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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Csak ülök  
az ablaknál 
és nézem  
a völgyet
A világ, sajnos, nemcsak a si

ralom völgye, hanem  a félművelt
ségé is. Ennek a tenyészhelye, 
alap-telepe. Ennek a hatalm as, 
egyedülálló ku ltú rának  a fész
ke, a Föld a bunkóság grundja, 
lerakata  is. Nem mellékesen és 
nem párhuzam osan, hanem  főál
lásban és főelterülésben az. Eb
ből a szempontból valóságos si
vatag tehát. De lássuk, még mi 
m indennek a színhelye, úgyne
vezett völgye, bázisa, repülőtere 
ugyanaz a színhely. Különleges 
képződmény és lerakat, felhalmo
zódás és összeállítás, állomány 
lévén végül, az emberi kultú ra  
szabadalm ának völgye is. Szilíci
umvölgy, aranyvölgy, grafitvölgy, 
rézkarcvölgy, szonátavölgy, töl
tőtoll-völgy, ajakpirosító-völgy, 
arcpirító-völgy, rózsavölgy, koz
metika- és kozmoszvölgy és per
sze pontosan attól, hogy Nean- 
der-völgy, le tt ő Oxford-völgy és 
Harvard-völgy, Wittenberg-völgy 
és Bologna- meg Firenze-völgy, 
így Gutenberg- és Rubljov-völgy, 
Nobelek és Lezuhant Pilóták, 
bennégett Próbarepülők és Meg
gondolatlanul Előző Sofőrök, He
behurgya Politikusok és Pipogya 
Pénzügym iniszterek, Terrorista 
Reformerek és Homlokunkra Csa
pó Reformátorok völgye, véges-vé
gig, am ióta bevonulunk és kivo
nulunk, keresztülvonulunk rajta. 
Kezünkben egy-egy diplomával 
és reggeli lappal, m int úti olvas
mánnyal.

Lugosy László: Kettó's figura

•  Búcsú Nagy Gáspártól
•  Gyulai Levente írása 

Mészöly Miklósról
•  Szőcs István: Merengő
• Bogdán László: A kintre

kedtek (befejező rész)
•  A NAGY KILOMETRIK

EGYED EMESE 

T rovarsi
Szép szavak nyírott kertjeiben szólt 
Valami hajnali rigó neked szólt

Lassan életre mozdult az avar 
Jobban hallatszott patak csevegése

Már kifakult nyersezüst holdak képe 
Tóban és égben könny gyűlt a füvekre

Fogadj Megváltó vissza kebeledre 
Almot öleltem egyedül vagyok

Felolvadtak jéghegyek tengerek 
Rosttá koptak a bíbor nappalok

Elhamvadtak az ében éjszakák

Ajándék percek titkon szétperegtek

Tudtam  semmi léptei közelednek 
A  szó a víz a levegő' megritkul

Fogadj el vágyon vallomásokon túl 
Meglelsz meglelsz csönd partjain kereslek

Bárhol járok követsz

Követlek

V issza
Jaj, Hóra, Hóra,
Hóra Helióra!

A  lombokon át csönd szirmai hullnak.
A  hallgatást nem zakatolja szét gond, 
a kettó's csöndet cél, várakozás.

A z akkor tökéletes pillanat volt.
Hosszú, fehér, bár alkonyatba hajló. 
Sóvárogd vissza, szívem, azt a békét.

A  közelséget.
Minden könnyek végét.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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GYULAI LEVENTE

Mit hallgat el a művész?
a szó legprecízebb formája is csak 

a közelítés, csak a ráfogás kategóriájába 
sorolható... Kérdésed összefügghet a frag
mentumszerűséghez való vonzódásom
mal, illetve azzal a tudatos felismeréssel, 
hogy a dolgok totális megragadása eleve 
lehetetlen. Körbejárásról, megérintésről 
lehet szó, ami számomra automatikusan 
a töredékszerű közelítés lehetőségét biz
tosítja. Ez pedig rokon azzal a gondolat
tal, hogy amit szavakkal bekeríthetek, 
az mindig innét marad a teljesség hatá
rán. „

Mészöly M iklós: Párbeszédkísérlet

Egyre több irodalomtudományi 
m unka figyelme irányul Mészöly 
Miklós irodalmi alkotásaira. A teljes
ség igénye nélkül felsorolunk néhány 
olyan reprezentatívabb szakkönyvet, 
amely a neves szerző művészetét vizs
gálja: Thomka Beáta Mészöly Miklós
ról szóló monográfiája1 régebbi kiad
vány ugyan, de mindenképp említésre 
méltó, vagy N. Tóth Anikó Szövegván
dor. Közelítések Mészöly Miklós pró
zájához2 című, nemrég kiadott köny
ve. Jelen írás tá rgyát Görözdi Judit 
Hangyasírás, csillagmorajlás címet 
viselő' kötete képezi, amely Mészöly 
Miklós írásm űvészetét meghatározó 
elhallgatásalakzatokat elemzi.

Görözdi szerint a mészölyi epika an
nak  m egszólaltatására törekszik, ami 
egyébként hallgat, az alkotói közérzet 
beszédmódra való konvertálása egyik 
fontos problematikája az író művésze
tének. „A mészölyi megismerés csend
je  az elhallgatásalakzatokban válik 
érzékelhetővé olyan jelenségként, 
amely a nyelvi megnyilatkozás fel
függesztésével hitelesíti a narrációt” 
-  írja  a szerző. Mészöly írásaiban  a 
szövegcsend is egy végső rendhez, ér
telemhez való hozzáférésre vonatko
zó kételyt érzékeltet. Ugyanakkor a 
nyelv kompetenciájának korlátozott
ságára irányítja az olvasó figyelmét, 
és a jelentésm eghatározás e lhárítá
sát vagy a befogadónak a jelentés
képzésbe való beavatását is szolgálja. 
Görözdi a mészölyi csendek feltérképe
zését több mű kapcsán végzi el, elem
zés alá vonja többek közt a Saulust, 
és A  pille magányát is, külön fejezetet 
szentelve nekik.

Vállalkozása merésznek tek in the
tő, amennyiben olyan „csendeket”, 
„hiányjeleket” kell formai, szeman
tikai szempontból meghatároznia, 
amelyeket Mészöly Miklós szándéko
san helyezett el a m űalkotásaiban. A 
szerző ezenkívül annak  szemügyre vé
telét is megcélozta, hogyan szervezik 
az üres helyek a mészölyi szövegeket 
és mi a funkciójuk az életmű távlatá

ból nézve. A kötet problémafelvetését 
találóan példázza a bevezető címe is: 
„Gduuu-gduuu”, a Saulus  szereplőjé
nek, a beszédhibás T ám árnak nyelvi 
kifejezését idézve. A könyv öt részre 
tagolódik, a következő fejezetek külö
nülnek el: I. A közérzet poétikája: tér
kép, repedésekkel, II. Nyelvi ambiva
lencia és irodalmi elhallgatás, III. 
E lhallgatásalakzatok a Saulusban,
IV. Az áttűnés poétikája: a pille szárny
mozdulata, V. E lhallgatásalakzatok a 
Megbocsátásban.

A z  irodalomtudós szerint Mészöly 
művei egy olyan szemléletet közvetí
tenek, amely a művészetet a létről 
szóló emberi tapasztalat és gondolko
dás lenyomataként értelmezi. Az írá
sok a nyelvi megelőzöttségre utalnak, 
olyan poétikai világokat létesítenek, 
amelyek a „valóság” és elbeszélt tö rté
net közti analóg megfeleltethetőséget 
tem atizálják vagy csökkentik. „A való
ságot imitáló, analóg és tükrözéses el
járásokat alkalmazó prózavilágot ha
gyományosan az objektívnak felfogott 
realitás (vagy annak  szelete) hitelesí
ti, ezzel szemben Mészöly Miklós az 
epikai hitelességet az adekvát elbeszé
lői pozíció és elbeszélésmód megválasz
tásával biztosítja, szövegeinek nyitott 
szerkezete révén a hitelesítést a befoga
dó kompetenciájába helyezi (legalábbis 
részben).” -  mondja Görözdi, aki az író 
pályájának első szakaszában keletke
zett alkotásokban a francia egziszten
cializmusra emlékeztető jegyeket és a 
nouveau roman poétikai hatásait véli 
felfedezni. Ezeket az írásokat szűksza
vú, szenvtelen előadásmód jellemzi, 
gyakori bennük a szereplők létbeve- 
tettségének alaphelyzete vagy a tá r 
gyak, állapotok minuciózus leírása. A 
szövegirodalom önreferencialitásával 
szemben a valóságanyaghoz és a histó
riaihoz való ragaszkodás mondhatni el
távolította Mészöly karrierének máso
dik szakaszát a prózafordulattal leírt 
kánontól; művei a „célirányos szerkesz- 
tettség epikai kiiktatásával (vagy h á t
térbe szorításával) kísérleteznek.” Az 
idő-történés egységeit nem jellemzi a 
kronológiai vagy kauzális rendkövetés. 
Az író munkanaplójában így vélekedik 
saját alkotói módszeréről: „... olyan 
időérzést adni, ami nem kronológiába 
kényszeríti az olvasó átélő közérzetét, 
hanem az időnélküliségben való szün
telen mégis-előrehaladás szuggesztió- 
já t kelti. Vagyis, epikai dinamizmust 
teremt, megfogható múlt-jövő nélkül. 
Ahogy a múltnak-jövének a valóság
ban is csak jelene van. [...] Az aktuális 
pillanatok mindegyike [...] ugyanazo
kat az elemeket (megtörténtségeket)
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rendezi minden alkalommal aktuális 
rendbe, reflektál rá juk ...”

Mészöly m unkásságának későbbi 
periódusában keletkezett szövegekben 
a személyes elbeszélőt egy személyte
len n a rrá to r váltja fel, ám a belső elbe
szélői nézőpont neki is tulajdonsága, 
csakhogy a redukció vagy a nézőpont
szórás megbontja a nézőpontnak az el
beszélőhöz és a narrá to ri helyzethez 
való kötöttségét. A távolságtartó elő
adásmódot egyrészt a nyelvontológi
ai tapasztalat megjelenítése (a beszéd
mód megakadályozza a nyelv uralm át 
a kifejeznivaló fölött, és kimondja, 
hogy a nyelv elégtelen a világ jelensé
geinek m egragadására), m ásrészt pe
dig az összefüggéseket mellőző epikai 
„pillanatfelvételekből” történő építke
zés határozza meg. Ennek következ
tében kiszélesedik az értelmezői ho
rizont és a szöveg az olvasó szám ára 
még inkább megnyílik. Az író elhatá
rolódott az elbeszélői mindentudó sze
reptől, műveiben az értelmezés, me- 
sélés vagy alkotás viszonylagossága 
hangsúlyozódik. Görözdi úgy véli, 
hogy „Mészöly Miklós a kezdetektől 
fogva a m agyar elbeszéléshagyomány 
anekdotikusságával szemben alak í
to tta  poétikáját. 1948-ban megjelent 
első kötet (Vadvizek) u tán  a Sötét je 
lek (1957) prózái m ár jelzik azokat a 
narrációs jellegzetességeket, amelyek 
egyedivé te tték  a mészölyi kisepikát: 
tárgyilagosan távolságtartó elbeszé
lés, melyben az élmény szerűséget a 
megfigyelés és a megértés kételye el
lensúlyozza.” Az 1980-as évek körül 
keletkezett írásokban pedig erőtelje
sen jelen van „az epikai té r közép-eu
rópai, pannon behatároltsága”, ami az 
archaizáló hatású  helyszín fixálásá
nak, a történelm i idők és nézőpontok 
váltogatásának köszönhető.

Görözdi Judit Heidegger és Zygmunt 
Bauman m unkáinak segítségével pró-
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bálja m egragadni a mészölyi közérze
te i, felfedni a közérzet és az elbeszélés
mód közötti kapcsolatot, az előbbinek 
utóbbira való konvertálását. A Mé- 
szöly-szövegek mellőzik a folyamatos 
kronológiát, az elbeszélőd tudathoz 
„igazodó, ingázó ritm ussal” helyette
sítik, utóbbi a szinkron és aszinkron 
idősíkok váltogatásában érhető tetten. 
A szövegcsend, kihagyás, elhallgatás 
stb. m egragadásához a kötet szerző
je Zsadányi Edit3 által leírt kihagyás
alakzatokat hívja segítségül, ugyan
akkor újabb változatokkal egészíti ki 
azokat. Főképp a Saulusra  és a Meg
bocsátásra terjed ki Görözdi vizsgála
ta. Előbbi „olyan olvasást provokál, 
amely a befogadó racionális tu d a tta r
talm akon tú li érzékenységét hozza 
mozgásba.” A regényzárlat nyitott ma
rad, Saulus m egvakulása nem mondó- 
dik ki egyértelműen. A mesélő „emlé
kező tudata  a háttérbe szorul, az átélő 
tudat viszont egyre kevésbé képes be
számolni a benne lezajló változásról, 
utalásokkal s a korábban felvezetett 
metaforaháló elkötésével, dadogva tá 
jékoztatja olvasóját.” Az emlékek, ref
lexiók és események sora töredékekből 
létrejövő asszociációs lánccá alakul. A 
töredékek a személyiségalakulás u tá 
ni Saulus tudatállapotát ábrázolják. A  
pille magánya ehhez képest egy másfaj
ta  alkotói közérzetet tükröz, szétesett 
világképet hordoz. A Megbocsátás el
beszélőjének nézőpontja szórt, vagyis 
mindentudó pozícióját néhol más sze
replőre ruházza, m áskor pedig tőlük 
függetleníti. Míg a Saulusban  egy vi
lág nyelven keresztüli elérhetetlensége 
kap kiemelt figyelmet, addig a Megbo
csátásban a nyelviség kérdése h á tté r
be szorul a valóság hiteles epikai áb
rázolásának eleve korlátozottságához 
képest.

A Hangyasírás, csillagmorajlás a 
mészölyi életművet újabb szempontból 
vizsgálja, Görözdi elhallgatásalakzat- 
elemzése a rra  utal, hogy az író művei 
lassú olvasást igényelnek, „szuggesz- 
tív erejük azonban a felületes olvasás 
szám ára is jelzi a mélyükön rejtőző ta r 
ta lm akat.”

Görözdi Jud it: Hangyasírás,csillagmo
rajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Mik
lós írásművészetében. Kalligram, Pozsony, 
2006.

Jegyzetek
'Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Kalligram 

Könyvkiadó, Pozsony, 1995.
2N. Tóth Anikó: Szövegvándor. Közelíté

sek Mészöly Miklós prózájához. Kalligram, 
Pozsony, 2006.

3 Zsadányi Edit: A csend retorikája. Ki
hagyásalakzatok vizsgálata huszadik szá
zadi regényekben. Kalligram, Pozsony, 
2002 .

M USZKA SÁNDOR  

Levél Jo Jing-nek
Játszik a szél a fákkal 
Mind az öt fiam
Macskák bagzanak ablakom előtt 
Ott vár a mennyben 
Készülődöm hát.

H a b á rm iért a  bá n a t
H  úrnak arca feldagadt 
A rumtól egyre kékült 
A nőket szerette s illatát 
A fűnek ha épp kizöldült

Mesélte régen az erdőn hált 
Döntött hatalmas fákat 
Felfedezett egy csillagot 
S ha bármiért a bánat

Fütyült meg néha énekelt 
S  míg csattogott a fejsze 
A gond a forgáccsal elrepült 
S ha bárkinek is mersze

Támadni őrá kedve volt 
Mint mondja nem hátrált meg 
S egy újabb pohárral ha bárki fizet még... 
Egyszer reméli így lesz.

Szerelm esek
A férfi az ágyon hevert
És a plafonon játszó árnyakat nézte
Több mint egy éve már
Mondja a falnak -
A szemétbe hordta le.

D ecem ber
Ha fáradtan mind ki még remél 
Elhevert már s a táj kék 
Szemére fátylat borít a bús hegy 
S  már tapintható az árnyék

Varjak érkeznek mint régi regékben 
Csőrük sebzett a dértől 
Szállnak remegve a házak közé le 
Kábán a szürke légtől.

M íg elfogy a  m ag  m in d
Arra is gondol az ember legvégül 
Élnie itt tán büntetésbül 
Kellett s kelhet még 
Ki tudja hány nap 
Istenei
Míg megbocsátnak 
S elfogy a mag mind 
Mit vetni küldötték 
Őrzi s tudja jól 
Szüretje nincs.

M agadra  vagy
Ha kialszanak a csillagok 
Bár készülődhetsz de várj még 
Míg ólom szekéren végleg az éjjel 
S ha szétszaladt már az árnyék
Akkor indulj csak 
S ha zúgott a gyár már 
A várost kerüld el 
Hol magadra vagy

Sem m it ne kérdezz
GY. A.-nak 

Tél jön nehéz tél 
Kardot kovácsolj 
Patkót lovadra 
Kétélű tőrt

A hegyek közé menj 
Hol árnyal a fenyves 
S elfedi nyomod 
A lányarcú tél

Társként istent csak 
Asszonyt ne válassz 
Ha ellen támad rád 
Őhozzá kiálts

Ebek vérétől 
Pengéd kíméld meg 
Semmit ne kérdezz 
S majd hallod szavát

Szerelm eim
Vissza se néz tán 
A hófödte házra 
Hűlő nyomára 
Hol jégcsapok 
Egy-egy könnyet még 
Míg sorsuk a fénnyel -  
Ma itt -  mondja -  
Holnap ott vagyok

K érelem
Uraim itt a vég-alatt 
Hol már annyi minden eldőlt 
Ihattunk volna kénsavat 
Vagy magunkra rá az erdőt

Ólmot szívünkbe 
Vagy otthagyni másnak 
Kinek ha más nincs 
Csontját apáknak

Uraim itt hol végszavak 
S csak petíció a látkép 
Jól látható már mi megmaradt 
E versnyi balga játék.
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Az élő Nagy Gáspár
Megint rendet vágott a halál soraink

ban: a nagy Nagy László után a névro
kon Nagy Gáspár is -  évtizedek múltán 
követve a példaképet -  eltávozott. Hagy
ta  a pannon derűt és a dimbes-dombos, 
jó szagú, mert szőlőkkel is illatosított 
tájat, a vasi dombokat, Bérbaltavár és 
a szomszéd falu, Nagytilaj barangol
ni való lankáit, ősállatcsontokat rejtő 
-  a földet és az emlékezetet évezredek 
távolából is megmozgató -  horhosait, 
„bányáit”, legelőit. Hagyta, odahagy
ta, elhagyta, hogy 56 évét megélve (mi
nő, a költőhöz igencsak illő forradalmi 
szám!) örökre visszaköltözhessen a szü
lőföldre.

Avval, hogy Pannóniába, egy kissé a 
mennybe is.

Abba a — csak az igazakat, a haza 
ügyére fölkenteket magába gyűjtő — 
nemzeti lugasba, ahol most már örökké- 
tig folyhat a disputa. Arra a valóságos 
és lebegő, mert a trianoni kaszaboláso
kat is -  kerekedjék a haza -  kiigazító 
terrénum ra, ahol közvetlen példaképei, 
Nagy László, Kormos István, Jékely Zol
tán  és a hitével a csöndet bebábozó Pi
linszky János várta.

Abba a ha tár nélküli, Budapesttől 
Torontóig, Kolozsvártól Montrealig 
nyújtózó hazába, amelyben a magyar 
irodalom, ez az Ómagyar Mária-sira- 
lomtól és Balassitól Illyés Gyuláig, Cs. 
Szabó Lászlóig és H atár Győzőig (őt is 
a napokban temetjük) húzódó, a külön
féle sípok összhangzattanától értéket 
értékre halmozó kis szőnyeg nem csu
pán a paloták márványlépcsőit díszíti, 
hanem a viskók döngölt agyagpadlata- 
it is.

Nagy Gáspár plebejussága, akárcsak 
Illyésé, innen ered: az Arany János vi
aszpecsétjeként is elhíresült közjó -  az 
értük tenni valamit! -  belső törvénnyé 
alakult erkölcsi imperativusából. Tör
ténelmi ajzottságukban mindketten 
így tudták: a zsarnok, a zsarnokság 
elíen harcolni kötelesség! A ma már 
klasszikus és a fiatalon meghalt utód 
is -  mutatis mutandis -  egész életében 
ugyanazt az egyetlen mondatot mond
ta.

