon s magamon át 
s nem félek már, hogy újból elveszítsen: 
két kezével egyszerre tart az isten 
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, 
jobbja emel, és fölragyog az ünnep.”

(Szabó Lőrinc költeményéből)

D. Keller Kornélia: Nyugtalan ég
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4 KEDD Emma, Flóra
5 SZERDA Kata, Katalin
6 CSÜTÖRTÖK Virág
7 PÉNTEK Elemér, Leonárd
3 SZOMBAT Stefánia
9 V A SÁ R N A P Taksony, Kamilla

1 HÉTFŐ András

DECEMBER
1 KEDD Elza, Natália
2 SZERDA Aranka
3 CSÜTÖRTÖK Ferenc
4 PÉNTEK Boróka, Borbála
5 SZOMBAT Vilma
6 V A SÁ R N A P Miklós
7 HÉTFŐ Ambrus, Ányos
8 KEDD Mária, Márta
9 SZERDA Gyöngyi, Leona

10 CSÜTÖRTÖK Judit
11 PÉNTEK Lehel
12 SZOMBAT Gabriella
13 V A SÁ R N A P Luca, Lúcia

14 HÉTFŐ Huba, Zdenkó
15 KEDD Albina, Detre
16 SZERDA Aletta, Etelka
17 CSÜTÖRTÖK Lázár
18 PÉNTEK Auguszta
19 SZOMBAT Nemere, Viola
20 V A SÁ R N A P Domonkos, Otília

21 HÉTFŐ Tamás
22 KEDD Anikó, Zénó
23 SZERDA Viktória
24 CSÜTÖRTÖK Ádám, Éva
25 PÉNTEK K a r á c s o n y  1. n .
26 SZOMBAT K a r á c s o n y  2. n .
27 V A SÁ R N A P K a r á c s o n y  3. n .

28 HÉTFŐ Apor, Ráhel
29 KEDD Tamás
30 SZERDA Dávid, Zoárd
31 CSÜTÖRTÖK Szilveszter

Képeinken a nagyszentmiklósi aranykincs 2. számú korsója. 
Fent: „Égi vadászat”, lent: „Allatküzdelmi jelenet”.
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%mXEX-
A XX. századnak már életében, de halála után is talán 

a legtöbbet ünnepelt és a leginkább gyalázott-bírált költő- 
személyiségei közé tartozik Babits, ebben (főleg: ebben) igen
csak rokon Ady Endrével. De abban is, hogy az olykor minő
síthetetlen hangvételű, máskor esztétikai kifogások leplével 
takart burkolt támadások többnyire különféle, egyházi, vi
lágnézeti, politikai szélsőségek részéről érték, hol a hazafias 
tudatot, hol az erkölcsöt, hol az „igazi” modernséget kíván
ták bírálói megvédeni, miközben defetizmussal, hazafiatlan- 
sággal, erotikus képzelgésekkel és sok más egyébbel vádol
ták. [...] Mainapság Kosztolányival szemben marasztaltatik 
el „korszerűségének” állítólagosán csekélyebb volta miatt. S 
ezzel párhuzamosan válságos perceiben, hónapjaiban a ha
talom berkeibe való bebocsáttatás kísértésének volt kitéve, 
meg lett volna a lehetősége arra, hogy már az 1920-as esz
tendők legelején szövetséget kössön az érdekérvényesítésben 
jeleskedő hivatalos (irodalom)politikával, az 1920-as eszten
dők végén pedig csupán (?) Ady Endrét kellett volna elárul
nia ahhoz, hogy valóban hatalmi tényezővé válhasson, újra 
tagja lehessen annak a Kisfaludy Társaságnak, amelyből ki
zárták, és amely csak megismételt akciója nyomán szolgál
tatott a költőnek némi elégtételt. S a hivatalosság tartózko
dó magatartását jelzi, hogy Keményfy [Hartmann] János 
előbb lett akadémikus, mint Babits. [...] A dühödt támadá
sok A Holnap és a Nyugat szerzőjének, háborúellenes ver
sek alkotójának, a Tanácsköztársaság alatt irodalomelméle
tet előadó egyetemi tanárnak szóltak, az 1920-as esztendők 
végétől a Baumgarten Alapítvány kurátorának, a Nyugat 
szerkesztőjének; de részben Babitsra is vetült a népi-urbá
nus vita és ellenségeskedés, amelynek során irodalomtörté
neti „távlatba” helyeződött, azaz Kazinczyéval azonosítódott 
„nyugat”-os (nem csak Nyugat-os) szemléletének ellenzése; a 
pajzzsal és dárdával síkra szálló, mindenféle — főleg fajelmé- 
leti-megosztó -  stratégiával szemben az európaibb vonzás
körbe helyezett magyar irodalom vízióját értekezésben föl
rajzoló gondolkodó előtt tisztelgő, a Babits-emlékkönyvben 
hangját hallató magyar szellemiség nem kevésbé vívta ki a 
(szélsőjobb oldal haragját. A Babits ellenében irodalmat ter
vező, 1945 utáni szélső bal egyáltalában nem meglepő mó
don olykor még frazeológiájában is ismétli a korábbi váda
kat, ismét Babits ürügyén az úgynevezett polgári humanista 
szellemiséget marginalizálva, illetőleg a Nyugat örökét vál
laló Újhold szerzőin ütve azért, hogy Babits hagyományai
nak folytatóiként kívánnak működni.

