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Töprengő
Nincs vagyonom csak vagonom 
mi üresen indul és érkezik 
fényt szomjuhoz és utast éhezik 
Megyek hátra vagy éppen előre 
telik kenyérre tejre cipőre 
a számlákat kifizetem  
s magammal elhitetem 
hogy ez az élet értelme 
a túlélés a hétköznapok átvészelése 
az álmok takaréklángon égnek 
táplálói a vérszegény reménynek 
a sóvárgásról nem is beszélve 
mi szünet nélkül zajlik bennem 
akaratlanul is hallom  
máskor elfelejtem 
Nincs vagyonom csak vagonom 
mi üresen indul és érkezik 
fényt szomjuhoz és utast éhezik 
Ha benne ülnék tudnám hogy létezem 
mondd meg Isten végre valahára 
hogy hol rejtezik s mi a lényegem 
átsejlik-e orcád olykor-olykor 
a lényemen m int ablaküvegen?

L éthelyzet
Egyedül vagyok 
a vonatfülkében 
Szatmárnémeti fele utazom  
tél van december hetedike 
koradélután de már sötétedik 
a lélek megmerítkezik 
a zakatoló csendben 
-  különben minden rendben -  
Bár soha nem ott vagyok jelen 
ahol fizikailag tartózkodom  
mindig máshova vágyakozom... 
M intha Isten ölében ülnék 
és ő  mégsem törődne velem 
de ezt már szívre nem veszem

A  vonat egykedvűen vágtat 
nyel(des)i a talpfákat 
az ablakon ki-kibámulok 
nyiladoznak ködvirágok 
ismeretlen csillag felé 
hajóznak m ind a hiányok

sOLVASÓINK A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012.
>. F o lyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 é s  14 óra között.FIGYELMÉBE! K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

Ötvenhat öröksége
POMOGÁTS BÉLA

Ha egy nagyszabású történelm i ese
mény örökségét kívánjuk számba ven
ni, két kérdésre kell válaszolnunk: 
mi volt ez az örökség és mi valósult 
meg belőle (m árm int az örökhagyók 
szándéka szerint). Ebben az értelem 
ben vethetünk számot például azzal, 
hogy mi volt a II. Rákóczi Ferenc ne
véhez fűződő szabadságharc, a negy
vennyolcas forradalom, az 1918-as Ká
rolyi Mihály-féle forradalom, vagy az 
ötvenhatos forradalom és szabadság- 
harc öröksége, és milyen történelm i 
sorsot é rt meg ez az örökség: mi vált 
valósággá belőle. Úgy hiszem, ki kell 
mondanunk, hogy ezek a történelm i 
testam entum ok alig váltak valóra a 
későbbiek folyamán, vagy ha megva
lósult is valam i belőlük, m ásként va
lósult meg, m int ahogy az örökhagyók 
kívánták.

A Rákóczi-szabadságharcnak nem 
sikerült az országot függetlenné ten
nie, nemzetépítő tervei azonban rész
legesen valóra váltak  M ária Teré
zia reformpolitikája következtében. 
1848-1849 függetlenségi törekvései el
buktak, megvalósult azonban a tá rsa 
dalmi reform (a jobbágyfelszabadítás 
és a polgárosulás), és később, az 1867- 
es kiegyezés u tán  nagyrészt helyreál
lott az ország függetlensége is (ennek 
a függetlenségnek ta lán  legfontosabb 
kritérium a: a külpolitikai cselekvőké
pesség m indazonáltal csak vágyálom 
m aradt, ennek következtében kény
szerült M agyarország kifejezetten a 
M onarchia elvakult külpolitikája mi
a tt és Tisza István miniszterelnök kí
vánsága ellenére az első világháború 
hadviselői közé és ennek következté
ben vált az ország a trianoni d ik tá
tum  áldozatává). Az 1918. októberi for
radalom követelései közül végül is a 
nemzeti függetlenség megvalósult, a 
szükséges demokratikus átalakulás 
azonban elm aradt. A m agyar forradal
m ak öröksége tehát minden esetben 
csak részlegesen, esetleg töredékesen 
vált valóra, mi sem igazolja ezt job
ban, m int az, hogy 1848 m árciusának 
Tizenkét pontja a maga egészében 
sohasem válhato tt a múlt dokumen
tum ává (mint az angol és a francia 
forradalm ak követelései), és sok tek in
tetben ma is megvalósításra váró nem
zeti programot jelent.