A Haza üdve okán? Inkább saját -  a 
közösség parancsában föloldódó -  lelki
ismerete (az igazi egyetlen műszer) meg
nyugtatása céljából. De ez a „megnyug
ta tás” egyúttal az eleven szövetbe vágó 
kés élesítése is. Nem is akármilyen cél
ból; legkivált azért, hogy -  jöjjön akár
milyen gerincroppantó próba -  mindvé
gig egyenes maradjon a gerinc.

Nem véletlen, hogy Nagy Gáspár 
m ár egyik korai megnyilatkozásában a 
verset „töretlen gerincek kopogtatása”- 
ként mutatja föl. Majd ugyanitt, a meta
forikus beszéddel bővítve a kört, „anya
ságnak” titulálja, melynek „térdén az 
egyetlen fiú, hazám!”

Első kötete, a Koronatűz (1975) azért 
is izgalmas, mert több „kézjeggyel” író
dik. Három vállalt előd -  Petőfi, Ady,
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József Attila — mellett a sorokat á t
lengi Nagy László m úlhatatlan — a 
bérbaltavári kozmoszt a felsőiszkáziból 
is gyarapító -  jelenléte, s ami különös: 
egy, a Weöres Sándor-i énekkel kacér
kodó udvarló hang ugyancsak. S már 
itt, nem csupán a Dózsa György-i példa 
m iatt (címadó költemény), érezni a köl
tő tág -  táguló -  világszemléletét: az 
egyetemes magyarságban való gondol
kodást, hiszen verset ajánl a sepsiszent
györgyi Kapuállító költőinek is.

Ebből az alapállásból önkéntelenül 
adódik — igazmondó hitét a pannon
halmi bencés indíttatás fölöttébb meg
határozta - , hogy szóvá kell tennie az 
1956 októberét feledésre-halálra ítélő 
Kádár-korszak legnagyobb becstelensé
gét: Nagy Imre és megannyi sorstársa 
kivégzését. És Nagy Gáspár nem tétová
zik, 1983-ban, a m ártír miniszterelnök 
halálának 25. évfordulójára megírja -  a 
nyíltan is rejtező évszámok mögé bújva, 
de a sorvégi infinitívuszokkal nagyon 
is világossá téve gyászát -  Öröknyár: 
elmúltam 9 éves című költeményét: „(p.
s.) egyszer majd el kell temetNI / és ne
künk nem szabad feledNI / a gyilkoso
kat néven nevezNI”.

Hiába a verset közreadó tatabányai 
Új Forrás magyarázkodása -  a politi
ka szigorát ismerjük Nagy Gáspárra 
ráomlott az ég. A legszomorúbb, hogy a 
rangjukat féltő írószövetségi vezetők -  
vagyis a kollégák, hiszen ott dolgozott 
titkárként -  védelmére sem számítha
tott. Föladták.

Ám a költőt kemény fából faragták, 
hitét el nem vehették. Aki évekkel az
előtt Szaltószabadságot kiáltott — a vers 
Csak nézem Olga Korbutot... címmel je
lenhetett meg - , hű maradt igazmon
dó elveihez, hiszen a szegedi Tiszatájat 
épp azért fejezték le (szüneteltették), 
mert a cenzúra jól észlelte, hogy abban 
a bizonyos versben — A Fiú naplójából 
(1981—1986) a magyar október, vagyis 
az eltiport szabadság harmincadik év
fordulójára íródott -  a harminc évgyű
rűjével susogó drága júdásfa homályt 
oszlatóan regél: „Míg a szem él látni 
kell fele-Barátaim!...”

NAGY GÁSPÁR
Jegyezvén s za lm a szá lla l
-  ... mindig és mindig: 
bűnökben édesült, iramúit napok 
habjaiban fukdokló emberek, 
egy szalmaszállal, tudjátok-e? 
talán a menthetetlent mentitek.

- . . .  kívül és belül: 
poklosan örvényült, háborúit világ, 
de a remény sohasem meghaló, 
ha minden utolsó szalmaszál 
ABBÓL A  JÁSZOLBÓL VALÓ!

És költőnk látott! Bátran, tisztítótűz
nek gondolva a verset. Olyan lángnak, 
amelyben a személy (törékeny magam
aga és megannyi sorsosa) megéghet, 
de az eszme, a közösség, a haza, a sok
szor keresztre feszített igazság -  soha! 
Haláláig megmaradt ez a -  sokak sze
rin t megkérdőjelezhető, mások által ta 
lán le is szólt -  nyílt beszéde. A nyílt be
széd mint magatartásforma.

Verse az idők folytán sokat változott, 
(nem csupán a formagazdagodás révén) 
teltebb lett, ám a belőle kisütő korbácso
ló indulat ugyanaz maradt. Annak elle
nére, hogy ütött, különösen a rendszer- 
váltó hazugok kaptak tőle sok csapást 
(Békebeli kannibálok; Nyári levél-hüm- 
mögés, zizzenés, amikor kertünkben a 
tetvek...; Árulások évada), megmaradt 
bájoló gesztusa, sőt a hitet kozmikussá 
tágítván szakrális vonzalma is. Hogy 
továbbadja a benne megvilágosodott 
fölismerést: „de a remény sohasem meg
haló, / ha minden utolsó szalmaszál / 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!” (Jegyez
vén szalmaszállal)

A bérbaltavári csodától -  „Szőlőbon
táskor, májusi-karácsonyban / foltos 
szalmazsák fölé leszállt az angyal” (Má
jusi-karácsonyban) -  az érettebb kor
szak nagy verseiig (Hullámzó vizeken 
kereszt; Symphonia Ungarorum; Októ
ber végi tiszta lángok) úgy épül az ív, 
m intha a katedrálisok őrtornya együtt 
őrizné a felnőtt bizonyosságává váló bé
ke-szigetet, és ama földrajzilag nagyon 
is meghatározható jászolhoz kötődő ho
mályt. Aki jön, jön, jön -  a névnek is 
megvan a rituáléja - , aranyat hoz nagy 
fazékkal, hogy mutathassa: a születés 
misztériumához ő is hozzájárult. Ám bo
nyolódik a kép, hiszen a kereszthalálra 
született -  Nagy Gáspár költészetében 
könnyen rábukkanhatunk a legszemé
lyesebbé váló golgotái ú tra is — egy sze
mélyben maga az üdvözlő, üdvöt hozó 
király is.

» » » » » »
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RADICS ÉVA

Vízszintes némaságban
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És ebből a királyból lesz forradal
már, kényes ízlésű szómágus. Aki — 
nyíltan vallja, s jó pár költeményében 
kísérletet tesz is rá — posztmodern 
módra bármikor ujja köré tudja csa
varni a verset {Az ún. nyelvkritikus 
költészet manifesztumának rekonstruá
lása eredeti dánból és honi sajt(ó)ból), 
de ámulva hallgatja Jékely és Kormos 
szürrealitásba emelt, a női kebleket 
napkoronghoz hasonlító -  égető -  esz
mefuttatásait is. Jékelyvel egyértelmű
en megjelenik Dsida, a Pisztráng-ba
lettal a Psalmus Hungaricus jeremiási 
átka-siralma, nyugtalanító békéje, Kor
mos pedig a vértanúvá emelt jelképpel, 
a mosónő fiával együtt hozza az angyal
lá vált Sövényházi M árta Kódexszel fel- 
legajtót nyitó tündérkedéseit.

Érdekes, hogy ez a kissé krúdys, 
a mesét (gyakorta történelmi mesét) 
mesébe úsztató vonulat — magyarán: 
Nagy Gáspár gyermeki játékossága 
— nem a versekben vevődik észre (ha
bár a zeneszerző Szokolay Sándor a 
Symphonia Ungarorum megzenésítése 
folytán, a Nagy Gáspár-i harangokat 
kiegészítendő, egy csángó dalt éneklő 
gyermekkórussal csilingelt), hanem a 
költő prózájában.

Az életműnek ez a kevésbé ismert ré
sze.

Nincs benne bonyodalom -  vagy ha 
igen, akkor másféle módon - , mint a 
verset megfeszítő metaforikus beszéd
ben (A halántékon lőtt versek emlékmű
ve mögött; Kibiztosított beszéd; Szabad
rabok), a Milan Kunderára (és a cseh 
film vágásaira, „fényösszevonásaira”) 
figyelő történet attól lebilincselő, hogy 
a némelykor szürrealitásba úsztatott 
mese a legtermészetesebb hangon fo
lyik. Ugyanakkor a tévesztések, össze
vonások, idősík-kavarások, álom és va
ló váltogatása révén értelmi-érzelmi 
hullámzást kapunk.

Ember legyen a talpán, aki azon
nal fölismeri, hogy a valahai, a való
ságban is megtörtént buszozásban az 
udvarlás folytán hegymagassá nőtt 
hős nem maga a Budakeszire utazó 
Hölderlin-e, vagy a műveltséget já 
tékká avanzsáló férfigőg egyik szél
hámosa (Zöld Ervin — Tübingenből). 
S a (legény-részlet) című kisregény -  
amely majd a Kanizsa-vár (vissza) cí
mű ugyancsak hosszabb elbeszélésben 
teljesedik ki — pedig történelmi beszá
moló az 1968-as csehszlovákiai bevo
nulás keretezte első (kamasz) szere
lemről. B rutalitás és kisvárosi alakok 
kavalkádja -  ez együtt Nagy Gáspár 
kanizsai álma. Fontos pillanat, hiszen 
ebben a lehetetlen élethelyzetben kezd 
nyiladozni a költő.

Akkor még felhőtlen boldogságában 
nem álmodta meg, hogy „nagy nyári 
délután lesz”, s a rra  sem gondolt, hogy 
egyszer majd -  törvényerejű a számok 
ridegsége — búcsúznia kell (56 évesen).

Akit a nagytilaji temető földjébe te t
tünk -  él. Attól leginkább, hogy ’56 fák
lyáját hordozza szívében.

N agy  Gáspár halálh íre
Most bennünk szakadtak le a hidak, 

Gáspár. Repedezik a levegő -  s rád terül a 
csönd. Átmentéi oda, hol jó. S a történelem 
asztalán továbbra is foszladozik a kockás 
vászon. A jövőnk elmúlik: felzabálják a bé
kebeli kannibálok.

A félezer oldalra rúgó, rólad, „ellenséges 
ellenzékiről” szóló rendőrirodalom ma is kí
sért, masszívan. Lám a múlt el sem múlt... 
Most is „helyzet” van. Sőt: „fokozódik”. A 
holdbélivé tett ország morálisan teljesen 
szétesett. Ahogy mondtad: bizony, baráta
im, most aztán végképp nem lehet tudni, 
mit hoz a múlt! Az össznépi felejtés, illet
ve a mesterségesen előállított felejtetés új
raéledő világában írómasinád hernyóbe
tűi figyelmeztetnek: „Nekünk nem szabad 
feledNI!” Nem szabad feledni Nagy Im
re 53-as kormányprogramját, mely embe
ribb életet ígért, s véget vetett a kötelező 
beszolgáltatásoknak, a padláslesöprések- 
nek. Az 56-os egyetemistákat, s a Corvin- 
köz szent suhancait sem. A csodát, hogy 
Dávid ismét legyőzte Góliátot. Majd a szü
lőfaludon, Bérbaltaváron is átvonuló me
nekültáradatot. A kíméletlen megtorlást, 
mely a pannonhalmi bencés gimnázium ta
nárait -  tanáraidat -  sem kímélte. Az igaz
gatót, akit félholtra vertek, mert nem volt 
hajlandó kiadni a forradalomban részt vett 
diákokat, mondván, Pannonhalma sem a 
nyilasoknak, sem az oroszoknak nem nyi
tott ajtót. A hóhér-idők brutális csöndjét. 
A balsorskereskedés számtalan változatát. 
Az elvtelen kompromisszumokat. A soká
ig temetetlen, meggyalázott hősöket, kik
nek emléke maradt a legerősebb. A 68-as 
csehszlovákiai „testvéri segítségnyújtást”. 
Azt, hogy ekkortájt kezdtek antimarxista 
nézeteid miatt megfigyelni, jelentéseket ír
ni rólad -  szombathelyi főiskolás korodban. 
Hogy ettől kezdve minden lépésed lázasan 
követték, életed minden apró mozzanatára 
kíváncsiak voltak. Hogy számon tartották 
baráti kötelékeidet, irodalmi próbálkozása
idat, levelezéseidet, erdélyi útjaidat. Hogy 
országos botrány kerekedett ’84-ben, mi
kor a tatabányai Új Forrásban megjelent az 
Öröknyár, ’86-ban meg a Tiszatájban A Fiú 
naplójából c. versed — s még a lapot is betil
tották. Hogy rendőrök követtek, mikor a 
301-es parcellában kerested a sírt. S a nagy 
elégtételt, az ünnepélyes újratemetést. De 
az ötvenedik évforduló viperás rendőreit 
sem szabad feledni. S Camus szavait, me
lyek szerint a gyilkosokat nem szabad iga
zolnunk. Még közvetve sem. Sőt — ahogy te 
írtad: „néven kell nevezNI” őket.

Erre tanít golgotái életutad s immár le
zárult életműved. Eredeti látásmódod, tör
ténelmi érzékenységed, mélyreható erköl
csi igényességed és szigorúságod verseidet 
visszavonhatatlanul a Különösen fontos! 
kategóriába sorolják — mint annak idején 
a rólad írott jelentéseket a Belügyminisz
tériumban. Költészeti eszköztárad modern 
és ó, groteszk és játékos elemekkel, vizuá
lis hatásokkal, szótörésekkel, szójátékok
kal, szokatlan szóösszetételekkel tele. [Ver
seskötetek: Koronatűz (1975), Halántékdob

(1978), Földi pörök (1982), Áron mondja 
(1986), Kibiztosított beszéd (1987), Múlik a 
jövőnk (válogatott versek, 1989), Mosolyel
ágazás (1993), Fölös ébrenlétem (1994), Zó
naidő (1995), Tudom, nagy nyári délután 
lesz (1998), Szabadrabok (egybegyűjtött 
versek 1968, 1998, 1999), Húsz év a kétezer
ből (2000), Amíg fölragyog a jászol (2001), 
„...nem szabad feledni” (2002), Ezredváltó, 
sűrű évek (2003), prózai művek: augusztus
ban, Ludvík Jahn nyomában (legényrészlet, 
1995), Kanizsa vár (vissza) (1999), tanulmá
nyok, esszék, kritikák.]

Díjak, elismerések is övezték tevékenysé
gedet: Művészeti Alap Elsőkötetesek (1975), 
Radnóti-díj (1977), clevelandi József Attila- 
díj (1986), József Attila-díj (1990), Magyar 
Művészetért Díj (1990), Greve-díj (1992), 
Artisjus irodalmi díj (1992), Tiszatáj-díj 
(1993), Nagy Imre-emlékplakett (1993), 
Kölcsey-díj (1994), Ratkó József-díj (1994), 
Getz-díj (1995), Balassi Bálint-emlékkard
(1999) , Kortárs-díj (1999), Kossuth-díj
(2000) , Hűség-díj (2001), Szent Márton-díj 
(2003), Bárka-díj (2003), Március 15-e díj, 
Magyar Örökség-díj, majd Príma-díj, melyet 
már fiad, Áron vett át (2006).

Adósaid maradunk azért, mert minden 
körülmények közt hűséges maradtál elve
idhez: „emlékezni, látni, megnevezni és soha
sem félni”, nemcsak mint költő, hanem mint 
népművelő, könyvtáros (1971-1975), mint 
a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője 
(1976-1980), mint az írószövetség titkára 
(1981-1985), a Bethlen Gábor Alapítvány 
titkára (1985 óta), mint a Hitel szerkesztő
je (1988-2004) és a Magyar Katolikus Rá
dió főszerkesztője (2004 márciusától). A 
magyarság sorskérdéseiről szóltál az író- 
szövetség választmányának (1981-1995), 
majd elnökségének (1989-1991), a Magyar 
Demokrata Fórum országos választmányá
nak (1989-1990) s 2000 óta a Magyar Mű
vészeti Akadémia tagjaként, vagy „öreg po
étaként” -  ahogy magad nevezted -  A Hitel 
szerkesztőségében, vagy a vonaton utazva, 
Szegeden, Huszárokelőpusztán, Szombathe
lyen s a tengerentúl is.

Számtalanszor jártál köztünk, az auszt
riai magyarok körében. „Lóra pattantunk”, 
ha jöttél, s meghallgattunk Grácban, 
Bécsben, Felsőőrött meg Annabergben is. 
Előadásaid, verseid az írástudók felelős
ségével foglaltak állást a múlt és jelen je
lentős eseményeiben. Az értelmet és er
kölcsöt ugyancsak próbára tevő Józan, 
helybenzsákbanfutós korban” különösen 
figyeltünk szavaidra. Az alapvető eviden
ciák kimondásával segítettél megőrizni a 
gerincességet. Ébren tartottad az „ötven
hatosok és hatvannyolcasok / hetvenhato- 
sok és nyolcvanegyesek / és főleg tömegesen 
egyesek” igazságát, melyet nem lehetett 
többé ki nem mondottá tenni. S szigorú
an elítélted a rendszerváltozás „mosolyel
ágazásait” is. Költészetedet hitelesítette ki
kezdhetetlen jellemed.

Még ötvenhét éves sem voltál, mikor 2007. 
január 3-án elszólított közülünk az Úr. Azaz 
még koroddal is 56-hoz kapcsolódsz. Nagy 
űr maradt utánad, mert igen szerettünk. Az 
örök világosság fényeskedjék neked!
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SZŐCS ISTVÁN
MERENGŐ
Nyelv, művelő, 
met e - or o -lógia
Én is szeretem a tűnő szerelmet, sze

retem megcsókolni az öreg nyelvművelő
ket: amikor rábeszélő, szívből-búgó han
gon törekszenek a jóra, vigyázva, hogy 
senkit meg ne sértsenek, főleg a hata
lommal bíró szándékos nyelvrontókat 
ne, nehogy; szívesen hallgatom a Rádi
óban G. L. vasárnapi műsorait, jót tesz
nek a kis és nagy politika rettenetéi ál
tal felsebzett léleknek; legutóbb azonban 
már élesen felszisszennem kelletett, mert 
az öreg tudós, egy hallgató levelére vála
szolva, illetve attól nyert indíttatásában, 
egyetértvén azzal, hogy a köd szó többes 
száma, a ködök, nem túlságosan, nem 
mindenekfelettvalóan helyes, jobb, ha he
lyette ködfoltokat mondunk, ugye, az még
is világosabb fogalmazás, nem olyan kö
dös, és levélíróval együtt reméli, hogy a 
ködök alak végül is háttérbe fog szorulni 
és a meteo-oro-lógiai jelentések is szaba
tosabban lesznek ködfoltosak.

Felszisszentem, mert eszembe jutot
tak egy régi, sok időjárás-jelentést író köl
tőnknek a sorai — akinek ráadásul elég 
gyakran be is teljesedtek a jóslatai, lásd 
például: Kemény szél fuj, lángra kap a 
szikra, vigyázzatok a házaitokra egyik 
éghajlat-elemző költeményéből:

Most uralkodnak a szelek, a viharok,

Alkonyat felé ha fáradtan elülnek,
A rónára halvány ködök települnek 
(kiemelés természetesen tőlem), bizony, 

ez nem „újabban elterjedő” egyéni nyelvi bi
zonytalanság, bár „újabban” is találkozni 
vele költőknél, pl. Kosztolányi Dezsőnél: 

Nedves ködökbe gerjed 
a csendes éjszaka

(Szerelmi dalok)
és hogy most már aztán többet ne is na

gyon idézzünk:
Tar ágak-bogok rácsai között 
kaparásznak az őszi ködök

(József Attila)
Igen, persze, hogyne, természetesen, a 

költői szabadság, a képalkotás, a megenged- 
hetőség, mondja a művelő, azonban, ugye, a 
költői nyelv, az nem mindig azonos a termé
szetes szóhasználattal, mivel, ugyebár...