Ugyanakkor hiba volna egységes konzervatív Babits-el- 
lenességről szólni, már csak azért is, mert Babits maga is, 
Németh G. Bélával egyetértve, a konzervatív liberálisok kö
zött helyezhető el, Kölcsey és Széchenyi eszméit értelmezve, 
maga céloz pozicionáltságára. Valamint azért, mert nemcsak 
színvonalbeli különbségek fedezhetők föl például Császár 
Elemér és Horváth János, mára a névtelenségbe szürkült mo
nográfusok és Alszeghy Zsolt között, hanem előrehaladva az 
1920-as esztendőkben nemcsak azt figyelhetjük meg, miként 
törekszik a színvonalasabb konzervatív nézet több reprezen
tánsa leválasztani Babitsot a Nyugatról és szembeállítani 
az Ady-hagyománnyal, hanem azt is, hogy még oly „hagyo
mányőrző folyóiratokban, mint amilyen az Irodalomtörténet 
volt az 1920-as esztendőkben, jócskán akad eltérés egy-egy 
Babits-mű elemzésének értékelése és egy valláserkölcsi vagy 
(napi) politikai indítékú támadás között. Annyi egészen bi
zonyosnak látszik, hogy míg a Nyugatban az 1920-as esz
tendőkben aligha nevezhető Babits helyzete egyértelműnek, 
sőt, pozíciója a Nyugat-osok között egy darabig korántsem vi
tathatatlan, eufemisztikusan szólva, Babits „ellenzéke” min
dent elkövetett (Szabó Dezsőtől Tormay Cécile-ig, bár Szabó 
Dezső „spontán”, Tormay Cécile megbízásból környékezte 
meg Babitsot), hogy részint Babitsot a maga oldalára hozza 
át, részint diszkreditálja, „kiutálja” a magyar irodalomból.

FRIED ISTVÁN: B a b its  M ihály és a  k o n zerva tív  k r i 
tik a . T isza tá j, 62. évfolyam, 2008. november, 11. sz.
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MŰHELYJEGYZETEIM 
Kis karácsonyi ének