Akkor hagyjuk is a költészet, nézzük a 
nyelvészetet: A magyar nyelv szótára (1965 
CzF) a köd szókapcsolatai közt felsorolja: 
Őszi, tavaszi ködök. S ha telne drága, újabb 
szótárakra, ki tudja, még mi mindent idéz
hetnék. így csak ennyit az Etimológiai szó
tárból: „...Zűrjén mii-kid, „ész, értelem”, vot- 
ják kid ugyanaz...” Hát igen, így érthető, 
ha a köd és értelem összefüggenek! (Csak 
annyit jegyezzünk még meg, hogy a közép
kori magyar nyelv a köd szót „felhő” érte
lemben is használta. „A ködök... mend ez 
világot bejárni megtökéllik.”)

Van valami mókás hasonlóság egyes 
mai nyelvművelők és a nagyon mai szín
házpolitika között. Például: utóbbi a kö
zönségtől félti a színházat és nem is né
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zi jó szemmel a népes közönséget. Meg 
is szüntetik a nagyszínház jelleget, ahol 
lehet, például a kolozsvári magyar szín
háznál, s mindezt azért, hogy „a szín
művészet ne kerüljön a közönségízlés 
uszályába”. Mivel a közönségízlés művé- 
szietlen, alacsony, vagyis: „közönséges”.

Ha azonban az alacsony ízlés, a közön
ségesség bevonulásának a történetét ta 
nulmányozzuk, a mai színművészetbe, 
megállapítható, hogy nem a közönség kez
dett el nyilvánosan vizelni a nézőtéren, 
hanem a művészek a színpadon. Ugyan
így: nem a közönség vitt be ágytálakat 
és éjjeli edényeket a nézőtérre, hanem a 
magas-modern színjátszás épített budi
kat a színpadon. Ami a nemi tevékenysé
get illeti, hát nem mondom, a páholyok sö
tét mélyében valaha a nézők részéről is 
megeshetett (főleg az ún. igazgatósági pá
holyokban), de teljes fényben csak manap
ság és a színpadon, illetve a színpadot he
lyettesítő tér- és távközökben.

Ugyanígy: a nyelvművelő állandóan a 
nagyközönségtől, a beszélők tömegeitől 
félti a nyelvet. Pedig nem a nagyközönség 
vezet be és tesz kötelezővé idegen kifeje
zéseket, nem az nevezi el például a térké
pészeti intézetet kartográfiainak, a lég- 
körtani intézetet meteorológiainak, amit 
aztán csak a nyelvművelő tud pontosan 
kiejteni, mert majd mindenki megtakarít 
belőle egy o-t s metero-lógiát mond), nem 
a nagyközönség vezet be ilyen szavakat, 
hogy ombudsman, s ezer mást...

Szóval a nyelvművelőnek az volna a 
feladata, hogy a „felsőbbek”, például a 
szakállamtitkárok, a rektorok, de min
denekelőtt az újságírók, rádió- és tévébe
mondók, műsorvezetők és riporterek osto
rozásával töltse ideje legnagyobb részét, 
vagyis ahogy a bírálatnak a mai színmű
vészetet szobatisztaságra, ugyanúgy a 
nyelvművelésnek a közéletet közérthető
ségre kellene szoktatnia.

A szent jobb és 
A fekete város
A szent jobb köztudomás és a szaktudo

mány szerint I. István, vagyis Szent Ist
ván magyar király holttestéről leválasz
tott ereklye. Hogy pontosan mikor és hol 
történt ez a leválasztás, nem tudni. Ép
pen a napokban olvastam, hogy mennyi
re nincs még lezárva a vita a Szent Ist
ván koporsójának nevezett szarkofágról, 
amelyet tulajdonítottak már Géza fejede
lemnek és Szent Imre hercegnek is, a kar 
leválasztásának időpontját teszik 1061-re 
és 1077-re, de minderről nincs még egysé
gesen elfogadott álláspont.

Amint Suciunál látom, annak a biha
ri, Margita környéki falunak a neve, ahol 
egy ideig az ereklyét őrizték, 1169-ben 
fordul elő írásban először S log alakban, 
1333-ban Sancto Jog, 1449 Zenthyugh, 
1987 Zenthiob, majd 1626: Szentjob, 1851 
Szent Jobb... Arra nézve soha kielégítő 
magyarázatot nem találtam, hogy egy 
ilyen országos fontosságú, óriási jelentősé
gű ereklyét miért egy olyan eldugott falu
ban őriztek, s ha már nem a fővárosban,

miért nem a közeli Váradon vagy Szat
márnémetiben?

Éppen ezt akartam megkérdezni Cs. P. 
budapesti könyvkiadótól és műtörténész
től, ilyesmikről beszélgetve, amikor lein
tett: „Az nem is a Szent István jobb keze! 
Hiszen nem imádkozáshoz elrendezett, 
kisimított kéz, amivel a szent királyt fel
tehetően eltemették, hanem indulato
san ökölbe szorított kéz, és a vértanúha
lált szenvedett Szent Adalbert püspöké.” 
Több mindent mondott még erről, anél
kül hogy pontosan megmagyarázta vol
na, akkor miért hozták Magyarországra 
s éppen oda, de már nem figyeltem, mert 
amikor dühről, haragról s főleg bosszúról 
kezdett beszélni, felrémlett bennem egy 
elmosódott emlék: hol is olvastam már 
valami hasonlót? Csak hosszú-hosszú idő 
után ugrott be: Mikszáth! Ám Mikszáth 
összes műveit majdnem 60 évvel azelőtt 
olvastam végig. Belelapoztam hát időn
ként ebbe-abba tőle, amíg megtaláltam: 
A fekete városban. Amikor a szepesi alis
pán lelövi az arrogáns lőcsei bírót (polgár- 
mestert), aki viszont az ő kutyáját lőtte 
meg, a lőcseiek a bíró holttestének elföl- 
delése előtt levágják a halott jobb karját. 
Azt ugyanis csak akkor szabad majd elte
metni, amikor halálát megbosszulták!

Akkor a Szent Jobb lehetett valóban az 
Imre királyfi karja? Avagy Szent Istvánt 
végül is meggyilkolták? Nem lehetséges, 
hogy a Szent Gellért karja?

Am nem is ezek a találgatások foglal
koztattak leginkább, hanem az: hogyhogy 
más nem harapott rá? Nyilván elképzelhe
tő, hogy szóba hozták e bosszúmotívumot 
valami eldugott, senki által nem olvasott 
kiadványban, de akkor is keményen el
hallgatták, ha még bár elutasítólag sem 
emlegetik!

Nyilvánvaló, hogy középkori európai 
szokásról volt szó (Mikszáth nem maga 
találta ki az ilyen motívumokat), de hogy
hogy a Szent Jobbal kapcsolatban senki
nek sem fordult meg a fejében: lehet egy 
végre nem hajtott bosszú jele? Kin, mikor, 
miért kellett volna bosszút állni? A király
fi miatt, vagy Gellért miatt?

Egyébként évekkel ezelőtt lapozgatva 
A fekete várost, találtam még egy-két ér
dekességet benne. Például az úgynevezett 
álcázó színeket Braque festőművész talál
ta fel az első világháború idején. Nos, A 
fekete város vadászai már két és fél év
századdal azelőtt a mák színének s a vad- 
gesztenyéének foltokban való keverését 
alkalmazták tökéletes álcázásul, vagyis 
a világos szürkés-zöldet és a májbarnát. 
A II. háborúban kiderült, ez is a legtökéle
tesebb a mi lombos erdei tájainkon.

És ki tudja, még mi minden van?
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fa
fogy a hold felettem 
búskomor állat a 
szomorúság időm 
korsója szétrepedt 
életvonalammal 
drótozom össze 
mióta nem álmodom 
ébren töltöm 
az éjszakát 
amit látok ijesztő 
egy fa a meredek 
szikla falán 
készülődik 
hogy levesse magát

é jsza k á k
ünnepi vacsorán 
asztalokat toltam össze 
négy öt éjszakát

mélytengeri búvár 
ereszkedem mélységekbe 
egészen le a fenékre

hogy már mint 
csalánkiütés vagy 
gyomorrontás nagy

foltokban üt ki 
rajtam a sötétség 
éjszakák ó éjszakák

ne m in t egy
csukj be 
ne mint egy 
könyvet 
nem mint egy 
ajtót
hullámait a 
tenger -
úgy

in d ítom
já r a ta im a t
éjjel nappal
indítom járataimat
a múltba
kit érdekel már
hogy mit teszek
ma vagy holnap
a hetvenes évek
környékét különösképpen
kedvelem tenger
nyár szerelem
sörökre sörök
sültek
egy tökéletesen 
kivilágított út 
visz a gyermekkorba

éjjel nappal indítom 
járataimat a múltba 
már nem izgat 
mi lesz holnap

//  //szú ró
az idő szűrőnek 
használ lerakja 
bennem mérges 
hordalékát 
míg el nem 
dugul minden 
egyes sejtem 
félek ami kint 
megtörténik 
bent is megtörténhet 
gyászmenet ahogy 
több száz énjeimmel 
a kivilágított 
főúton végigmegyek

árnyékom
az éjszaka 
megtelt hóval 
árnyékom a falon 
hófehér alá fekszem 
telihold reflektoránál 
úgy nézek ki mint 
egy angyal mely 
csöndemet 
szeli át

h án yadszor
isten tudja 
hányadszor őröljük 
újra a világot 
a belőle sütött kenyér 
egyre ehetetlenebb

érlelem mérges 
bogyó gyümölcseimet 
nemhogy szeretni 
gyűlölni sem tudok már

nyomok amiket hagyok 
magam után nem több 
ablakon légypiszoknál 
napok óta éjszaka 
tanulnom kéne a halált 
életvonalam üszkösödő 
láb ma térdből 
holnap tőből vágják

lennék
bugyit magukon 
nem viselnek 
lennék szép lányok 
biciklije
legalább biciklijük 
ülése
combjuk közé 
szorítanának

csepegne csepegne 
reám ölük nedve

éjfé ltá jban
a világ összes 
nyelvén hallgatok 
éjféltájban 
hánykolódom 
az ágyban 
nem jön 
az álom 
ablakon át 
a diófára látok 
hatalmas lombja 
eltakarja a holdat 
közte sugara 
sárga madarak

röv id
rövid az élet 
milyen keveset 
bányásztam ki 
kincseiből 
jeget aszalok 
szárítok csöndet 
madárfüttyöt gyűjtök 
s tologatom időmet 
mint lába 
alól széket 
kinek kötél 
a nyakában

ne tovább
alhatnék 
ne bújj hozzám 
jómagam is romokban 
akár a szülőház 
a tél kegyetlen 
kívül-belül öregszem 
tükör előtt magammal 
nézek farkasszemet 
éjféli fagy virágai 
tavasz ha jön 
küszöbömig ne tovább 
élni késő kifogytam 
órából az elem

u gyan arra
most is mint 
tegnap vagy 
tavaly
ugyanarra az 
életre ébredek 
iszom egy korty 
büröklevet 
semmi sem köt 
semmihez 
sehogyan se 
megy az írás 
nappalokra éjszakák 
minden ismétli 
önmagát új rajtam

a cipő meg a sál 
agyam ha 
lemeszelhetném 
mint a telefirkált 
vécé falát

m in th a  kőbe
ahogy végigmegy 
a városon mintha 
egész csapat lány 
menne a fiúk majd 
megvesznek érte

szép dolgokat 
szerettem volna 
csinálni hasonlót 
a csillagok születéséhez

de amikor belenéztem 
a szemébe mintha 
kőbe néztem volna 

kőbe

Helmuth Arz grafikája

senki sem
az éjszakából kicsavartam a holdat
nem vették észre senki sem vette észre
egy egész utcát átköltöztettem
a város másik végébe
nem vették észre
az út két oldaláról a fákat
kivágtam
nem vették észre senki sem vette észre 
az ágyunk fölött függő menyegzői 
képet kicseréltem az enyémmel 
milyen szépek voltunk mondják 
aztán már rohannak is az életen át
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K I R Á L Y  F A R K A S
s z m o g c s e r e

jó  dolog kint az erkélyen
cigarettázni m int m últ századi filmekben
az újabbakban már nem szoktak
legfennebb a negatív vagy
inkább nagyon negatív szereplők
akik korán halnak de nem tüdőrákban
hanem lelövik őket
másik negatívok esetleg
a nem cigiző pozitív szereplők
fú j az esti szél elfújja a szmogot
és hozz helyette másikat
mert m indig van egy újabb szmog
vándorolnak m int az a zacskó
amely jobbról beszálldos a képbe
ott jelenik meg ahova a faleveleket
gyűjtötte össze a néhány
kis méretű lokális forgószél
jópofa térdig-derékig érő tornádók
az erkélyről nézegetem a halmokat
és diszkriminálok
m int m últ századi filmekben
az újakban csak a negatív szereplők szoktak
de én nem egy filmben leledzem
úgyhogy megteszem
ez a csomó csupa szép egészséges levél
laza társasága tetszik nekem
az viszont szennyes bűzlő
fertő avarhalom p fú j s így tovább
vajon engem diszkriminálnak-e valahol
valamilyen forgatókönyv alapján
ebben a szép új évezredben
közben száll röpköd a zacskó
egyszerű jeltelen márkanévtelen
s fölöttébb üres elhagyatott
vajon merre fújja tovább a szél
sosem volt ilyen izgalmas
ez az útkereszteződés nem ám
jobbra szoktam a boltba járni
nagy üzlet sok zacskóval áruval emberrel
és sok cigarettával is de azt nem veszek
mert csempészik nekem onnan
ahol nemrégig még engem

Király Farkas: 1971-ben született Kolozsváron. 
A Napút szerkesztője. Jelenleg Budapesten él. 
Legutóbbi kötete: f  versek (2005).

diszkrim inálták egészen biztosan 
balra a szemafor trafója amelybe 
pista vagy gyűri vagy valamilyen 
más nevű férfi minden reggel 
miután megissza a sörét de még 
mielőtt elővenné az újságokat 
amiket a kereszteződésben árul 
a piros lámpánál pontosabban 
a lámpa pirosánál dühöngő sofőröknek 
szóval amelybe izé bácsi reggelente 
egy jó  kiadósat húgyoz 
s ezért gyakran állnak le a lámpák 
és gyakran jönnek szerelni a szerelők 
a trafó amelyből az áram egy reggelen 
felkúszik majd a húgysugáron 
és a farkától fogva jól megrázza izé bácsit 
electrocutio írja majd áramütés 
a boncolási jegyzőkönyvben

egy pillanat még és hopp 
kifújta a szmogcserélő szél 
a vitorlalényt a vándorzacskót a képből 
vajon miféle hánysejtű lehetett 
évmilliomoddal vagy micsodával ezelőtt 
megrothadni megbüdösödni felfőni 
folyni fortyogni rotyogni 
kivárni amíg lefúrnak hozzád 
és felszínre hoznak csak azért 
hogy műanyag zacskó legyél 
fújdogáljon a szél a szmogban 
szép kis pályafutás m it mondjak 
persze egyszer én is humusz leszek 
belém ültetnek aztán leszüretelnek 
teszem azt egy paradicsomot 
majszolják majd s közben mesélik 
tudod ez a paradicsom költő volt 
szerette a cigarettázós filmeket 
valamelyik m últ évezredben

o A  »«9» fcjLOMETRlK
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M a r sa ll  
é s  M atador
Délutánonként az árnyékban is 45 fok 

fölé emelkedett a hőmérséklet. Néhány 
hete az óceán szele sem hozott enyhü
lést. A város lassan poros katlanná vál
tozott. Szárazon zümmögtek a legyek, 
sáskák csontos váza fölött. A parkban es
ténként élénkült fel az élet. Az ősz platán 
tövében, a pádon üldögélt két öreg. Az 
egyik vézna katalán gyerek volt egyko
ron. Azóta nem változott sokat, csak kis
sé megfittyedt szemei alatt a bőr, és tekin
tetéből kihalt a büszkeség. Sunyi szemei 
azt sejtették, hogy sokszor hozhatta hely
zetbe az élet. Keskeny, agyagszínű arcát 
darabokra szagatták a ráncok, elválaszt
va egymástól a gesztenyebarna foltokat 
az arc alatt. Manuelnek hívták. Néhány 
deszkaközzel odébb, tisztes távolságban 
ült Martin. Normandiából származott. Vi
lágos, egérszínű bőre első látásra gyanút 
kelthetett, de ívelt homlokcsontja alól ki
néző nagy zöld szemei, és pisze orra alatt 
a sorvadt, de mindig nedves ajkai medve
szívet sejtettek.

Minden délután ott üldögéltek, miköz
ben előttük a meleg köveken susogtak a 
cipőtalpak, mögöttük vedlett a vén pla
tánfa, és a távolban villamosok csikorog
tak. Manuel Matadornak szólította Mar
tint, és Martin Marsallnak Manuelt.

Manuel szemei üresen pásztázták a kö
zeli épületek legkevésbé fontos részleteit. 
Bámult. Majd elindult a feje, kissé meg
nyúlt a nyaka, és szemeit bambán egy 
új épületre lendítette. Lehet, hogy egy 
macchia bozóton állapodott meg a tekinte
te, vagy éppen egy szövetnadrágos, vizelő 
férfin. Közben Martin a járókelők cipőit 
és bokáit figyelte. Alaposan megvizsgál
ta az anyagokat, kis történeteket képzelt 
a cipőkbe, a lányok bokáit végigcsókolta 
gondolatban, és mosolyra húzódó ajkai kö
zül egy sóhaj lebbent ki.

Időnként megszólalt Manuel. Szinte 
mindig a bikákról és az arénákról. Köz
ben nem nézett Martinra. Csendben tel
tek a percek, percegtek a fák, hámlott a 
platán, Martin pedig csak nézte a boká
kat és mosolygott. Hajukat meglengette a 
sós huzat. Ha valaki látta őket, azt hihet
te, hogy nem is ismerik egymást. Sűrű
szövésű ingjeik száraz szálai szomjasan 
szívták magukba a tarkójukról legördü
lő izzadtságcseppeket. A park másik vé
géből ekközben Manolo, az utcai zenész 
kürtje hallatszott. A kürt remegő hang
ja hamar bejárta a tereket, és vadul be
csapott a csikorgó villamosok félig leenge
dett ablakán.

Dimény Lóránt: 1981-ben született 
Marosvásrhelyen. Kolozsváron él. Leg
utóbbi kötete: Menta (2005).

Amint sötétedni kezdett a kikötőben, 
a dagály nyugtalanító hangokat keltett, 
és a szél sejtelmes szagot sodort a város 
felé.

Martin ekkor magához ölelte mankó
it, megfeszítette lábait, és izmos vállával 
lassan kinyomta magát. Mint egy nagy 
varjú, lassan Manuelhez közelített, meg
veregette vállát, kezébe adta fehér séta
pálcáját, majd egyik mankójára támasz
kodva végigsimította az öreg puha arcát. 
Erre Manuel lassan kinyújtotta kezét, té
tován megérintette Martin fülét, végig
húzta áttetsző ujjait a karakteres bar
kón, majd finoman megveregette arcát. 
Mintha egy rituálé lett volna.

Hátat fordítottak egymásnak, Martin 
nekifeszült a mankóknak, és elindult a 
csatorna irányába. Manuel tiszta tekin
tete most bolyongott ide-oda a fákon, az 
embereken, az épületeken, közben maga 
előtt remegtette pálcáját, és a gyümölcs- 
piac felé tartott, miküzben Manolo kürtje 
búsan krúgatott valahol.

É desebb  
a m éznél a v é r
-  Maga szerint mi a fenét iszik az a spi

né ott a korlát melletti asztalnál?
-  Elnézést, hozzám beszélt?
-  Igen, igen. Nem dühíti-e magát az a 

felvágós sarki lokál?
-  A fenébe... Nem hallok semmit. Vár

jon egy pillanatig, közelebb húzom a szé
kem.

Tojásszagú levegő keringett a délutáni 
utcákon. Dongott a fejem. Tudtam, hogy 
az Alpok nyergén túl ott van a Paradi
csom. Ha a Pireneusok néhány órára is 
voltak. De Katalúnia.

-  Most mondja -  dörmögte; nagyon ké
nyelmetlen a székem.

-  A, nem olyan fontos...
-  Mondja csak nyugodtan. Most 

már hallom. Tudja, az utóbbi időben 
megnyitották a teherforgalom előtt a 
Maximilianstrasse-t... egyszerűen őrület
be kerget ez a zaj... Szóval, mondja csak 
bátran.

-  Csak úgy kibökkent belőlem az 
imént. Nem akarok semmit sem monda
ni. Ilyen állapotban maga szerint mire le
het kedve az embernek?

-  Jó, de akkor megenged nekem egy 
kérdést?

Szerettem ezt a várost.

-  Nem igazán akarok most kérdésekre 
válaszolgatni.

-  Rendben, akkor hallgatni fogok.

Igen fényesnek tűnt a városháza góti
kája. Mellette a sárgaréz bádogtetők. Hu
nyorítottam, mert zavart a fény. Száraz
nak tűnt a levegő, és késztetést éreztem, 
hogy szarni menjek. Vakargattam volna

magam. A bőröm zsírpárnái alatt üveggo
lyókat éreztem izzani.

-  Mégis felteszem a kérdést, ha akar
ja, ha nem!

-  Nővér! Kérem vigyenek a kórterem
be.

Csak a tülkölés hallatszott a mélyből. 
A zsalugáterek bizton védték a kórter
mek klórszagú gyomrát előlünk. Lecsa
vartam áttetsző ujjait a füleiről. Amikor 
föléje hajoltam, éreztem a dohos templom
illatot a leheletében. Ezt meg kellett vég
re kérdeznem tőle. Magamba szívtam 
néhány galambízű levegőbuborékot, és 
miközben beszéltem, éreztem hogyan 
csusszan ki lelkem mohás nyelvem fölött.

-  A tenger!! Tudja, a tenger fölött min
dig köd van. És a ködben ott vannak az 
elefántok... Istenem, az elefántjaim. Mo
solyognak. Hátukon kosár. És azóta sze
lik a tengereket, amióta én vagyok. Az
óta, reggeltől estig, minden nap, minden 
perc egy örökös üldözés. Valaki üldözi az 
elefántjaimat... — megpróbálta kirántani 
magát, de akkor beleharaptam a bal fülé
be; kibuggyant a nyála.

Sziszegtem.

-  ... és az elefántok végigcsobognak a 
vizeken, hátukon a kosár, és tudja-e mi
lyen gyengék a lábaik? Flamingólába
ik vannak, es azokkal csörtetnek, szánt
ják a nedveket, és karmaik horgonyként 
akaszkodnak az algákba. Hová mennek 
az elefántjaim, ember?

A nevem Salvador Dali. 1904-ben szü
lettem a katalán Figuerasban. Szürrea
lista festőnek tartottak, de senki sem ér
tette munkáimat. 1989-ben meghaltam. 
Testemet a Teatro Museoba temették el, 
majd másnap feltámadtam. Azóta kettős 
életet élek. Tulajdonképpen nem haltam 
meg. Játék volt az egész. Szóval nem hal
tam meg, másnap jöttek Bunuelék, és gyo
morszaggató röhögések közepette ástak 
ki engem a Teatro Museo vasbeton leme
zei közül. Már ideje is volt, hiszen kezd
tem már fázni.

Miután feltámadtam, elhatároztam, 
hogy megalkotom a test dicséretének a 
művészetét, a boldog imádatot, amit em
ber érezhet önmaga iránt. Megpróbál
tam újra képekbe foglalni a test részle
teit, a tökélyt, a zsigeri ráeszméléseket 
Istenre, a Teremtésre. Ma már tudom, 
hogy fantáziálás volt minden. Tudom, 
hogy terméketlen önzés volt az egész fasz- 
ság amit csináltam. Az életem nem volt 
egyéb, mint egy szürrealista installáció, 
egy meddő köpet, egy gennyes illúzió. Fel
támadásom után két ember lettem. Ma
radtam Salvador Dali Barcelonában, és 
lettem Max Knapp, müncheni futurista 
sznob, a modern művészetek hódolója.

Anyám, Felipa Domenech, 1880-ban 
született. 123 éves, és újra gyereket vár. 
A gyerek Sandra Leandro méhében pi
hen. Sandra 1981-ben született, pikke-■ «9 h l L OTRIK g
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lyes testű, csodálatos nő. A gyereket 
Jesusnak fogják hívni.

1989-ben, egy esős nyári délután te
mettek el. Sokan sírtak értem, mi ta
gadás. Magamra maradtam. A sírkam
ra falain csörgött alá a salétrom, zöldes 
fényfoszlányok szálldostak föl-s-alá, 
majd érezni kezdtem, hogy nem vagyok 
egyedül. Szőrös mellkas tapadt halánté
komhoz. Meleg volt a tapintása, szőrzete 
kemény. Max feküdt mellettem. Fészke- 
lődött folyton, és ujjairól az apró indák 
végignyálazták az arcomat. Ő meg csak 
egyre nőtt, engem pedig arccal a savas 
falhoz nyomott. Amikor Luis félretolta 
a sírfedőt, már egyedül voltam. Fecske- 
farkú pillangók röpködtek ki a sírból, 
és számhoz egy lila csiga száradt. Köz
ben Max megkezdte munkáját Bajoror
szágban, én meg visszamentem anyám
hoz. Rokkant tető alatt egy csupa izom 
nő. Örök lángolás, csodálatos mellek, 
gyíkcsípő, és a világ legillatosabb haja. 
Ez volt anyám, Felipa Domenech. Ami
kor beléptem a kapun, éppen tejbeká- 
sát kavargatott. A tornácon állt, magá
hoz szorította a kékzománcos lábost, és 
feje fölött a lugasról piros virágpor sze
merkélt a tejbe. Aztán újra élni kezd
tünk egymás mellett. Barnára változ
tattam  ősz méhecskék hátán a tollút, 
nyárédessé a darázsízű hajnalokat, és 
anyám petyhüdt bőrét minden este be
kentem kakasganéból készített sárgás 
kenőccsel. Megsimogattam ősz melle
it, csodáltam erejét, és, mint egykoron, 
fényképezni kezdtem. Hiszen anyám, 
akárcsak én, a testek imádója volt; a por
ból tenyereit sárt, készítet nyállal szobor
idomokat, a hajnalban mozdulni vágyó 
inakat, testnedvekkel és szőrrel, rom
landó szervek emésztésbűzeiből kavart 
kölnivízpárát. Fiatalkorában dagerrotí- 
pia alany volt. Képek ezreinek pajzán 
hőse, m attbarna történetek buja hajósa. 
Azt mondta, hogy Isten elfajzott, hogy 
szabadon engedte mindenható fullánk
jait, és bujálkodik, amivel csak éri. Sze
rette, ha fényképezték. A fotók csende
sek voltak és szenvedélyesek, mint egy 
ária. Most újra képen akarta látni ma
gát, kissé kövérebben, mint egykoron, 
de ugyanolyan puhák voltak az ujjhe
gyei, és ugyanolyan angyali a mosolya. 
Főleg a csűrben fényképeztem, de egy 
szobát is berendeztünk ilyen célokra. A 
képek szénaillatot árasztottak, anyám 
fekete fürtjei végigomlottak az évszáza
dos kandeláberen. Szép volt, és ahogy 
az idő telt, egyre csak fiatalodott, én 
meg előszedtem gyerekkori játékaimat 
a padlásról, feltúrtam az utcán a fehér 
gránitok közt a homokot, és kezdetben 
halkan, félénken, aztán egyre hangosab
ban, brummogni kezdtem az autóknak. 
Előszedtem a beszáradt palettát, kimos
tam a poloskás ecseteket, és esténként 
beültem Mauricio kocsmájába, hogy meg
fessem, amit már annyiszor megfestet
tem, az izmokat, az inakat, a ráncokat, 
az izzadságot, a falioszt rokonaim seggé
ben, és mindazt, amire újra kínzó kész
tetést éreztem: a zsigeri bimbózást, a ki- 
fakadásokat. Egy reggel anyám elővette

a pelenkáimat, megfürdetett lávaízű pa
takvízben, péniszemet puha gyapotba 
bugyolálta. Megborotvált és levágta her
nyóktól hemzsegő tincseimet, nyálazót 
akasztott nyakamba, megetetett friss 
mangóhússal, és a tengerpartról sót ho
zott szájában, hogy egyem belőle.

Aztán egy idő után megeredt a teje. 
Sűrűn kellett ennem, de nem bírtam 
emészteni. Öreg borostám mindig sebes
re sértette anyám bimbóit. Időnként le
velibékát is hozott vacsorára. Katalán 
tengerpart, álomképek, elefántok, ablak 
rövidszoknyás lánnyal, feszület három di
menzióban, vagy mozaikarckép Lincoln
ról.

Egy reggel bekopogott egy lány, akit 
Sandra Leandronak hívtak. Megkérdez
te anyámtól, akar-e gyereket, és anyám 
igenlően felelt. Sandra bejött, ölébe vette 
fejemet, simogatni kezdett, és a szemem
be nézett. így aludtunk el.

Sandra Leandro énekes volt egy színes 
barcelonai lokálban. Esténként lépett fel 
a klubban, derékig érő koromfekete haját 
nyaka alatt kötötte meg, és száját vérvö
rösre festette. Minden katalán hím sze
rette volna magáévá tenni, de Sandra víz
csepp szemei más időket kerestek, és az 
istenített díva, egy végigvonaglott este 
után bejelentette, hogy elhagyja Barcelo
nát. Még akkor éjszaka, minden magya
rázat nélkül ült fel a cordobai gyorsra, 
egyik kezében orrszarvú-bőr esőernyőjé
vel, másikban pergamen legyezőjével.

A figuerasi állomáson leszállt, kinyitot
ta ernyőjét, majd félóra múlva bekopogott 
a kapun.

Max mondta, hogy gyereket szeretnél. 
— és anyám szemébe nézett.

Ki gondolta volna, hogy egy ernyő, egy 
legyező, egy poros szoknyaszegély, egyszó
val egy nő, aki eldöntötte, hogy velünk 
szeretne élni, ennyi mindent megváltoz
tathat az életemben.

Max velem együtt született. Mondhat
nám, hogy testvérek vagyunk. Olyan, 
mint mikor szembenézel magaddal egy lá
zas éjszaka közepén és van valami földön
túli az arcodban. Ilyen volt nekem Max, 
a művész. A képek, a szavak és a hangok 
művésze. Szívesen üldögélt a müncheni 
kocsmákban, fölényesen simította végig 
szemeivel az emberek forgatagát, őszinte 
ember látszatát keltette, mint akinek fon
tos az emberi nyomorúság, mint inspiráci
ójának forrása. Közben kávét szürcsölge
tett vagy gyomorkeserűt. Voltak művészi 
témái, amikkel érdemes foglalkozni, és 
voltak igénytelen terek, amelyekbe nem 
merészkedett. A halál, a szenvedés, és a 
szerelem. Ezekről szeretett írni. Nem te
metett még el soha senkit, nővel nem volt 
soha, és sikeres volt, amióta ismerte a vi
lág.

Egy napon, amikor a házunkon tol
lászkodó kakadu szemében megcsillant 
a lenyugvó nap vöröse, Max lépett be a 
kapun. Anyám régi rokont fedezett fel

benne. Max leült az ágyamra, megtöröl
te homlokát tengerimalacbőr pénztárcá
jával, kigombolta lenvászon ingjét, és só
hajtott egyet. Aztán beszélgettünk. A 
művészetről mesélt, magyarázta az éle
tet, aztán magáról. Sandra hangja búgón 
szűrődött ki a fürdőszobából. Max óvato
san becsukta maga mögött az ajtót. Mi
után kijöttek a fürdőszobából, megkínál
tam őket savanyított lepényhal szelettel.

Hat hónap múlva megszületett Jesus 
Salvador. Koraszülött volt, ott jött világ
ra az első szobában, amelyik az udvarra 
nyílott. Amikor megszületett, első hang, 
amit meghallott a kakadu krúgatása 
volt.

Tavasszal történt, hogy autózni in
dult négy művész barátjával. Kihajtot
tak az autópályára, és rohantak vadona
túj Ferrarijával. Max csak egy pillanatra 
hunyta le a szemét, mielőtt csend lett.

Amikor kinyitotta szemét, az autó 
egy tarlón feküdt. Mellette napraforgó
tábla, odébb néhány barackfa. Feje a 
tetőn feküdt, oldalról szörnyű szúrást 
érzett, és amikor mozdulni próbált, a 
puhaságból érezte, hogy egy test fek
szik rajta. Ahogy feleszmélt, fáradt ar
cára virágport hozott a langyos tavaszi 
szellő. Rég nem érzett félelem vett erőt 
rajta. Langyos olvadék csöpögött homlo
kára. Végigcsorgott arcán, szakálla kö
zött. Belenyalt. Szörnyű édesnek érez
te, idegbomlasztó édesnek. Mozdítani 
sem bírta fejét. Csak folyt végig arcán a 
langyos nedű. Olyan volt egy pillanatig, 
mint a méz, annál is sokkal édesebb, de 
emberíze volt, és Max ismerte ezt az ízt. 
A vér édesebb volt a méznél.

A Szent Antal kórházban látogattuk 
meg. Anyám, Sandra meg én. Nem ismert 
meg. Álomképeket szőtt folyton, és sokat 
kérdezett látszólag összefügés nélküli dol
gokról. Az ápolók azt mondták, hogy foly
ton flamingólábú elefántokról beszél.

Én Münchenben maradtam. Két hét 
múlva megszületett Jesus Salvador, ott
hon, Figuerasban.

Mintha most kezdeném megismerni 
a világot, mintha most kezdenék színe
ket látni, megismerni arcokat. Egy alul
járóban ülök és híres áriákból kornyi- 
kálok részleteket, mellettem Sandra ül 
egy orgonánál. Kutyám leheveredve a 
pulloveremre. Néhányan megállnak, hall
gatnak néhány percig.

100 éves vagyok, és teljesen megvakul
tam. Már nem festek, és nem hiszem el, 
hogy külön létezik művészet. Csak embe
rek és kiagyalt sorsok vannak, fesztelen 
virágnyílás, buborékok a légben, és szo
morú kakadú krúgatás.

Elhaladunk egy órásműhely előtt. Köz
ben a Hold megkerüli a Földet. Nem lá
tom, de tudom. Bekapok egy denevérszőrt 
a levegőből, és megrántom kutyám pórá
zát. Megyünk haza.

A.*.* KilomgtriK
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N A G Y Á G N E S B Á L IN T  TAM ÁS
e z e r e g y é j s z a k a  m e s é je
a meztelen sárkányok földjén sokszor játszottuk
titkos stúdiókban a tiltott szerelmet
lepedők és fénygőz leple alatt.
lyukas ingű hasonlattal takargattuk a holdat
és brémai muzsikusként foldoztuk hegedűink
míg az énte ötvözet meg nem olvadt.
hol volt hol
nem volt
szabályosan ferde képkeretben ültél és 
lógattad lábad a város szomorú makettje felett 
s álmosan bebogoztad a gomblovak sörényét, 
rámetszetted a litániát az ajkakra
-  make love not war -  hitvallásod elbukott néha a játszótér hintái alatt 
miután mindent esőszínű köd borított.

naggyá nőttünk volna a vízszintes gravitáció hatására? 
hisz kigomboltad a vízcseppeket a kék blúzon 
s megtaláltad a pirossárgán kövezett utat mekka fele 
egy szempillán
beöltöztél zengő elítéltnek ki szimbiózisban él testével mely 
mégis folyton elárulja földbe hegesztve lábnyomait
- ezeket követtem hogy megtaláljalak
de árnyékod rég túlnőtte már a magnószalagra rögzített naplementét 
elárasztotta a dombot
megkapaszkodott a nevetés vékony lábszárában
és megjátszott melankóliával vonszolta maga mögött a távolságot
egy kifakult zsákban.

hol volt hol nem
még egy szerencsét próbálni született legkisebb királyfi 
kinek születéskor kék zoknit húztak lábára 
s járni tanították
fehérfekete feketekéken mozgóbeszélő képeken 
(volt nekem is egy járni alig tudó 
beszélni tanuló színeszoknis
mesém- citoplazmájába beleragadt sorra mindenféle kiírthatatlan növény
álmok szerelemgomba meg effélék)
aztán hol volt hol nem
volt egy mosoly mely túlölelte
a szemhéjra térképezett legelőket a húsvéti bárányok szennyes ingét 
és izzadton kötött ki a borotvahab-partra.

F e k e te - f e h é r  
é s  k é t s z ín ű
Meguntam a körbefutást s a fagyos sarkokat, 
ha nem kínálkozik egyéb alternatíva, 
feladom magam. A címzetthez jól olvasható, 
ciánszín nyomtatott betűkkel lesz felírva, 
mennyivel tartozik. Magát a küldeményt pedig 
a tengerpartra kérem, Kalifornia 
legyen az úticél, ahogy az állatkertben is 
gyakran képzelem, s bár véremnek forrnia 
nem illik (a pingvin-léthez hideg dukál), 
félek, hogy már nem fog rajtam a napsugár.

A nők u tá n
fejvesztve csörtető képe a férfinek 
felér egy kisgyerekkel -  botladozva szokja 
a járást és nehézkesen ha érti meg, 
miért is libben el a bodros, lenge szoknya.

Noha kergetné álló nap az illatot, 
mi nyugtalanságán már végre csillapíthat 
s togyogva körbe mit nem csillapíthatott -  
igaz sem volt fotót bámul, porost, avíttat,

mely ízt, hangot, megannyi kelléket idéz 
s homályt bocsátva második gyerekkorára 
takarja, hogy már oly sokszor esett pofára.

A szánalomnál nincs alább, hajolni kész 
a földig, majd fordul s (bár nem találni kínul 
keresve sem többet), lám, újra nekiindul.

a kékzoknis királyfi végül megunta a lónyerítést
zsákba tette a hontalanságot és a valamit- talán meséjének többi változatait 
keresve vándorolt tovább 
a lét cérnaperemén.

h r o a d w a y - l im i te d  e d i t i o n
volt egy ház -  nem a broadwayon
de ablakából látszott a kutyaól s a jeges út
s néha kilátszottak a függöny mögül a csupa-csupa
földi dolgok: a harapás a kulcstartóra akasztott körömvágó
s a fiú meg a lány akiknek megtiltatott még a világteremtés előtt
hogy együtt utazzanak a vonaton
s itt ebben a házban menetrendeket varrtak
pecsétes paplanhúzatból s használt fogpiszkálóból
lelőtték a leszakított aranygombot ami fogva tartotta őket
az újraébredés zubbonyában
lehámozták a zsírt a hamuról
megkopasztották a sült gondokat
és bók hallattán kipirultak egymás helyett egyszóval
rendkívüli dolgokat tettek- nem a broadwayon
hanem abban a házban ahol menetrendeket varrtak s felváltva
pirultak mert nem utazhattak együtt s
még a di end előtt megcsókolták egymás kezét az elázott papírkeretben

N a g y  Á g n e s: 1990-ben született Tordán. A kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceum diákja.

De m ű k ö d ö tt-e  a csen g ő ?
Az ajtó szélesre tárva, a nap 
a szobába beragyogott, a rádióban 
régi slágerek, színes virágok egy 
lyukas vázában s az asztal körül 
furcsa emberek. Én voltam az egyik, 
átellenben pedig egy elfuserált, 
kosztümös hősnek látszó, félkarú 
figura. Felindultan mesélte, hogy 
melyik szörnyű csatában vesztette 
el melyik tagját, s közben idegesen 
babrált a köztünk levő tükörrel, 
de nyugtalanságánál jobban sütött 
róla, hogy egyetlen szava sem igaz. 
Bár elismerem - ilyen a hangulat, 
én is hazudtam, egészen éjjel volt, 
nincs rádióm, utálom a vágott 
virágot, a ház lakatlanul áll már 
évek óta, és Te sem tudsz olvasni, 
de a postást ez sem akadályozhatta 
meg, hogy jó reggelt köszönjön.

Bálint Tamás: 1985.ben született Szé
kelyudvarhelyen. A BBTE közgazdaságtan 
szakának harmadéves hallgatója.
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PUSKÁS ATTILA  
H áború
Am ikor kovboj voltam,
Már halott volt minden indián,
És láttam  őket holtan. 
Gyászélményből nincs hiány.

Feküdtek összevissza 
A  véres, csúnya csatatéren. 
Sólyomszem, Bőrharisnya:
M ind halott volt, kéremszépen.

Tollakat hozott-vitt a szél,
A  sok nagykovboj röhögött. 
Kiskovboj maradtam én;
Valakit én is megölök.

Puskás Attila: 1975-ben született 
Szentesen. Esztergom-Kertvárosban él.