Majd tíz évvel ezelőtt egy kis 
művet írtam. Nagyon egysze
rű zenét kértek tőlem kis terje
delmű hangámbitusra, orgoná
ra és beszélőre. Gyorsan kellett 
dolgoznom: dallamokat válasz
tani, kigondolni valami sorren
det, amiben az egyes részletek 
láncszemként illeszkedjenek 
egymásba. Az ilyen mű egy ki
csit montázs-, egy kicsit kol- 
lázsjellegű; az a nehéz, hogy 
összképpé formálódjanak ben
ne az elemek. Kell hozzá egy 
kerettörténet, ehhez pedig va
lami kiindulópont. Az alka
lom hamar megérkezett: ak
koriban kaptam ajándékban a 
Müncheni Kódexben megőrzött 
15. századi magyar nyelven írt 
Négy Evangéliumot. Jézus éle
te négy változatban elbeszélve 
— íme, itt áll előttem a kerettör
ténet lehetősége. Elkezdtem ol
vasni a régies szöveget, azon
nal megejtett egyszerű, őszinte 
közvetlensége, gyermeki üde- 
sége. Időnként elmosolyodtam 
egy-egy szó hangzásán-írásán. 
Ilyen volt a manapság hasz
nált pedig helyett a KEDIG. 
Rendkívül sokszor fordul elő a 
szövegben és nagyon közel egy
máshoz, szinte szavajárása a 
fordítónak. Az előadóimnak, 
kottamásolóimnak újra és új
ra bizonygatnom kellett, hogy 
igenis így, K, kezdőbetűvel áll 
ez a szó ebben a bibliafordítás
ban. Rendkívül játékossá teszi 
mai képzeletünk számára ez az 
egyetlen szó önmagában a szö
veg olvasását. Szinte magunk 
előtt látjuk a kisded Jézust, 
a karácsonyi kántálók betle- 
hemes játékát; belénk költö
zik a karácsonyvárás öröme. 
Kinyitom a könyvet: Kapitulum 
II. és máris olvasom: „Látván 
kedig az csillagot, őröltének va- 
la igen nagy örömmel. / És be- 
menvéjek az házba, lelék az 
gyermeket // Máriával, ő any
jával. És leesvéjek imádák 
őtet, és ő kénesek megnyitván 
ajánlanák neki ajándékokat: 
aranyat, zemjét és mirrát. / És 
felelet vevén álmokban, hogy 
ne mennének meg Heródeshez, 
más úton fordulának meg ő or
szágokba”. Tömör, érzéklete
sen kifejező szöveg, a maga tel
jes mélységében és rendkívüli, 
univerzális nagyságában lát
tatja az eseményt. Elindította 
bennem a Jézus-élet főbb ese
ményeinek szövegbeli megkere
sését, mégpedig úgy, hogy min
den kiválasztott pontot más 
evangélistánál kerestem meg. 
„Itt keztik Szent Márk evan

gélista könyvő” bekezdés után 
olvasom a számomra oly ked
ves igét: „Bizony mondom tü- 
nektek, mert valakitek mon- 
dand e hegynek felvetni és az 
tengerbe ereszteni, és nem ké
telkedik ő szüvében, de hien- 
di, valamit mondand, leszen 
őneki. Azért mondom tünek- 
tek: Mendeneket, valamelyeket 
imádkozva kérték, higyjétek, 
mert veszitek, és lesznek tü- 
nektek.” Ez a fantasztikus hit 
az, ami karácsony közeledté
vel belénk lopódzik és lelkünk, 
tudatunk mélyén ott rejtőzkö
dik az új karácsonyig. „... jöt
tem e világba -  hangzik Jézus 
szava -, hogy tanóságot vall
ják igazságról, mert minden, ki 
igazságból vagyon hallgatja én 
szómat.”