MÓRITZ MÁTYÁS 
É g i t e s t e k  k ö z t
Égitestek közt álmodom  
magányosak kik elhagytak 
nem ront meg bú, baj, rágalom 
köd karm ai nem szaggatnak

Gyenge aki megfenyeget 
enyészet nem lakik bennem 
egye más a rabkenyeret 
a dacból fölemelkedtem

Nem veszek el nyers habokban 
árván soha nem csavargók 
a szívem nincs darabokban 
keresztet háton nem hordok

Álmom  könnyebb m int egy lepke 
álmom könnyebb m int egy pille 
szöget Te sem versz kezembe 
Te sem láthatsz megfeszítve

Helyetted is jó  kedvem van 
nincs ki lenyúzza a bőröm 
csoda bennem minden dallam  
én az élethez kötődöm

Nincs ki szívem elorozná 
nincs ki engem megpecsétel 
az ördög sem tehet rosszá 
a tehetetlen dühével

E rő  nincs ami ledöntsön 
tüske nem leszek bozóton 
nincs senkinek m it köszönnöm  
nincs aki fellobogózzon

Égitestek közt álmodom  
m int egy hajléktalan részeg 
csillagfénnyel a vállamon 
Istenen is átalnézek

Móritz Mátyás: 1981-ben szülelett 
Budapesten. Jelenleg is ott él.

VARGA BORBÁLA 
P á r b e s z é d
gondoltad volna
hogy engem is megszenvedsz egyszer?
nem úgy tűnt pedig
a hatodik voltál te
én a hetedik
és rájöttünk aztán
hogy a régi fegyver
egymásnak esni
mindegy mi m iatt
nem működik

egymásnak estünk szerelemből
egymástól egymásba hajdan
kutattalak téged
az épületeknél
és a testvér szemében
és te is eképpen
kutattál engem
mindenféle bajban
és női hajban
utcai zenében
vagy utcai zajban
szőke vörös vagy fekete
lett légyen éppen
kutattál
s mégsem

arra rájöttél-e 
szenvedésedért is 
meglakolok én is 
előbb lakunk 
majd lakóiunk 
ez földi szmog 
ehhez van jogunk 
remélhetjük 
hogy változni fog

gyűjtjük magunkba a szépet 
a tapasztalatot 
te itt
én meg ott
hogy kifejezni se lehessen 
mert sose voltunk együtt 
a követ magunkra vessem?

Vad
villámra-váltan
és néma lesben
álltam álltam
amíg megjelentél
kis macska prüszkölő oroszlán
sásközi sávoló sikló
tarkán surranó kígyó
szemem csak úgy cikázott
de nem állt meg ezeknél
csapódott földre falra
háztetőre és égre
az utcán bolondnak néztek
ott felejtem magam ?
megkérdezték mi végre?

Varga Borbála: 1986-ban született 
Kolozsváron. Jelenleg is itt él.

holmi falevélen 
miért nem én is ők 
és miért nem az élen 
(kés élén persze 
vagy inkább fejsze) 
erre csak mosolyogtam 
a többire gorombán jártam  
mi közük lehet hozzám  
ha belőlük kiváltam  
állattá lettem én is 
egy dzsungelrengetegben 
ne szelídíts nem ez kel 
szédíts vadíts meg engem 
légy hozzám kegyetlen 
ha nem győzöl le végleg 
ígérem összetéplek

H e l y z e t j e l e n t é s
panaszkodik a nénike 
oda a nyugdíj ki lesz a vádlott 
régebbi időkben még a 
fokhagyma is könnyen hámlott

megállj hékám, él még a virtus! 
mondja az atyafi néhanap 
s nyomatékot adni a szónak 
az asztalára odacsap

áh m it ér ez, legyint a polgár 
míg kávéjához újra tölt 
menjünk színházba, hol a bolgár 
táncolva hordoz meggylikőrt

a diák hallgat s éhezik 
vagy új vágányán úgy repeszt 
mintha ő  találta volna 
meg elsőnek Celebeszt

különb igények különb utak 
nem válthatók meg sehol 
m int e helyen hol álombűvész 
listára téged is sorol

van akinek egy fürt szőlő  
van akinek egy ház se még 
az utcafekvő azt számlálja 
mennyi a mai adalék

de bár egy fodrásznőt szerezz 
ha már a helyzet ilyen talmi 
borzos fejjel nem lehet 
a világba se belehalni
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HELIKONK. KOVÁCS ISTVÁN
Tél (vég) i  tobzódások
„Elszállt az Angyal!” -  kiáltja több 

ezer torok minden esztendőben, a 
velencei karnevál megnyitásakor. 
Ugyanis, ekkor egy angyalszárnyas, 
jelmezes-álarcos merész a rtis ta  vé
gigcsúszik a Szent M árk té r harang 
lábának a csúcsa és a Dózse palotája 
között kifeszített sodronykötélen, mi
közben konfettit szór a tömegre. Ami
kor landol a Dózse palota erkélyén, 
m integy jelszóra, felcsendül a zene, a 
nép örömujjongásba tőr ki és az arco
k a t elfedik az álarcok: kezdetét veszi 
a KARNEVÁL.

A feljegyzések említenek egy olyan 
esetet is, am ikor a majd száz méter 
m agasan kifeszített kötélen egy vak
merő kötéltáncos egyensúlyozott vé
gig bekötött szemmel. A rra is volt 
példa, hogy egy gigászi m éretű gipsz
galam bot csúsztattak  végig a sodro
nyon, amely a té r fölött megállt, szét
hasadt, és belsejéből élő galambok 
röppentek fel, illetve konfetti hullt 
alá. Régebben, az „angyalröptetés” he
lyett virágkoszorús ökröket hajto ttak  
a dózse elé, amelyeket nyilvánosan le
fejeztek, m egsütöttek és szétosztottak 
a nép között.

A „karnevál” szó eredetét, á lta lá
ban a carne vale! (ég veled hús\) kifeje
zésből szárm aztatják. Itt a „hús” szó, 
nem csak az állati eredetű élelmet jelö
li, hanem  átv itt értelem ben a testi örö
mökre is utal. Más feltételezések sze
rin t, a karnevál szó, a carrus navalis 
(hajókocsi) torzított változata. A hajó
kocsi nem más, m int az a díszes sze
kér, amelyen Dionüszosz (Bacchus) 
szobrát vitték körbe a városokban a 
Dionüszosz ünnepek alkalmával.

A karnevál és az egykori Dionü
szosz ünnep időszaka megközelítőleg 
egybeesik. Gondolunk itt az úgyneve
zett kis Dionüsziákra, amelyet az an
tik  Görögország falvaiban, december 
-  januárban  ünnepeltek, hangosko
dó, pajzánkodó, álarcos felvonulások 
formájában. Ezzel szemben, a nagy 
Dionüszosz ünnepeket, m indig a váro
sokban ta rto ttá k  meg, m árcius — ápri
lisban, így ünnepelvén meg az újbort, 
illetve a szőlő virágzását. Ekkor kerül
tek sor a híres drám ai versenyekre is.

A róm aiaknál, a decemberben ünne
pelt Saturnalia volt a szabadosság idő
szaka, amikor a polgárok a jog és az 
erkölcs megszokott korlátáit á thághat

K. Kovács István: 1969-ben szü
letett Kolozsváron, dramturg, jelenleg 
is itt él.

ták, átadván m agukat a féktelen öröm
nek és a szenvedélynek. A Saturnalia 
annak  az eseménynek a felelevenítése, 
mikor -  a hagyomány szerint — még 
Saturnus isten a földön já r t  és uralko
dott. Az uralm a alatt virágzó, és az az 
óta m ár réges-régen elveszett aranykor 
u tán  való sóvárgás kivetülését jelentet
te ez az ünnep, amely felelevenítette 
azoknak az időknek a hangulatát, mi
kor még nem volt háború, nélkülözés 
és ismeretlen volt az ínség, valam int 
a szegénység fogalma. A Saturnalia 
ugyan, időszakát tekintve nem esett 
egybe a karnevál jelenlegi időpontjá
val, ugyanis december végén ünnepel
ték -  tehát a jelenlegi Karácsony és 
Szilveszter környékén —, de a „forga
tókönyve” (lakmározás, dorbézolás, a 
testi örömök őrült hajszolása) ugyan
az volt, m int a későbbi karneválé. A 
két ünnep közös jellemzője, hogy a tere
ken, az utcákon, tehát a nyilvánosság 
előtt zajlottak, valam int az, hogy er
re a periódusra felcserélődtek a tá rsa 
dalmi státusok is. A Saturnaliak  ideje 
a la tt a senatorok és a  praetorok szolga
ruhába bújtak és mindenféle, rangjuk
hoz nem illő tevékenységet folytattak, 
míg a rabszolgáikat díszes ruhákba öl
töztették.

Úgy a Saturnalia , m int a karnevál 
megnyitásakor, m egválasztották az 
Ünnep Királyát, aki a S aturnaliak  
esetében m agának Saturnusnak  a 
megtestesítője volt, a karneválok ese
tében pedig Karnevál Hercegnek ne
vezték. A Saturnaliatól még nem volt 
teljesen idegen az emberáldozat, te 
h á t az ünnep lejártával, a Saturnust 
m egtestesítő ifjútól, aki egy hétig az 
istenek életét élhette, legalábbis el
várták , hogy önkezűleg vágja el a to r
k á t Saturnus oltára fölött. A későbbi 
karnevál esetében m ár minden eset
ben szubsztitúció történt: nem a K ar
nevál Hercegét alakító személyt éget

ték el, fojtották vízbe, fejezték le, 
lőtték agyon, hanem  egy, a K arne
vál Herceg ékes ruháiba öltöztetett 
(szalma)bábfigurát. A S aturnaliak  fé
nyét és pompáját növelendő, az ünnep 
ideje a la tt látványos állatviadalokat, 
lóversenyeket és cirkuszi játékokat is 
szerveztek.

Hogy az ókori Róma és a jelenko
ri Olaszország télvégi ünnepei nem 
csak véletlen hasonlóságon alapul
nak, bizonyítja az a tény is, hogy nem 
a S aturnalia  volt az egyetlen olyan, 
az antikvitásból eredő ünnep, amely 
megfelel a jelenkori karnevál hagyo
m ányainak.

A Lupercalia ünnepéről, amelyet 
február idusán ünnepeltek az antik  
Rómában, Plutharkhosz, a Romulus 
életrajz 21. fejezetében készített fel
jegyzéseket. Innen tudjuk, hogy az 
ünnepi ceremónia minden évben a 
Palatínus domb a la tt kezdődött, a 
Lupercal barlangnál. A mítosz szerint 
ebben a barlangban táp lálta  és nevel
te az anyafarkas Romulust és Remust. 
A Lupercalia elnevezés is az anyafar
kasra  utal, valam int Lupercusra -  
Faunus pásztoristenség egyik mellék
neve -, ak it farkas alakban is szoktak 
ábrázolni. Az ünnepségsorozat fő mo
m entum a az volt, am ikor két kecskét 
— vagyis Dionüszosz-Bacchus szent ál
la tá t -  feláldoztak, és a vérükkel be
festették, vagyis m aszkírozták két if
jú  arcát. Ez u tán  a két ifjú meztelenre 
vetkőzött és körbe szaladván a város 
utcáit és tereit, az áldozati kecske bő
réből hasíto tt szíjjal, amelyet februá
riak neveztek, rácsaptak minden já ró 
kelőre, aki az útjukba akadt. Az arc 
vérrel való befestése egyfajta prim itív 
m aszkként funkcionált, a lemeztelení
te tt fiatal testek  a hús, a testiség és 
a bujaság örömeit h ivatottak  jelképez
ni, míg az áldozati á lla tnak  a bőréből 
hasíto tt szíjjal való érintés a J á té k ra ” 
való felhívás jele volt, de érintésének 
m ágikus tisztító h a tás t is tulajdonítot
tak, valam int úgy vélték, hogy serken
ti a férfiak nemi vágyát és a nők te r
mékenységét is.

Az ókori és a jelenkori farsangi ün 
nepek közti párhuzam ot erősen ki
hangsúlyozza a maszkok, illetve a jel
mezek felöltésének szokása.

A maszk, vagyis az ál-arc elrejti 
az ember legkifejezőbb testrészét, az 
arcot. Régen álcának, lárvának, sőt 
a laknak  is h ív ták  az álarcot. A lárva 
elnevezés a rra  utal, hogy áz álarcot 
öltő személy, egy belső átalakuláson 
megy keresztül: az alakoskodó m ági
kus, rituális céllal új alakot öltve átlé
nyegül. A maszk leple a latt, felszaba
dulnak a gátlások, hiszen a viselője 
felismerhetetlen. Egy maszk feltűnő, 
de ha mindenki álarcot visel, m iként

folytatás a 14. oldalon
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HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról

tö rtén ik  az a karneválok alkalm ával, 
az egyén feladja és elveszíti az egyé
niségét és az arc ta lan  tömeg részévé 
válik. A maszk viselése átmenetileg 
személytelenné tesz, de az esetleges 
lelepleződés izgalm át is m agában hor
dozza. U gyanakkor felszabadít, egy já 
ték  részesévé tesz, a szereppel azono
sít és lehetőséget ad a közvetlenebb 
cselekvésre is. A maszk felvétele, a 
já ték ra  való felkészülést és az ünnep 
játékszabályainak a hallgatólagos el
fogadását jelenti. Aki álarcot ölt, az 
m ár nem önmaga, hanem  valaki -  va
lam i más. A m aszk az istenséggel va
ló azonosulás, az átlényegülés, vala
m int a dimenzióváltás eszköze volt 
valaha, és a szellemvilággal való kap
csolatot hivatott jelezni.

Az alakváltoztatásnak az is a cél
ja , hogy személytelenné válva, a meg
szokott ént m eghaladva és feladva, az 
egyébként ismeretlen tuda ta la tti erők 
birtokolttá váljanak és nagyobb sza
badságot biztosítva, azok irányítsák a 
cselekedeteket.

Az állatm aszkok a belső, mély, álla
ti ösztönöket jelenítik meg, de ugyan
akkor elérhetővé is teszik az ösztönök 
spontán megnyilvánulását.

A m aszk őriz és felidéz egy m iszti
kus vonást és átvezet egy m ásik vi
lágba, ahol a  dolgok a megszokottól 
különböző vetületűket m utatják és 
más logikai kötésekkel kapcsolódtak 
egymáshoz, m int általában, mivel a 
maszk világa az álom és a bódulat bi
rodalmához tartozik.

A karnevál alkalm ával, á ltalában 
óautá-nak nevezett félmaszkot visel
nek, mivel ez csak az arcot és a hom
lokot takarja , de szabadon hagyja a 
szájat és az ajkakat, és így nem aka
dályozza a viselőjét az evés, az ivás és 
a csókolózás gyönyöreiben. Létezett 
azonban egy olyan fajta, jellegzetesen 
karneváli álarc is, amelyet nem rögzí
te ttek  a fejre, hanem  viselője, egy, a fo
gai között ta r to tt csutora-szerű pálci
kával ta r th a tta  az arca előtt. Ezt az 
álarcot -  elnevezése: „a néma” -  a fe
csegő, pletykálkodó szobalányoknak 
kellett viselniük szigorú úrnőjük pa
rancsára, annak  ellenére, hogy a k a r
nevál szellemiségénél fogva, elvileg 
bárm it szabad volt kimondani, ugyan
is erre az időszakra m egszűntek a tá r 
sadalm i különbségek.

Form ájukat tekintve, a bauta m asz
kok lehetnek antropomorf (vagyis 
emberi arcot utánzó) álarcok, vagy 
zoomorf (vagyis állati attribútum ok
kal rendelkező) maszkok.

A maszkok és a jelmezek színvilága 
szimbolikus üzeneteket hordoz:

A kék nemcsak a hideg színe, ha
nem egyúttal a befogadónak, vagyis a

női, a szaporító, sokszorosító princípi
um nak, valam int az igazság, a hűség 
és a ha lhatatlanság  színe, valam int 
az isteni igazságot jelképezi.

A zöld a béke, a növekedés, a válto
zás szimbóluma. Ahogy a term észet 
kizöldülése a hosszú, halálhoz hason
ló (fehér) tél u tán  reményt kelt az em
berekben, úgy a zöld a tavasz színét 
jelöli. A zöldnek gyógyító erőt is tu laj
donítanak és az örök életet jelképezi.

Az arany, m int a királyok fémé, a 
fontosság és fontoskodás színe. M ár 
az alapul szolgáló fém magas anyagi 
értéke is kezeskedik erről. A sárga, 
tiszta  formájában a fény színének szá
mít, a Napot, a boldogságot és a gaz
dagságot jelképezi. De am int átmegy 
fakóba vagy kénesbe, az irigység, a fél
tékenység és az áru lás színe lesz.

A piros, a láng színe, meg a lelkese
dés tüzéé. Em ellett a szenvedély színe 
is, ezért beszélünk forró, sőt lángoló 
szerelemről.

A fekete - noha az tulajdonképpen 
nem szín, csupán a színek távollétére 
u ta l -, fogalma elsősorban a gonoszság
hoz kötődik. Ahogy a fehér a mindent 
felölelő tökéletességet ábrázolja, úgy a 
fekete az abszolút redukálás, minden 
fény és ezzel minden szín hiánya. A 
gyász és a halál színe. De jelzi azt is, 
hogy m indenkinek át kell mennie a sö
té t póluson, az árnyékon, vagy az Alvi
lágon a fényhez vezető útja során.

A fehér a töretlen fény színe, az 
aranyhoz hasonlóan csak a legelőke
lőbbeket illeti meg. Ezenkívül a fel
tám adásnak  és a halálnak , tehát a 
szellemi újjászületésnek is a színe. 
Az egyetlen tökéletes szín, m ert m a
gába foglalja az összes többit. A tisz
taság  szimbóluma is, am it „hófehér”, 
„hattyúfehér”, „liliomfehér” szavak kü
lön hangsúlyoznak.

A jelenkor színházi hagyományá
ban az álarc használata  meglehető
sen ritka, de akárm elyik színházi ha
gyományra gondolunk, feltűnik, hogy 
álarcot csak a főszereplők viseltek. A 
mellékszereplők födetlen arccal jelen
tek  meg a színpadon. Az ő saját em
beri arcuk az egyformaság jele. Jelen
tőssé a jel, az álarc teszi a viselőjét. 
A karnevál alkalm ával szinte kötele
ző álarcviselet, m indenki szám ára fő
szerepet biztosít, aki hajlandó elfogad
ni és felvállalni a maszk felöltésének 
konvencióját.

A jelmez, akárcsak  a maszk, sti
lizált, jel- és üzenethordozó eszköz. 
Nem egyszerűen egy díszes ruha, ha
nem, am int az elnevezése is utal erre 
(jel — mez), olyan „mez”, amely jel ér
tékű. Olyan ruházat, amely a színe, a 
stílusa, a szabása, a viselése és a kon
textusa á ltal meghatározza a viselője 
egyéniségét, tükrözi a tulajdonságait 
és befolyásolja viselőjének és környe
zetének a hangu latá t és az atmoszfé
ráját.

Az utcai álarc- és jelmezviselet a 
„színház az egész világ” gondolatát 
húzza alá. A karnevál alkalm ával, a 
város egy hatalm as színpaddá alakul 
át, a középületek, a házak  pedig dísz
letekké változnak át. M egszűnik a 
k in t és a bent közötti m arkáns elhatá
rolódás is, mivel az ünnepi játékok a 
lakásokban is folynak, viszont az épü
letek erkélyeit, borsos áron, páholyok
ként adják ki. Minden jelenlevő sze
replő és néző egy időben, vagyis nincs 
éles választóvonal a játékos és a szem
lélődő a ttitűd  között.

A télutó, azokon a vidékeken sem 
m úlhat el ünnepi események nélkül, 
ahol nincs hagyománya a karnevál
nak. A lakodalm ak, a disznótorok, 
a bálok időszaka ez, valam int az ud
varlás, a szerelem, a termékenységva
rázslás és a gonoszűzés ideje.

A karneváli időszakban, mikor a ta 
buk megszűnnek létezni, zsírossá vá
lik a test és a lélek is. Ám a feje tetejé
re állt világ, amelyben elszabadultak 
az indulatok, nem ta r th a t örökké. Az 
ünnep jól m eghatározott időkereté
nek lejártával, a Karnevál Hercegét 
m egtestesítő személy szimbolikus k i
végzésével véget ér a bódulat és az 
élet visszatér a mindennapok kerékvá
gásába, hogy pontosan egy év eltelté
vel újra kezdődjön majd.

A karnevál ünnepe, a Tél és a Ta
vasz szimbolikus harcakén t is érte l
mezendő. A Tél a régi, a megunt, 
a tú lhalado tt, elvetendő rend, am e
lyet szükségszerűen a Tavasznak, 
vagyis az újnak, a frissnek, az üdé
nek kell felváltania, hogy az élet te r
mészetes menete fel ne bomoljon. Az 
évszakok szüntelen váltakozása, az 
örök megújhodás és az örök visszaté
rés - amelyet a saját farkába harapó 
Ouroborosz-kígyó jelképez — az, ami 
előrelendíti és ugyanakkor jól m egha
tározott periódusokra osztja az em
beréletet.

Karnevál Herceg szalm atestének el
égetésekor, a résztvevők lelkében levő 
rossz is elég, lezárul életük egy szaka
sza, lelkűk m egtisztul, új u ta t keres 
és a (lelki)szemek - a m indenfajta ér
telembe vett -  húsról és az egyéb földi 
gyönyörökről ismét a jövő és az új cé
lok felé fordulnak.

A»«.» KilometriK
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
3. Sivatag
Nem álmosak? Ő igazán nem akarná 

fenntartani őket.
Laura halkan, biztatóan kezdi el, 

hirtelen ugrik fel az ágyból, sétálgat 
a félhomályban ugrásra készen vára
kozó árnyak között, le-leüt egy-egy té
tova akkordot a zongorán: „A másik... 
Tudod kire gondolok:... Mondd, Joe... 
Az ártatlan... A karcsú... A mindig 
sápadt... A fakó szemű... A lélek fényét 
tükrözték...”

Zongorázni kezd, abbahagyja, gúnyo
san folytatja: „Hogy a te kifejezéseddel 
éljek...” Mélabúsan”... Ahogy utána kinyi
totta a szemét.. legyint, kereng a szobá
ban, szarkasztikusán, rájuk se nézve, ma
kacsul suttogva folytatja: „... Páratlan... 
Ilyent még nem tapasztaltál... Kapcsolsz 
végre?...”

Hirtelen gyújtja fel a villanyt, az ár
nyak visszahúzódnak, semmivé esnek, 
szétfoszlanak, mereven néz egy pont
ra a sarokban: „...Mondd, Joe... Ez volt 
a szerelem?...” Sóhajt.: „...Holnap a 
boldogság.. Tárgyilagos józansággal: 
„...Amikor ráadtad a teveszór kabátját...” 
Nevetve: .. A nagy csontgombok, amelyek
kel soha nem boldogult...” Lemondóan: 
„...A hajnalban induló repülőgép jegye a 
zsebedben...” Vádlón: „...Szépen elment... 
A haláltól a teljes kimúlásig... Nem így 
volt?...” Gúnyosan: „...Az első sikereid... 
Hamar elpatkolt... Nem zavar többé...” 
Lemondóan: „...locsogásával...” Kételked
ve: „... Sohasem tudtad meg, mi történt?... 
Nem mondott semmit?...” Tárgyilagos ki
ábrándultsággal: „... Minden magyarázat 
nélkül... Idő előtt eltávozott ártatlanság...” 
Szinte sikoltva: „...Szűz Mária-Szentek 
imádkozzatok lelke üdvösségéért...”

Meghajol, sután, elveszetten mosolyog, 
leoltja a villanyt, átlépked a szobán, né
mán ül vissza az ágy végébe.

O döbbenten hallgat, úgy érzi, zuhan, 
feltartóztathatatlanul zuhan, süllyedő 
évei között kerengve, egy hajnali szobá
ban tér magához. Rekedten kezdi el:... 
Igen, akkoriban sokat ivott!... A kelle
ténél is többet... Nem azért, de a have
rok is profitáltak hódításaiból... A lá
nyokat mindég ő szedte fel, ráhajtott, 
bedobta magát, csillogott... Aztán az ide
gen lakások... Sokszor a mondat közepén 
aludt el... S akkor a többiek rászálltak 
a csajaira... Emlékszik egy fekete lány
ra, egy bárban szedte fel, kultivált helye 
volt ez akkortájt a kisvárosból oly nehe
zen nagyvárossá vátozó, sokak szerint 
csak flekkenvárosnak csúfolt helynek, 
ahol akkoriban színiakadémiára járt... 
Nagy, sárga, kénsárga levelek pörögtek a 
Köteles Sámuel utcában, amikor a bár fe
lé sétált, örök másnaposán, fejben sakko
zott: egyből vodkát töltsön magába, vagy 
esetleg egy-két-három sör is megteszi? 
Feltéve, ha nem lesz olajos... Megszünteti

kínzó nyugtalanságérzetét... Eltávolítja 
ama rögeszméjétől, miszerint egy siva
tagban kereng, homokdűnék között, az
tán elfogy az ereje, kimerültén rogy le 
a homokra, szomjas, de vize sincs, bő
rét kimarja a szél, vörös karikák ugrál
nak a szeme előtt, és nincs menekvés! 
Tudja, soha nem találhatja meg egye
dül az oázist és nincs ott senki, aki út
baigazítaná, aki megmondhatná, merre 
menjen, hol keresse?... Fölemelt egy kén
sárga levelet, forgott körülötte az utca, 
lassan abbamaradt az addig kísértetie
sen körülötte kerengő tevék bánatos bő
gőse is, átkelt a főutcán, nem is törődött 
a rohanó kocsikkal, fatalista volt akkori
ban, úgy tartotta, ha elüti egy autó, ak
kor elüti?! Nyilván ez és így volt megír
va a sors kifürkészhetetlen, titokzatos 
könyvében...Fékezéseket hallott, károm
kodó sofőrök dühös arca vibrált sajgó sze
mei előtt... ’’Hát mit akarsz, te isten bar
ma? - káromkodott az egyik - A kurva, jó 
édesanyádat!...”

De ő csak mosolyog, mintha most is kí
vülről látná akkori önmagát, rejtélyesen 
maga elé meredve egy verset mormol, 
most éppen ez akadt be, jár benne megál
líthatatlanul, mint a motolla: „mint 
szfinx ülök értetlen s egyre rontok...” A 
kénsárga levéllel a kezében sétál a 
bárig... Ezek szerint épen ért át végül is 
az úttesten, a reményt már csak ezért 
sem szabad soha, egy pillanatig sem 
föladni?... Most sem ütötték el, bár két
ségtelen, el is üthették volna, de olyan 
mindegy volt...” Valaha vártam még — mo
tyogott egy másik versrészletet -, hogy 
jön egy tündér, botjával vállon üt és elva
rázsol, de csak visz tovább a hajó, ez az 
imbolygó lepratábor.”... Fellengzősen 
hangzik, nem? De mégis... A határ a fel- 
lengzősség és az őszinteség között, külö
nösen egy önmagára valamit is adó szí
nész esetében, mindég is elmosódik, s 
igen, talán nem is csak egy színész 
esetében... „Helyzetfüggő”...Ez a kifeje
zés tetszett neki, többször is félhangosan 
kimondta, a járókelők csodálkozva 
nézték... Ő pedig forgatta a kezében a le
velet, és a bár ajtajában állt meg... Nem 
is kellett szétnéznie, tudta, akkori galeri
jének tagjai már ott ülnek és várják a cso
dát, valaki majd csak megsüti a kósza ga
lambokat, s azok jól megsülve repülnek 
egyenesen idáig, eléjük, az asztalra... 
Integettek neki, hívták, forgatta a kezé
ben a levelet, nézte a finom erezeteket, la
birintust formáztak... Nem nehéz min
denben felfedezni valami mást, különösen 
másnaposán, mikor az átlagosnál is érzé
kenyebb, megrendülésre hajlamos az em
ber. És egyedül volt akkor éppen, de nem 
is volt szüksége momentán senkire... 
Van-e vére egy levélnek? -  töprengett —, 
ha széttépné, vérezne-e vajon?... „Hó a szí
vem, fehér hattyúpihe. -  merültek fel az 
újabb sorok. -  Gyűlölöm a mozgást, a 
formabontót,/ nevetni, sírni nem lát sen

ki se...” Leült és mégis sört rendelt, de 
nem volt szerencséje, nyilván olajos volt... 
tudják -, mered az őt figyelő szerelmeire 
-, akkoriban ugyanolyan üvegben forgal
mazták az olajat is, mint a sört... Hát ez 
nem az én napom -  motyogta, és rendelt 
két deci vodkát, minek járjon kétszer a 
kedves pincérnő, nem igaz?... Akkor vet
te észre a magas, fekete lányt... Kék sze
me volt, érdeklődve szegeződött rá... -  
„Milyen szép levél -  vette ki a kezéből a 
sárga levélkét, és hosszan elnézegette a 
fényben, majd visszaadta. -  Te nem tu
dod, hogy én ki vagyok?” — mosolygott rá, 
miközben ő egyetlen hajtásra magába 
döntötte az első deci vodkát és összerázkó
dott, belenézett a kökénykék szemekbe... 
Igen, a kökénynek van ilyen kék színe, ha 
már megcsípte a dér! -  gondolta...- „De, 
te tudod, hogy én ki vagyok, igaz?” „Lát
talak a Beckettben-ben” -  mosolygott ked
vesen az idegen lány... Az előbb Laura el
kezdte a Mondd, Joe-t, egyik kedves 
szerepét... Persze -  néz Annára -, a hely
zet az, hogy Joe, az előadás során meg 
sem szólal... ide-oda kóvályog a 
szobájában... hallgatja a női hangot... a 
lelkiismeret, a számonkérés hangjait... s 
pusztán az arcával és a testével reagál
hatja le... a mozdulataival... hát ez már- 
már pantomim volt... a test-színház, ami 
mindég is izgatta... egy-egy mozdulatán 
órákig dolgozott... megtervezte pontosan, 
egészen minuciózus aprólékossággal a ko
reográfiát... Jól esett neki, hogy a lány is 
erre célzott... Nem tudta megállapítani, 
sikere volt-e?... Egyes kritikusok vélemé
nye szerint testével reagálta le, írta jófor
mán újra a szöveget, mások szerint vi
szont feleslegesen ugrabugrált a 
színpadon...túlhajtotta az egészet, mint
ha nem is érdekelte volna a lelkiismeret 
hangja... „A reagálásaid -  suttogta ra
jongva a lány -, hát tudod...” Csodálattal 
nézett rá és felállott, hogy az egyik haver 
levehesse a fogasról a kabátját. Akkor lát
hatta, hogy szinte olyan magas, mint ő... 
Nemsokára össze is méretkeztek, persze, 
de ez még odébb van, most még nem ta r
tunk itt, mindenesetre, igaza van Anná
nak -  néz elismerően rá a félhomályban 
- , kitartunk... 0  is kitartóan nézte a 
lányt, a kökénykék szemekben ott örvény
lett a bizonytalan, megjósolhatatlan jövő, 
megitta a második deci vodkáját is, el
szántan emelve fel megint a levelet, igen, 
a kénrúd lehet olyan sárga, mint amilyen 
ez a levél volt, közben önkéntelenül is hoz
záért kékszemű rajongója kezéhez, s úgy 
érezte, áram rázza meg, mint évekkel, 
hosszú évekkel később Laura, majd Anna 
esetében is történt, de akkor még nem is 
sejtette, mi ez... elkapta a kezét... „rázol!” 
-  nevetett idegesen... „Teli vagyok energi
ával.” -  nézett vissza kissé kacéran a fe
kete lány... O boldogan hallgatta... innen 
is látszik -  nevet Annára, majd Laurára 
-, hogy milyen ostoba... néhány hízelkedő 
szóval már el lehet varázsolni... „Nézd 
ezeket a finom rajzolatokat, ezeket az ere
zeteket” -  forgatta kezében a levelet, s 
most egy másik fordításban idézte a rég
óta benne kavargó verset: „A vonal-szag
gató mozgást gyűlöli lényem/ és orcám 
sohse sír és sohse mosolyog...” Kért még

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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egy vodkát, és egyet a lánynak is, bár ra
jongója hevesen tiltakozott, azt nem le
het, ó nem iszik, soha nem iszik, ő 
sportoló... kosárlabdázó... jelölték a válo
gatottba is... ő... „A megismerkedésünk
re!” -  ütötte poharát az övéhez, s már jött 
is az ismerős dundi pincérlány a 
számlával... Akkoriban tízkor már zár
tak a kocsmák... Nem volt mese... A szép, 
új világban mindenkinek kötelező módon 
pihennie kellett... újratermelnie munka
erejét... A lány engedelmesen kortyolt be
le a vodkájába, összerázkódott, ő kissé tü
relmetlenül nógatta:... „siessünk, mert el 
kell menni...” Már unta az örökös és feles
leges vitákat a kövér főnökkel... A törzshe
lye volt ez a bár, nem akarta ismét kimu
tatni a foga fehérjét... A kökénykék szemű 
lány elpirulva itta ki a vodkáját. „Me
gyünk hozzám, kaptam valami új kazet
tákat, fantasztikusak!” -  lelkendezett a 
Tibi nevű haver... ő nem színész volt, láto
gatás nélkülin végezte a jogot, napközben 
taxizott, szülei általában falun tartózkod
tak, s ott volt a nagy üres lakás, ott töltöt
ték akkoriban az időt, ott tanyáztak... 
„Jössz?” -  mosolygott rá a lányra és 
belekarolt... Már érezte, hogy baj van, há
rom vodka az három vodka, s délután a 
délelőtti adagot se tudta rendesen 
kialunni... „Hova?” -  kérdezte halkan a 
lány, „Tibihez” -  mutatott rá ő a sürgölő
dő, az esti programot lelkesen szervező 
házigazdára... Megindultak... A lány bele
karolt az utcán, elkérve tőle a levelet, 
válltáskájába süllyesztette...
Imbolyogtak, de végül is szerencsésen 
megérkeztek, Tibi nem lakott messze... 
Free-dzsessz számokat hallgattak, a házi
gazda átszellemülten töltögette a szilva
pálinkát, de ebből a lány már nem kért, 
bánatosan mosolyogva ült mellette, meg
közelíthetetlenül, mintha láthatatlan 
üvegfalak választották volna el a többiek
től, de később csillogó szemekkel jegyezte 
meg, „...úgy érzem magam, mintha 
Friscóban lennénk...”-  de nem folytathat
ta, mert ő megfogta a kezét s húzta 
magával... Már részeg volt, forgott vele a 
szoba... A lány nem tiltakozott, átmentek 
az egyik kicsi szobába, ő azonnal ledőlt 
az ágyra, a lány melléje ült s ellensége
sen mondotta: Te valamit félreértettél... 
én nem...én... Mindegy az -  legyintett ő 
nagyvonalúan, és harmadik fordításban 
is idézte a benne kóválygó verset, ami 
nem hagyta nyugodni: „a mozgást gyűlö
löm: formáim elkuszálja,/Sosem könnyez
tem és sosem nevettem, én...” „Ezt most 
miért mondtad?” -  döbbent meg a lány...ő 
megfogta a kezét...(ismét érezte, hogy de
lejes ütés éri, megremegett.) „Nézd kis
lány, nekem nincsen bélyeggyűjtemé
nyem, én csupán magamat mutathatom 
meg...” És vetkőzni kezdett... A kökénykék 
szemeket, észlelte riadtan, ellepte a 
könny... A lány felugrott... „Én” — kezdte, 
de nem tudta folytatni, mert akkor ő már 
ott állt előtte teljesen meztelenül és pu
hán csókolta meg, először összezáródó, 
majd egy idő után engedelmesen szétnyí
ló száját...O elengedte, előrelátóan hozott 
magával egy pohár pálinkát, megitta, s 
ledőlve az ágyra, maga mellé húzta a 
lányt... Remeg, vette észre, fél, de mitől?...
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Nem értette... „Vetkőzz le” -  suttogta re
kedten, látta, hogy a lány elsápad, monda
ni akar valamit, de ehelyett elszántan 
iszik bele az ő pálinkájába, feláll, az ajtó
hoz ugrik, bezárja, leoltja a villanyt, 
visszajön és tétován húzza le farmerje 
zippzárját, kilép belőle, megszabadul tri
kójától is, melltartót, veszi észre, nem is 
visel, mellei elférnének egy tenyér négy
szögében, csodálta meg, s maga mellé húz
va, szabadította meg a bugyijától. A lány 
nem ellenkezett, de nem is segítette... 
magához ölelte, érezte, hogy egyre erőseb
ben remeg... „Meg kell szokjál!” -  suttog
ta biztatóan, megitta a maradék pálin
kát, átölelte a lányt, tenyerébe (ahogy 
elképzelte) puhán simult a melle, hozzáta
padt, érezte, hogy egyenletesen ver a szí
ve, és elaludt... Sokszor történt ez így ak
kortájt, a csajok általában megunták 
őrizni az álmát, előbb-utóbb kibontakoz
tak öleléséből, otthagyták, kimenekültek 
a nagyszobába, hallgatták a zenét a 
többiekkel... valamelyik haver előbb- 
utóbb rájuk szállt, hogy megvigasztalja 
őket... de ezúttal nem így történt... 
Amikor egy idő után felriadt, ismét a siva
tagban kóválygott, meredten bámulta az 
ónszínű eget a feje felett, mintha a siva
tag tükörképe lett volna, és tudta, ezúttal 
vége lesz a dalnak, nem menekülhet! -, 
meglepetten észlelte, hogy rajongója ott 
fekszik mellette, nyitott szemmel, egé
szen szorosan simul hozzá a mezítelen, 
forró teste, mintha védelmezni akarná... 
„Te még itten vagy?” „Miért, hová mehet
tem volna? -  suttogta keserűen, kis szem
rehányás is bujkált a hagjában. -  A bent
lakást már bezárták...” „Csak ezért 
maradtál?” -  kérdezte ő gyengéden, s fö
lötte áthajolva, az ágy mellett heverő tás
kájából előszedett egy rágógumit, egyre a 
szilvapálinka émelyítő ízét érezte a szájá
ban, zavarta... „Nem csak... -  suttogta a 
lány -  valahogy sajnáltalak itthagyni... 
olyan magányos volt az arcod, amikor 
elaludtál... olyan védtelen... én...” Ő a szá
jára tapadt, simogatni kezdte összezáruló 
combjait, érezte, ismét remegni kezd, liba
bőrös lesz... „Öltözz fel!” -  fordult el ked
vetlenül -  „De hát én...” „Korai még...” 
„Mi?” -  kérdezte a lány, és szeme, az a va
dító-ártatlan, kökénykék szeme tágra 
nyílt a csodálkozástól. A szobába besütött 
a hold, ezüstösen derengett a teste. Meg
fogta a kezét és most ő húzta engedelme
sen széttárt combjai közé. De lehet, hogy 
mégsem, gondolta tétován, az udvarlást 
kihagytam, az igaz, de még ezután is 
annyit udvarolhatok... Csókolni kezde az 
arcát, a nyakát, a lány nem tiltakozott, 
de nem is kezdeményezett, olyan volt, 
mint az ideális táncpartner, aki teljesen 
rábízza magát a partnerére. „Még alig is
merjük egymást” -  suttogta, s az ő keze 
is ügyetlenül indult el az ő testén. „Hát 
ez az, éppen ideje, hogy megismerked
jünk közelebbről is”. „Ha arra gondolsz...” 
„Mi másra gondolhatnék? Kívánsz... 
kívánlak... nagykorúak vagyunk... mi 
van ezen még mit töprengeni?!?”