Néhány örökérvényű szó, 
közöttünk orgonahangzás és 
négy gyönyörű latin nyelvű 
himnusz dallama. íme, ennyi 
merült fel akkor képzeletem
ben. A mű gyorsan meg is szü
letett. Meglepetésemre sokszor 
felhangzott különböző templo
mokban. Élete volt a műnek. 
Egy szép napon egy budapes
ti fúvós együttes felkért, ír
nék át néhány részletet fúvó
sokra az orgonával váltakozva 
vagy elegyesen kombinálva a 
hangszíneket. Furcsa gondo
latnak tartottam a felkérést, 
de eleget tettem kívánságuk
nak. Azután egy kazettát kap
tam a felvétellel. Érdekes ha
tása volt az előadásnak négy 
fúvós (két klarinét, két kürt!) 
szólt a partitúra értelmében 
az ugyancsak fúvós színekben 
felcsendülő orgonahangzás
sal. Sohasem gondoltam vol
na, hogy ez a két világ ilyen 
csodásán kiegészíti egymást. 
Olyannak tűnt, mintha a fú
vós hangszerek az ember vilá
gát, az orgona az Isten világát 
jelenítette volna meg. Közeli 
és távoli világ párbeszéde! -  
fogalmazódott meg bennem a 
gondolat. Templomi zenéim
ből válogatott új kötetem élére 
kívánkozott ez a kicsi zeném. 
Ezért most -  annyi év után -  
újrahallgattam. Újra megra
gadta képzeletemet a mű bá
jos egyszerűsége, őszintesége. 
Ez a zene az én mostani ka
rácsonyi ajándékom. „Mi testi 
kenyerünk felett való kenyeret 
adjad münékünk ma.” Milyen 
más EZ a fordítás! Ma ez a ze
ném a testi kenyeröm felett va
ló kenyerem.

T E R É N Y I E D E
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Januári évfordulók
1 -  560 éve született Lorenzo Medici olasz költő

200 éve született Gustav Zielinski lengyel költő
2 -  160 éve született August Strindberg svéd író
3 — 340 éve született Kada Azumamaro japán költő

170 éve született Thaly Kálmán költő
4 -  140 éve született Lyka Károly történész 
150 éve született Václav Rais cseh író
5 -  25 éve halt meg Illés Béla író

485 éve halt meg Marko Marulic horvát költő
6 -  40 éve halt meg Franz Theodor Csokor osztrák drámaíró
7 — 240 éve született Antonin Jaroslav Puchmajer cseh költő
8 — 685 éve halt meg Marco Polo olasz író
9 -  100 éve született Feleki László író

490 éve halt meg Janz Szamotul lengyel író
10 -  90 éve született Fényi István költő

110 éve született Vaszary János író
11 — 110 éve született Konstancija Bujla belorusz költőnő
12 — 960 éve halt meg Abú Szaid iráni költő

180 éve halt meg Karl Wilhelm Friedrich Schlegel 
német kritikus
110 éve halt meg Szilágyi Sándor történész

13 -  330 éve halt meg Giuseppe Artale olasz költő
150 éve született Kosztisz Palamasz görög költő 
150 éve született Maurice Paléologue francia író

14 — 140 éve született Samuel Kollár szlovák történész
15 -  90 éve halt meg Karl Liebknecht német gondolkodó

90 éve halt meg Rosa Luxemburg német politikus
16 -  260 éve született Vittorio Alfieri olasz költő

410 éve halt meg Edmund Spenser angol költő
17 -  180 éve született Anton Naum román költő

370 éve halt meg Szenczi Molnár Albert költő
18 -  320 éve született Charles-Louis de Montesquieu

francia író
19 -  280 éve halt meg William Congreve angol drámaíró

200 éve született Edgar Allan Poe amerikai költő
20 — 150 éve halt meg Bettina von Arnim német költőnő

230 éve halt meg David Garrick angol drámaíró 
120 éve született Sík Sándor költő

21- 390 éve született Anders Bording dán költő 
90 éve született Lőrinczi László író

22- 385 éve született Dosoftei román író
280 éve születet Gorthold Ephraim Lessing német író 
110 éve született Sárközi György költő

23 — 470 éve halt meg Johann Honterus német humanista
20 éve halt meg Weöres Sándor költő

24 -  120 éve született Victor Eftimiu román író
25 -  250 éve született Robert Burns skót költő