A lány felült, nézte az üres poharat, 
fintorgott... Ezüstösen világított az arca 
a hold szűrt fényében. Felállott, vissza
húzta farmerjét, csak úgy a mezítelen tes
tére, trikójába bújt és kiment... Na ez az,

dühöngött ő, ezt is elriasztottam, én mar
ha, ennek még udvarolni kellett volna, 
bókolni, verseket mondani, elbűvölni... 
Most majd kifogja valamelyik nagy
okost, hiszen ugrásra készen várakoz
nak, mint mindég, hogy lemarják az ő 
csajait... De ezúttal nem így történt. Mi
előtt megint elszenderedett volna, vissza
jött a lány, két pohár borral és egy fél 
üveg ásványvízzel... „Tibi azt kérdezte, 
rosszul vagy?” „Nem, nem, kifejezetten 
jól vagyok...” — vigyorgott ő, mire a lány, 
letéve a poharakat és az üveget az ágy 
mellé, ismét kiment, bizonyára közölni a 
házigazdával, hogy mi is vele a helyzet... 
De ő már tudta, hogy visszajön, mert az 
ilyenek mindég visszajönnek, és tényleg 
nem csalódott, akkor még nem, vissza is 
jött, átringott a szobán, közben levetette 
a farmerjét, trikójából is kibújt, a hold
fényben fölmagasodott arányos alakja... 
Gyönyörű volt... Mintha hullámzó tenge
ren já rt volna, úgy mozgott... Csodálattal 
nézte... Odaért az ágyhoz, lehajolt a poha
rakért, az egyiket az ő reszkető kezébe 
adta, félénken érintette az övéhez, bele
ivott, köhögött, majd váratlanul vetette 
rá magát és csókolni kezdte... „Eljött az 
ideje.” -  hallotta még és nem értette. -  
„Minek jött el az ideje?” „Hát ennek -  mo
solygott rá elkínzottan a lány s ügyetle
nül csókolta szájon. -  Húsz éves múltam 
és még szűz vagyok...hát ideje, hogy...” 
„És engem szemeltél ki, éppen engem?!” 
„Igen” -  bólintott a lány és elpirulva újra 
csókolni kezdte a száját, az arcát. „Várj
-  tolta el ő -, miért pontosan engem?!?” 
„Mert szeretlek.” -  hallotta a meglepő 
választ. „Ne siess! -  ölelte ismét magá
hoz, hanyatt dőlt, a lány feje megpihent 
a vállán, érezte, még mindig remeg. -  
Van időnk, előttünk az egész élet...Akkor 
én afféle kísérleti alany lennék, aki a 
Nagy Kosárlabdázó Nőt megszabadít
ja mostmár bevallottan kellemetlen, az 
élet bizonyos területein hátrányt is je
lentő szűzhártyájától?..” „Ne így értsd!”
-  feszült meg elkínzottan a lány. „Hogy 
értsem?...” „De hiszen te is ezt akartad, 
nem? Azért hoztál ide?” „Persze -  vigyor
gott ő -, csak rád kell nézni, tíz férfi kö
zül tizenegy csak arra tud gondolni, ha 
rád néz... de akkor is érdekelne, hogy mi
ért pontosan én?...”, de nem tudta folytat
ni, a lány keze a szájára tapadt, felült, 
mellei megrezzentek, szűrt ezüstös fény 
öntötte el az arcát, a hold vörös buddha- 
képe is feltűnt az ablakban, ő is látja, 
amit én, gondolta irigyen, de lusta volt föl
kelni s behúzni a függönyt...’’Láttalak a 
Beckett-ben, ahogy hallgatod azt az el-el- 
mosódó, keserű, számonkérő női hangot... 
” -  suttogta. Hogy is van? -  néz segélyké
rőén Laurára, aki tétovázás nélkül, mint
ha egy félbemaradt mondatot, folytatni 
kezdi monoton hangon: „...Akarod hogy 
elmeséljem? Nem érdekel?...” Tűnődve te
szi hozzá: „ ...mégis megteszem... Ez a leg
kevesebb...” Ismét feláll, sétál a szobában, 
gúnyosan, válla fölött szól vissza: „...Ez 
az, Joe, csak erőlködj tovább...” biztató 
kétértelműséggel, feléje fordulva: „...Most 
már nem szabad meginogni....Amikor 
már majdnem teljesen szabad vagy...” Le
mondóan: „...Mindjárt abbahagyom...” Ke
serűen: „...Én vagyok az utolsó...” Gúnyo-
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san: „...Hacsak az a kis repedtsarkú nem 
szeret...” Ide-oda kereng a szobában, ne
kimegy a bútoroknak, ismét fölgyújtja a 
villanyt, tépelődve szakadnak ki belőle a 
szavak: „...És akkor végre rajtad a sor... 
Már csak füst, láng nélkül... Milyen sok 
időbe telik... Amíg az ember végre bűzle
ni kezd...” Sikoltva folytatja, Anna össze
rázkódik. „...Az a te drága csended... 
Ami betölti az agyad... Amivel mindent 
megkoronáztál...!” Leoltja a villanyt, le- 
horgasztott fejjel, suttogva, alig érthető
en motyogja: „...És végül... A szerelmek 
szerelme...Egy koszos téli éjszakán...”

„Hamuvá leszünk...” mondják egyszer
re.

Laura elhallgat, odamegy hozzá, pu
hán arcon csókolja, s visszaül Anna mel
lé.

Ő még mindig ott, abban az ágyban fek
szik, 1984 telén, késő őszén? Nézi a hold 
talányos, vörös arcát és újra megkérdezi: 
„...de miért éppen engem szemeltél ki?!?” 
A fekete lány zavartan nevet és hirtelen 
kezdi idézni a szöveget, amit az előbb 
olyan megrendító'en előadott -  néz hálá
san Laurára —, annyit még el kell árul
nia, hogy előadás közben ennél a rész
letnél, a szavak súlya alatt fokozatosan 
roskadt össze, összegömbölyödött, már- 
már embrionális pózt vett fel és végig úgy 
maradt, de most nem erről akar beszélni, 
hanem a lányról, aki találóan és érzékle
tesen idézte a szöveget... őbénultan hall
gatta, beszívta hajának azonosíthatatlan, 
de kellemes illatát és érezte, őt is kiveri a 
veríték, föltartóztathatatlanul kezd re
megni, lúdbőrözni, összekoccan a foga 
tehetetlenségében, elfúlva szólalt meg: 
„Honnan tudod?” „Annyiszor láttalak, 
hogy megjegyeztem a hamuszürke arco
dat, ahogy összegörnyedve az anyaméhbe 
kívánkozol vissza, ahogy hallgatsz, ahogy 
ülsz, magadba roskadva...hát elmentem 
az Akadémia könyvtárába...kivettem a 
Nagyvilágot...kiírtam magamnak bizo
nyos szövegeket, amelyek megejtettek, 
és egyre többet gondoltam rád... és arra 
is, hogy -  ne nevess ki, kérlek! puhán ar
cul csókolva őt, pihegve, de boldogan foly
tatja: -  hogy én..., hogy talán mellettem... 
Ne haragudjál -  szakítja félbe önmagát 
és lemondóan teszi hozzá -, azt hiszem, 
becsíptem, tudod, én soha nem iszom, de 
most...” „Mondjad csak -  suttogja ő, és a 
holdfényben a lány fölemelkedik, mell
bimbói, mint érett málnaszemek vörös
lenek, ő lehunyja a szemét, érzi, hogy 
csodálója előrehulló fekete haja az arcá
hoz ér, sivatagban bolyong megint, de 
mintha már látszanának a fák...mintha 
most mégis elérne az oázisig? „Szóval 
arról képzelegtem, hogy én talán segít
hetek rajtad -  szakad ki a vallomás a 
lányból -, hogy mellettem biztosan nem 
lennél ilyen magányos, ilyen védtelen, 
ilyen kiszolgáltatott ...ilyen...” „Nézd -  
mondotta ő és elfulladt a hangja, reme
gett, magához szorította a lányt, megcsó
kolta engedelmesen szétnyíló száját -  ez 
csak egy szerep!...” „Te fázol -  vetette át 
combját derekán a lány, hozzásimulva -, 
később ez lett a kedvenc pozíciójuk, így 
aludtak el mindig -, neked lázad van!” 
„Nézd -  suttogta ő s forró arcához szorí
totta az arcát -, ez csak egy szerep..., ha

te elhitted, hogy én ilyen vagyok a való
ságban is, csak azt bizonyítja, hogy tehet
ségesen tudtam megoldani ezt a szerepet, 
hogy hitelessé tudtam tenni ezt a szeren
csétlen Joet, aki balcsillagzata pisláko
ló fényénél téved el az életében... de én a 
magánéletben korántsem ilyen vagyok, 
azt tudod?... Nyilván nem, mert nem is 
ismersz... Távolról láthattál esetleg, ba
ráti körben, ahogy vedelem a vodkát, 
ahogy ide-oda járkálok a nőimmel, aho
gyan társaságban fecserészek, mert min
denütt én szeretnék lenni a központ!... 
Én nem ilyen vagyok, mint ez a balfá
cán, pechvogel Joe, bár bizonyos szem
pontból, el kell ismernem, helyzetünk 
tényleg hasonló, bár nekem még kiábrán
dulni sem nagyon volt miből, az előttem 
járók nem hagytak semmit, csak a sa
ját példájukat, hogy ebból meríthessek 
erőt... Nézd, kedves, mi egy bolond világ
ban élünk... a kóros unalom országában... 
a permanens mobilizáltság állapotában 
leledző idióta alattvalók között, akik éj-

O roszlán p ár ira k i k erám ia

jel-nappal készen állanak, mert bármi
kor eljöhet közéjük, ó, nem, nem a Meg
váltó, de az örökké Újraválasztott Hős, 
Népünk Legszeretettebb Fia... a Kortárs 
Világ Mértéktartó Személyisége... a Bé
ke Élharcosa... a Scornice§ti-i Tölgy..., 
a Jótevő... ,a Megmentő..., a Francia 
Becsületrend és a Lenin Rend boldog 
tulajdonosa..., a Kárpátok Géniusza..., a 
Szegények Gyámola..., az Elesettek Meg- 
segítője..., hogy értékes útmutatásait kö
vetve...” -  Elhallgatott, a lány némán 
simogatta az arcát. „Először akkor lát
talak, amikor az öreg virágárus nénitől 
megvetted a virágait, mert megsajnál
tad szegényt... ez valamikor a tavaly té

len történt... mind megvetted a virágait, 
hogy mehessen már haza... aztán eltűn
tél a virágokkal... azóta is látom az öreg 
néni boldog arcát...” „Ez csak egy hülye, 
részeg ötlet volt -  legyint ő - , meg se saj
nálhattam komolyan, hiszen ismerem a 
vénasszonyt, csak az első kocsmáig ment, 
vedelt, azután megjött a palija, s kipofoz
ta belőle a többi pénzt... Te kedves, te egy 
álomvilágban élsz, de én nem... én nem 
vagyok egy szűz kimondott ideálja...ezt 
jó, ha az elején megjegyzed... legalább 
nem fogsz akkorát csalódni...” „Most mi
ért beszélsz így? -  kérdezte a lány és sír
ni kezdett -, ne beszélj így, kérlek... én fel 
akarok nézni rád... én szeretni akarlak... 
engedd, hogy szeresselek...”

Laura váratlanul monoton han
gon folytatja: „Egyedül... A kövön... 
A kő... Képzeld a szemét... A lélek tisz
ta tükrét... Június havában... A kegye
lemnek micsoda éve... A melle... A kö
vek között... A keze... Az indulásig... 
Képzeld a kezeket... Képzeld... Kivel fog
nak játszani a kövek között... A kövek... 
Mit simogatnak?... Ismét felugrik, rohan
gál a szobában, nekimegy bútoroknak, fel
dönti a székeket, szinte sikoltva folytatja: 
„...Az indulásig... Ez a szerelem... Ez az
volt........Nem igaz, Joe... Mondd, Joe...
Nem ez a véleményed?... Amikor velünk 
vagy... Amikor vele vagy... Mondd, Joe... 
Mondd, Joe... Mondd, Joe...”

Visszasétál az ágyig, liheg.
Persze ne essünk azért túlzásokba — 

sóhajt Szabó. -  O sem ilyen volt... az a 
lány... ő is szerepelt... csak én mindig ön
ző módon magammal voltam elfoglalva, s 
nem figyeltem rá ... valahogy tényleg elhit
tem, hogy egy csodálatos nebántsvirág ke
rült az utamba... az ártatlanság... a tes
tet (és micsoda arányos, milyen tökéletes 
testet!) öltött csoda... Szerettem?... Igen, 
folytatja, azt hitte, ez a lány az igazi, ár
tatlan, mint egy ma született bárány, ked
ves és naiv és fel akar nézni rám, és óvni 
akar, mert szeret...

Később persze rájött -  távolodik el 
megint önmagától, kedvetlenül - , hogy 
mégiscsak naiv csodálója volt a dörzsöl
tebb, bármennyire is bizarrul hangzik 
ez az ő konkrét esetükben, hiszen elhi
tette vele, hogy rajong érette, elhitette, 
hogy védtelen, hogy gyönge... és ezáltal 
elengedte ugyan, de magához is láncol
ta ugyankkor... De ő egyre azt hajtogat
ta csökönyösen, hogy ő arra a szerepre, 
amit a lány tervezett neki, képes ugyan, 
s ezt mindjárt be is bizonyítja, de jobb len
ne, mégiscsak jobb lenne, ha meggondol
ná magát, amíg még nem késő, mert ő va
lahogy nem az a férfi, akit az anyukák 
kedvelnek (ebben az egyben, az Adrienn 
anyját tekintve, egészen véletlenül még 
igaza is lett!), s nem is nyújthat mást ne
ki, mint... „De hát én -  szipogta a lány 
elesetten és védtelenül bújt oda hozzá -  
, pontosan ezt is akarom, csak ennyit és 
semmi mást!” s elszántan csúszott le a 
keze az ő hasán, s ő kínjában szarkasz
tikusán egy versből idézett, „...és vidd 
őket a kísértésbe egyszer, hogy legyen 
mire emlékezzenek!...” A lány szorította 
őt, csendesen kezdett szuszogni mellette, 
s hirtelen döbbenhetett rá, hogy nem ha-

» > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
zudott, tényleg nem bírhatja az italt, rit
kán ihat, mert ám lám, máris változott 
az eddigi bejáratott szereposztás, most ő 
aludt el mellette, mintegy visszaadva a 
kölcsönt, s nem merte kihúzni a feje alól 
a kezét, érezte, hogy elzsibbad, egész tes
te viszketett, mintha hangyák mászkál
tak volna rajta, de nem mert megmozdul
ni, beszívta a lánytest illatát, hirtelen 
meg is kívánta, úgy érezte, szétpattan az 
agya, de nem mozdulhatott, amíg vendé
ge fel nem ébredt, s rá nem döbbent, hogy 
mit is szorongat olyan önfeledten, kicsiny 
kezével, amelybe olyannyira tökéletesen 
simult bele a kosárlabda, hogy rendsze
rint a nézó'k nagy örömére, a kosárban 
állapodjon meg, egy-egy sikerült dobás 
után...

A hold szerencsére már eltűnt az ablak
ból, a félhomályban elültek az eddig esze
veszetten az ágy körül cikázó árnyékok 
is, a hátára fordította a lányt, föléje ha
jolt, csókolni kezdte, évezredes módon tör
tént meg közöttük minden a sötétben... 
s utána csak feküdtek egymás mellett... 
feldöntött tekebábuk...A lány sírósan 
kérdezte meg, hogy: „...hát ez volt,ennyi 
volt? -  s kissé fennhéjázóan tette hozzá, 
a vidéki lány megjászott magabiztosságá
val -  ettó'l vannak úgy oda a lányok?!” -  
Szerepelj csak, szépségem, gondolta ő né
mi kárörömmel s csak később, az egészet 
visszapörgetve döbbent rá, hogy ez volt 
a lány legnagyobb húzása, mert ezzel az
tán végképp beterelte őt a saját utcájá
ba, véglegesen s végzetesen, mérnöki pon
tossággal osztotta ki a szerepeket. -  „Ez 
természetesen csak a kezdet -  fordította 
maga felé s nevetni kezdett - , most feléb
resztem benned az alvó oroszlánt!...” — 
tette még hozzá biztatóan...

Reggel a kapu előtt váltak el, a lány 
hozzásimult, kökénykék szemében vörös 
körök vibráltak, úgy érezte, elnyeléssel 
fenyegetik őt, szédült. „Akkor többé nem 
találkozunk?” -  kérdezte Adrienn lecsüg- 
gesztett fejjel, haja kibomlott, röpködött 
a szélben kigyúló arca körül, olyan szép 
volt, hogy belesajdult a szíve. Nevetve si
mogatta meg az arcát: „Már, hogy a fené
be ne találkoznánk, hát mihez kezdene 
az éber oroszlán egyedül?!”

A lány hálásan puszilta meg az ar
cát, megegyeztek, hogy délután várja őt 
az Oroszlánban... ez is nagyhírű hely 
volt akkoriban... már elváltak... tettek 
néhány lépést is... mikor ő megfordult, 
mint akit villám sújtott, s utána szólt: 
„Állj,vándor?...” A lány megállóit, vissza
fordult. „Persze, nem érsz rá — és le
biggyesztve ajkát, lemondóan tette hozzá 
-, tudhattam volna...” „De, ráérek -  mon
dotta ő gyorsan, két ugrással mellette ter
mett, átölelte karcsú derekát, mintha haj
nalig nem szorította volna éppen eleget, 
csókolni kezdte s közben lihegve kérdez
te: — ...de hát hogy hívnak? ...azt sem tu
dom, hogy hívnak... te, te kosárlabdázók 
gyöngyszeme!...” „Adriennek -  simult 
hozzá a lány és lángolt az arca, mert a já
rókelők meg-megállva bámulták őket —, 
de Andinak szólítanak...”

És délután találkoztak, és este is... 
és ismét együtt aludtak... elment a mér
kőzéseire is... kimaradt a társaságból...

leszokott az állandó alkoholizálásról... s 
a kis butuska vidéki liba (ahogy azokban 
a pillanatokban nevezte magában, ami
kor úgy érezte, mégiscsak menekülnie 
kellene ebből a szerencsétlen kapcsolat
ból, amíg még nem késő), be kell ismernie 
utólag, teljesen átformálta őt, átalakítot
ta addigi életvitelét, jövendő mérnökhöz 
méltóan megtervezte az életét is, s csak 
a végén derült ki, hogy... hogy egyálta
lán nem az a naiv vidéki lány, nem az az 
ősnaiva, akinek olyan kápráztató siker
rel adta ki magát, nem... Andi egy céltu
datos, modern, határozott nő volt, igazi 
sportoló, sikerorientált, győztes típus... 
Azt hitte, ő is ilyen...A félreértés, mint 
többnyire mindég, kölcsönös volt...S ab
ból, ahogy egyfolytában ezt az elcseszett, 
idióta, infantilis rendszert mocskolta 
őelőtte..., hogy az életkörülményeiken ke
sergett, arra következtetett — ez bizonyí
totta, hogy azért ő sem tévedhetetlen! -  
, hogy ő is szeretne minél hamarabb, az 
első kínálkozó alkalommal eltűzni innen, 
ebből a balkáni szarból... Ezért egy ideig 
még szóba sem hozta ezt, annyira termé
szetesnek vette, hogy ő is így gondolko
dik, hogy lehetőségeihez képest zseniáli
san tervezte meg kinti jövőjüket... Nem 
volt merkantil szellem... Még véletlenül 
sem számított az ő Svédországban élő 
édesanyja anyagi segítségére... Az eskü
vőjükre a mama különben táviratot kül
dött, gratulált, sok boldogságot kívánt, de 
nem mert eljönni, az apja viszont ott volt, 
becsípett, s szokása szerint addig idétlen- 
kedett, amíg nevelőanyja, akit hiába igye
kezett csitítani, el nem vonszolta, s köz
ben élesen összeszólalkoztak... Mindezt 
jövendőbeli anyósa közönyösen nézte vé
gig. „A postáskisasszony” — ahogyan ő ne
vezte magában, vele soha nem oldódott 
fel, megvetette, lenézte őt, „csak egy ri- 
pacs színész!” -  mondogatta Andinak, s a 
felesége pirulva mondta vissza neki,azzal 
vigasztalva, hogy nem kell törődni vele, 
aggszűz típus, egyetlen házasságon kívü
li kapcsolatának gyümölcseként felnevel
te ugyan őt, de a mentalitása nem sokat 
változott... Hát ő nem is törődött vele... 
Más városban éltek, amúgy is ritkán ta
lálkoztak, Andi viszont már a mézeshe
teiken -  a tengerpartra ugrottak le, egy 
havere mentős volt Satumon és a Balla
da hotel legfelső emeletén szerzett nekik 
egy szobát, éjszaka összeölelkezve nézhet
ték a tengert —, elkezdte: hogy innen el 
kell menni!... S a közöttük levő harmóni
ának egyik pillanatról a másikra lett vé
ge, elillant, mint a tengert megülő köd 
a hajnali napsütésben... Andi nem is fi
gyelt az ő ellenvetéseire, konokul haj
togatta a magáét -  „Itt nem lehet élni” 
-  „Már miért ne lehetne? -  röhögött ő. -  
Hát miért, mi nem élünk?”... „Miért -  si
kított fel Andi, megsebzetten. — Hát élet 
ez?! Ez a cifra nyomorúság?” És önző disz
nónak nevezte őt, aki csupán azért akar 
itt maradni a szarban, hogy figyelhesse, 
hogyan bugyborog és hogyan reagálnak 
mindenre a bennszülöttek..., hogy az elő
adásain kamatoztathassa éber, lucidus 
megfigyeléseit...

Kiderült, hogy Andi végeredmény
ben „komolytalannak” tartja a színé
szetet, felesleges játéknak, ami nélkül

egész jól meg lehetne lenni... Farmot 
akar Amerikában, döbbent rá, nézve a 
tajtékzó, hazudozó hullámokat, gyere
keket, állatokat... s mindenekelőtt egy 
olyan országban akar élni, ahol az álla
mi biztosító másnapra már gumibugyit 
biztosít azoknak, akik ezért vagy azért 
öszecsinálják magukat... Ültek a hotel 
erkélyén, lent morajlott a tenger és hajto
gatták a magukét... A két álláspont nem 
közeledett egymáshoz... Hogy mi lett vol
na a vége? -  nem is sejti... már nem is 
érdekes... jött az a balszerencsés, megle
petésszerű kolozsvári meghívó... Andi is 
elkísérte... stoppoltak... azelőtt esett... A 
kocsit egy szőke nő vezette, ma sem tud
ja megállapítani, hogy hibás volt-e vagy 
sem?... mindenesetre előzött s elcsúszott 
egy vizes folton, és ő felrezzenve csak 
annyit látott, hogy valami nagy fekete
ség közledik feléjük... A kórházi ágyon 
tért magához...Az éjszakai nővér árulta 
el neki, hogy a kocsit vezető nő és a hátul 
ülő fekete lány meghalt... „O volt a felesé
gem!” -  dadogta, s azóta csak a sivatag 
nő körülötte és benne... Anyósa ráadásul, 
ma sem tudja, miért, őt vádolta a temeté
sen lánya haláláért, mindenki előtt, riká
csolva, habzó szájjal stricizte le, azt üvöl
tözte, hogy: „...kihasználtad az én drága 
kislányomat, te gazember!...”

Nem volt olyan közöttük a kapcsolat, 
mint például édesanyáddal -  nézett An
nára, és rágyújtott. A gyufa fellobbanó fé
nyénél szemébe tűnt egy pillanatra az őt 
figyelő nők sápadt arca, s Andi ezüstösen 
homályló, halott arcát idézte fel, első éj
szakájukon, a holdfényben.

Didergett, elfújta a gyufaszálat s le
mondóan folytatta: - , „Igen, sivatagban 
bolyongott hosszú esztendőkön át és 
egyre Andi kökénykék szemét látta., a 
kezét... mellét... a combjait... az arcát... 
de őt magát egészen, soha, Andi vissza
fordíthatatlanul káprázattá változott, el
nyelte a sivatag, néha meg-megjelenik a 
háta mögött, a tükörből jól látja szikrá
zó, kökénykék szemét, s vádolva őt, fúj
ja a magáét, ha nem vagy olyan makacs, 
ha nem vagy olyan önző disznó, ma Ka
liforniában élheténk egy farmon, gyer
mekeink lehetnének, két kisfiú és két- 
három kislány, kutyák, macskák, lovak, 
tehenek...Fújná a szél a hajam, röpíte
né, ahogyan mindég is szeretted, s ha 
néha fel-felsejlene benned, szerelmem, 
tétován, mint egy álom, vagy látomás a 
színpad is, verseket szavalhatnál nekem 
este, a kandalló előtt és én egyedül pótol
nám neked a közönséget, az egész vilá
got, kárpótolnálak midenért, gyerekeink 
már aludnának, s a versek végén meg
engedném, hogy kibontsd a hajam és be
takard magad vele, ahogyan mindig is 
szeretted...”

Elnyomja cigarettáját, köhög. -  A 
Mondd, Joe -  fordul Laura felé —, vala
hogy előhívta belőlem ezt az egészet, bo
csássatok meg!... Még el akarja mondani, 
hogy mennyire hálás nekik azért, hogy 
egyáltalán vannak, hogy végighallgat
ták, hogy nem nevették ki, de váratlanul 
szólal meg a Laura mobiltelefonja, amit -  
mikor észrevétlenül suhant be a szobába, 
még Anna vallomása elején -, a zongora 
tetején hagyott.
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Kritikai életrajz. így határozza meg az alcímben 
Ferencz Győző költő és irodalomtörténész Radnó
ti Miklósról írt monográfiájának műfaját. A definí
ció általános fogalmi kibontása helyett azonban az 
előszó a konkrét szerzői szándékokat összegzi tömö
ren és felsorolásszerűen: bemutatni Radnóti életraj
zát, alkotói pályájának alakulását, költészetének és 
egyéb irodalmi munkásságának fogadtatását és utó
életét, valamint kísérletet tenni arra, hogy költésze
tét elhelyezze a korszak irodalmában és líratörténe
tében, és megkísérelni elemző értékelését.

Ferencz Győző vállalkozása hiánypótló, hiszen 
bármilyen meglepőnek hangzik, nem vagyunk gaz
dagok a magyar nyelvű Radnóti-értelmezésekben. 
Németh G. Béla és nyomában Szegedy-Maszák Mi
hály is felhívták rá a figyelmet, hogy a Radnóti- 
oeuvre-rel foglalkozó írások nagy része az irodalom
publicisztika, a sorstársi emlékezés és a személyes 
hangú esszé körébe tartozik. Feltűnő ugyanakkor, 
hogy miközben Magyarországon Radnótival viszony
lag keveset foglalkoztak, s alig írtak művéről a leg
utóbbi évtizedek tudományos irányzatainak szelle
mében, a strukturalizmus, a hermeneutika vagy a 
dekonstrukció nyelvén, addig 1972 óta csak angol 
nyelven legalább hatféle változatban adták ki verse
it és prózáját, s ugyanebben az időszakban részlete
sebb tudományos igényű feldolgozás jelent meg Nyu
gaton Radnóti tevékenységéről, mint bármely más 
magyar szerzőéről. S az életművet körülvevő ellent
mondások nem érnek itt véget. Az 1945 után hosszú 
ideig kizárólagos érvényű antifasiszta irodalmi ká
non Radnótija a legnépszerűbb kötelező versek köl
tői közé tartozott, verseit nagy példányszámban és 
folyamatosan kiadták, de ez a kánon azt is magá
ban foglalta, hogy nem kaphatott hangsúlyt az a 
tény, hogy a magát mindvégig magyar költőnek ta r
tó Radnótinak azért kellett elpusztulnia -  valószí
nűleg magyar kezektől - , mert zsidó volt. Az elmúlt 
évtizedekben, párhuzamosan azzal, hogy Magya
rországon az antifasiszta kánon ereje fokozatosan 
háttérbe szorult -  Sőtér István már 1964-ben arra 
figyelmeztetett, hogy „a mégoly megrázó egyéni tra
gédia sem szolgálhat piedesztálul a műnek -, Rad
nóti költészete jelentékeny ismertségre tett szert 
Nyugat- és Eszak-Európában a holokauszt irodal
mi kánonjának egyik fontos életműveként. Kevesen 
tudatosították viszont, hogy Radnóti alighanem az 
egyetlen olyan jelentős költője a holokausztnak, aki 
viszonylag távol tartotta magát a zsidó kultúra ha
gyományaitól. Az pedig, hogy a baloldali Radnóti ka
tolikusnak vallotta magát, 1945 után évtizedekig ta
bunak számított, s csak az utóbbi időben kezdődött 
meg költészete keresztény vonatkozásainak értelme
zése. [...]

Radnóti világosan érzékelte, hogy a keresztény
zsidó, magyar-zsidó ellentét veszélyes, értelmetlen 
és megosztó. „Úgy lázadt, hogy vállalta kívülállását, 
hogy nem ezekben a kategóriákban gondolkodott” 
(145). Eltérően zsidó származású kortársai jelentős 
részétől -  és főként a mai szemléletmód uralkodó 
irányaitól —, az asszimiláció kérdésében Radnóti lé
nyegében Illyés Gyula álláspontjához kapcsolódott. 
Az egyén szabad és személyes döntésének tekintette 
az asszimilációt. „Mi az a rokon. Ki az? Akit én neve
zek annak” -  írta 1940-ben naplójában. Ezt az állás
pontot konzekvensen képviselte korábban is, később 
is, bár többen le akarták beszélni róla.

*Hatos Pál: Radnóti újraértelmezéséről. 
(Kommentár, 2006/1)
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... és összecsendülnek-pendülnek a hangok
K in etizm u s

A 19. század végétől kezdődően 
ki nem fogyunk az izmusokból: imp
resszionizmus, expresszionizmus, 
szimbolizmus, hogy csak a művé
szet világából vegyük példáinkat. 
Vasarely (Vásárhelyi Viktor) művei
ben még egy további hasonló izmus 
bukkan fel: a KINETIZMUS. A 
Belle-Isle, a Denfer-, és a Kristály-kor
szak után fordult az „érzékcsalódá- 
sos tér, a kidomborodó és bemélyülő 
hatás, a vibráló mozgásképzet” művé
szi eszköztárához, és ebből születtek 
meg azok a képek, amelyek mozgást 
sugallnak nemcsak akkor, ha előttük 
halad el a néző, de statikus szemlélő
dés esetén is a kép több oldaláról mu
tatja meg magát: MOZOG.

A festmény, a szobor nem kötő
dik időfolyamathoz, mint a zene. A 
képzőművészeti alkotásokba belelát
juk azok belső mozgását. Minden 
ember rendelkezik az ÉSZLELE- 
TI ERŐ képességével és annak al
kalmazásával, rendszerint anélkül, 
hogy ennek tudatában lenne vagy 
a tapasztaltakat megpróbálná sza
vakba foglalni. Rudolf Arnheim A 
vizuális élmény c. könyvében az el
ső fejezetet szenteli ennek a kérdés
nek: „Az észlelt kép, és nem a festék 
képezi a műalkotást.” Tegyük hoz
zá: az ÉSZLELT zene és nem a han
gok összessége a zenei műalkotás. 
Arnheim két egyszerű példát idéz: 
„A hiányosan megrajzolt kör megsza
kított teljes körnek látszik. A közép
pontos távlatban ábrázolt képen a 
távlatpontot akkor is kitűzhetik az 
összetartozó vonalak, ha metszésük 
helye nem is látható. Egy dallamba 
puszta indukció révén „belehalljuk” 
a szabályos ritmust, amelytől a szin- 
kópás hang úgy tér el, mint a mi kör
lapunk a négyzet középpontjától.” 
(Lásd az alábbi ábrát). A kinetizmus 
felfokozza az észlelési erőket, „indu
kált struktúrát” hoz létre, láthatóvá 
teszi a mozgás rejtett energiáit.

A 20. századi zene is felfokozza 
az indukált struktúrák hatását. Ez 
a hatáskeltés a régi zenékben is fel
lelhető. A barokk zene ismétlődő 
ritmusképletei a maximumig fokoz
zák a művek mozgásenergiáját. Va

lóságos művészi célként jelentkezik 
az osztinato-ritmika., ami majd más
félszáz évig teljesen hiányzik, hogy 
a modern zene ismét felfedezze, és 
minduntalan alkalmazza is. (A ba
rokkot megelőzően, különösen az 
egyházi zenében, a mozgásenergiá
kat a minimumra csökkentik a szer
zők.) A barbaro-stílus ad igazi ke
retet a zenei kinetizmusnak azzal, 
hogy újra éleszti az osztinato tech
nikát, a ritmusformulák robbanásig 
feszülő mozgásenergiáit. Az egyen
súlyt teremtő szimmetrikus ritmus- 
képletek helyett az asszimetrikus 
szerkezetek kerülnek előtérbe. Az 
állandóan (idegesen!) váltakozó 
ütemnemek rendkívülivé fokozzák a 
zenei folyamatok kinetikus töltetét. 
A jazz az OFF BEAT-technikával, a 
ritmusértékek, hangsúlyok hajszál
nyi eltéréseivel az egyenletes lükte
téstől -  a régi egyszerű szinkópákat 
messze meghaladó feszültségkeltés
sel hangsúlyozzák az immár több sí
kon és nem is egyszerre lüktető rit
musszerkezetek polifon erőtereit. 
A mai modern ember képes sokféle 
egyidejű, de különböző síkokon moz
gó ritmusok vagyis mozgásszerkeze
tek követésére, befogadására. Aki 
autót vezet és autósztrádán szágul
dozik, könnyen felveszi a sokféle, ve
le párhuzamosan vagy éppen ellen
tétesen haladó járművek kinetikus 
(olykor bábeli) „zűrzavarát”.

Mondják, hogy a 20. század a pénz
nek hódolt, mások szerint a jólétnek 
(a civilizáció nyújtotta kényelemnek, 
luxusnak!), vannak, akik a minél tö
kéletesebb készülékek istenítésében 
élik meg az új kort, de csak kevesen 
tudják, hogy a modern világ legfőbb 
hatalma a SEBESSÉG, a MOZGÁS. 
Mindenben a mozgás uralkodik, 
nem véletlen, hogy a MOZI a mozgó
képszínház, amely szemünk „gyen
geségére”, a gyorsan pergő képek 
folyamatként való érzékelésére ala
pozott művészet, az első igazi kine
tikus robbanás modern korunkban. 
A filmművészet hatása, KINETIKÁ
JA mindenhová behatolt; nemcsak a 
vele párhuzamos művészeteket (pl. a 
színházat) alakította át gyökeresen, 
de minden más művészi területet is 
részben vagy teljesen meghódított. 
Felgyorsította a zenei képsorok vál
takozását: a mai ember nemcsak az 
utcai forgalomban, de immár a hang- 
versenyteremben is ide-oda kapkodja 
a fejét modern művek hallgatásakor. 
Egész életünk hihetetlen gyorsaság
gal változik. A kinetizmus hálójá
ban vergődünk. Vajon meddig? Le
het mindezt még fokozni? Haladunk 
a FÉNY SEBESSÉGE FELÉ? Re
ménytelen! A gondolat úgy is mindig 
sebesebben fog haladni.

TERÉNYI EDE
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M árciusi évfordulók
1 -  1235 éve született Po Csü-ji kínai költő
2 -  190 éve született Arany János

210 éve halt meg Horace Walpole angol író
3 — 80 éve halt meg Mihail Petrovics Arcibasev orosz író

110 éve született Kibédi Sándor költő
4 -  30 éve halt meg Savin Bratu román irodalomtörténész 

30 éve halt meg Dankanits Ádám
romániai magyar történész 
30 éve halt meg Mihail Gafina román kritikus 
30 éve halt meg Alexandru Ivasiuc román író 
30 éve halt meg Veronica Porumbacu román költőnő

5 -  85 éve született Pier Paolo Pasolini olasz író, filmrendező 
135 éve született Ludwik Szczepanski lengyel költő

6 -  430 éve halt meg Rémy Belleau francia költő 
7 - 3 0  éve halt meg Virgil Gheorghiu román költő
8 -  185 éve született Jules Barbier francia író

120 éve halt meg Paul-Henri Féval francia író 
400 éve született Johann Rist német költő

9 — 100 éve született Mircea Eliade amerikai román író
10 -  180 éve született Józef Blizinski lengyel író

235 éve született Karl Wilhelm Friedrich Schlegel 
német kritikus
185 éve halt meg Józef Wybicki lengyel költő

11 — 190 éve halt meg Aranka György író
100 éve született Georg Maurer német költő

12 -  370 éve halt meg Anders Christensen Arrebo dán költő
13 -  435 éve halt meg Petar Hektorovic horvát költő
14 -  150 éve halt meg Alexandru Sihleanu román költő

70 éve született Szépréti Lilla romániai magyar írónő

130 éve született Voinovich Géza irodalomtörténész 
100 éve született Drago§ Vránceanu román költő

15 -  60 éve halt meg Jean-Richard Bloch francia író
170 éve halt meg Lukiján Musicki szerb költő

16 -  250 éve született Bengt Lidner svéd költő
35 éve halt meg Venczel József 
romániai magyar szociológus

17 — 90 éve született Carlo Cassola olasz író
18 -  440 éve halt meg Francesco Robortello olasz író
19 -  120 éve halt meg Józef Ignacy Kraszewski lengyel író

370 éve halt meg Pázmány Péter egyházi író
20 -  135 éve született Karin Michaelis dán írónő
21 — 85 éve született Bárány Tam ás költő

120 éve született K assák Lajos költő
30 éve halt meg Mikó Imre romániai magyar író

22 -  130 éve született Pakots József író 
23-110 éve született Hamvas Béla író

70 éve halt meg Helge Rode dán író
24 -  185 éve született Henri Murger francia író

160 éve született Alexandru D. Xenopol román történész
25 — 70 éve ha lt meg John D rinkw ater angol költő
26 -  40 éve halt meg Sinkó Ervin délvidéki író
27 -  1085 éve halt meg al-Halládzs arab költő

535 éve halt meg Janus Pannonius
210 éve született Alfréd de Vigny francia költő

28 — 130 éve született Dánielné Lengyel L aura írónő
120 éve született Dimko Debeljanov bolgár költő

29 -  90 éve halt meg Vilis Olavs lett író
235 éve halt meg Emmanuel Swedenborg svéd gondolkodó

30 -  100 éve született Gelléri Andor Endre író
31 -  150 éve született Edouard Rod svájci író

Ló és kantár
VÍZSZINTES
1. Senecától származó szállóige el

ső része. 13. Egyik irányba sem. 14. 
Felmerülő (alkalom). 15. Kettőzve, 
magyar város. 17. Sportfogadás. 18. 
Grand Prix, röviden. 20. Kutyuli. 21. 
Állami illeték. 23. Dűlőút is lehet belő
le! 24. Mirigy, görög szóval. 26. Líbia, 
röviden. 27. Tolltöltelék! 29. Idegen fér
finév. 31. A tetejére. 32. Régies hangu
latú. 33. Szobában röpködő légy, da
rázs. 35. Német névelő. 36. Büntetést 
megszab. 37. Balti főváros. 39. Antik 
római aprópénz. 40. Színésznő (Mae). 
41. Előtagként: kedvelő, barát. 42. Ki
csinyítő képző. 43. Magyar vasgyáros 
(Ábrahám). 44. Pár, angolul. 45. A leg
jobb ital. 46. Előreküldött hadosztály. 
48. Japán elektronikai márka. 49. La
tin kettős betű. 50. Kutató. 51. Fény
telen. 52. Azonos betűk. 54. Regina 
beceneve. 55. Közeire mutató szó. 56. 
Francia területmérték. 57. Hőn óhajt. 
59. Folyadék. 60. Tévesen jegyez. 62. Ő 
és társai. 63. Gazdaság. 65. Kacagás.

68. Senecától származó szállóige máso
dik, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Este éneklik kisgyereknek. 2. La

tin csont. 3. Aratni szeretne! 4. Arra a 
másik helyre. 5. Élősködő. 6. Numero, 
röviden. 7. Errefele! 8. Valamit neki
hajít. 9. Előadó, röviden. 10. Hátul es- 
dő! 11. Vám, németül. 12. Erre a hely
re firkantó. 16. Sportszermárka. 19. 
Bajszot sodró. 22. Őszi eső jelzője. 24. 
Előtagként: levegő. 25. ... officium, ne
mes kötelesség. 28. Tallinn határai! 
29. Zúzott. 30. Óraalkatrész. 33. Al
katrészt eltávolít. 34. A gallium vegy- 
jele. 36. Rostnövény. 38. Otthonáig bi
ciklizik. 40. Londoni séta! 41. Lombos 
növény része. 42. Eredeti utat elha
gyó. 43. Gerlefej! 44. Becézett Mihály. 
45. Szóváltás. 46. Emeletre cipel. 47. 
Prózai mű. 48. Mező határai! 49. Nála 
lentebbi helyre. 51. Rosta. 53. Kevert 
szín. 55... apó, mesemondónk. 58. Köz
terület. 60. Spanyol, vatikáni és svéd 
autójelzés. 61. Szervasfajta. 64. Ta
nulni kezd! 66. Egyhangú meló! 67. 
Saint, röviden. ,
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