100 éve született Ignácz Rózsa írónő
135 éve született William Somerset Maugham angol író

26 — 860 éve született Muhammad Fakhr ad-Din arab író
27 -  90 éve halt meg Ady Endre költő

800 éve halt meg Minamoto no Szanetomo japán költő 
310 éve halt meg William Temple angol író

28 -  460 éve halt meg Elia Levita jiddis nyelvű költő
70 éve halt meg William Butler Yeats ír költő

29 -  35 éve halt meg Herbert Ernest Bates angol író
130 éve született Józef Holly szlovák író
90 éve halt meg Franz Mehring német irodalomtörténész

30 -  140 éve halt meg William Carleton ír író
31 -  210 éve született Adolphe Toepffer svájci író
? -  1140 éve halt meg Amr ibn Dahr al-Dzsáriz arab író

Magyar
közmondás
VÍZSZINTES
1. Magyar közmondás első ré

sze. 14. Török gépkocsijel. 15. Arad 
megyei város. 16. Ritka női név. 
17. Kozák katonai parancsnok. 19. 
Ragad. 21. Vállalati forma (rövidítés).
22. Lendület. 23. Bódulat. 25. Sept-..., 
kanadai kikötőváros. 26. Szerzetes.
27. Sakkeredmény lehet. 29. Ötórai 
ital. 30. Arat. 31. Kerti virág. 32. 
Annyi mint, röviden. 33. -hat, -... 34. 
Égiháború. 36. Kősó. 38. Buenos ..., 
Argentína fővárosa. 40. Bűneiért 
megfizet. 42. A hidrogén és az argon 
vegyjele. 43. Errefele! 44. Cinlemez. 
45. Keleti, lantszerű vonós hangszer.
47. Szlovén autójelzés. 48. Autós csil
lagtúra. 49. Porcióz, oszt. 50. Francia 
sanzonénekesnő (Edith). 51. Cserje.
52. James ..., a 007-es ügynök. 53. 
Zanzafej! 55. Sárga vegyi anya
got tartalmazó. 56. Ágynemű. 58. 
Határozottan kijelentő. 60. Levelet 
újrafogalmazó. 62. Jegyzetel.

FÜGGŐLEGES
1. Legfelsőbb magyar tudományos 

szerv. 2. Ész. 3. Pite jelzője lehet. 4. 
Kúszónövény. 5. Spanyol, portugál és 
norvég gépkocsijel. 6. Grand Prix, rö
viden. 7. Döntést hoz. 8. Lengyel vá
ros. 9. Eredeti sztár! 10. Fal, romá
nul. 11. Rangjelző előtag. 12. Tud, 
képes. 13. Édesburgonya. 18. Kocka, 
latinul. 20. Ritka női név. 23. Harap.
24. Csipkéjéről híres magyarorszá
gi település. 25. Szomjoltó folya
dék. 26. Kelmefestő eljárás. 27. Atya.
28. Nemzetközi kamionjelzés. 30. 
Kolónia. 31. Mennyiségi egység. 33. 
Honi. 35. Orkán. 36. Köszönésforma. 
37. Kis Terézia. 39. Csavar. 40. A va
nadium és a nátrium vegyjele. 41. 
Ajtó tisztítása. 43. Odáig. 44. Magyar 
közmondás második, befejező része.
46. Kereset. 47. ... mora: haladék nél
kül (latin). 49. Megátalkodott. 50. 
Orosz fizikus, az antenna feltalálója. 
51. Görög betű. 52. Svájc fővárosa. 54. 
Könnyűfém rövid neve. 55. Gyötrelem.
56. Málika. 57. Norvég váltópénz. 59. 
Liget határai! 61. Házimozi.

B O T H  L Á SZLÓ

A Helikon 23. számá
ban közölt Kínai közmon
dás című rejtvény meg
fejtése: Nagyon gazdag, 
akinek nincs veszteniva
lója. >194841 0 0 0 0 0 6 5 52
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