Mi volt tehát a m agyar ötvenhat 
politikai, m ondhatnám  így is: tö rté
nelmi öröksége? Először is a nemzeti 
függetlenség és a polgári szabadság 
helyreállítása, ebben a tekintetben a 
francia forradalom hárm as jelszavá
nak  („szabadság, egyenlőség, testvéri

ség”) érvényesítésére törekedett. Töb
ben (például a budapesti Ötvenhatos 
Intézet kutatói) állítják, hogy a m a
gyar 1956 volt az utolsó európai polgá
ri forradalom, az utolsó nagy történel
mi esemény abban a sorban, amelyet 
az 1789-es Nagy Francia Forradalom 
nyitott meg, majd az 1830-as párizsi 
felkelés és mindenképpen reprezenta
tív módon az 1848-as európai forradal
m ak sorozata: a párizsi, az itáliai, a 
bécsi, a prágai, a berlini, a pest-budai 
forradalom folytatott, majd az 1917. 
februári pétervári orosz polgári for
radalom (az októberi bolsevik h a ta 
lomátvétel, sokak véleménye szerint, 
inkább volt közönséges államcsíny, 
m intsem  valóságos forradalom, m in
denesetre az oroszországi demokrá
cia k ia lakulásának  hosszú évtizedek
re véget vetett), és ezután az 1918-as 
berlini és budapesti forradalmi meg
mozdulások végeztek be -  egészen a 
m agyar 1956-ig. Végül valójában (és 
ebben a tekintetben nem értek egyet 
azokkal, akik az ötvenhatos m agyar 
forradalomban látják az utolsó „polgá
ri forradalm at”) az 1989-es prágai, po
zsonyi, szófiai, bukaresti forradalm ak 
zárták  le a történelm i folyamatot. (A 
bukaresti forradalom megítélése kö
rü l kételyek is megjelentek, sokak 
véleménye szerint ebben az esemény- 
sorozatban nem a forradalmi tömeg, 
hanem  a Ceau§escu őrült rém ural
mával leszámolni kívánó hadsereg és 
párte lit já tszotta  a főszerepet!)

A m agyar ötvenhat figyelemremél
tó módon követte, mi több, „másolta” 
az 1848-as hagyományokat: így a „ti
zenkét pontos” követelésekben, a Nem
zeti Bizottmányok intézményében, 
a nemzetőrség felállításában és te r
mészetesen a nemzeti és forradalmi 
jelképekben, például a Kossuth-címer 
helyreállításában, a piros-fehér-zöld ko
kárda viselésében és így tovább. Tulaj
donképpen egyetlen új nemzeti szimbó
lumot hozott létre: a nevezetes „lyukas 
zászlót”, amidőn a rákosista, úgyneve
zett „népköztársasági” címert kivágta 
a nemzeti lobogó közepéről. Ez a jelkép 
azután feltűnt más közép-európai for
radalm akban, így az 1989-es bukares
ti forradalomban is.

Az ötvenhatos m agyar forradalom 
ilyen módon az 1848-as forradalom 
és szabadságharc (és m int ilyen, te r
mészetesen az 1918-as „őszirózsás” 
forradalom) örököse volt, mindenek
előtt a francia forradalom hárm as jel
szavának érvényesítésében és a nem
zeti függetlenség követelésében. Volt 
azonban a m agyar 1956-nak egy me

rőben új történelmi, m ondhatnám  így 
is: eszmei és stratégiai jellegzetessé
ge is. Ez abban áll, ki merem jelente
ni, hogy a m agyar ötvenhat volt az 
első valóságos „harm adik u tas” forra
dalom. A „harm adik u tas” eszmerend
szernek és társadalom építő stra tég i
ának  igen jelentős m agyar (és nem 
jelentéktelen nemzetközi) irodalma 
van. A m agyar szerzők közül minde
nekelőtt Németh Lászlót és Bibó Is t
vánt kell megemlítenünk, m indketten 
a rra  h ív ták  fel a figyelmet, hogy a hu
szadik század valójában tévu takra  v it
te a történelm i fejlődést, amikor egy
felől az egyéni érdekek (valójában az 
„erősek” érdekei) érvényesítését m in
denek fölé helyező (profitorientált) 
„szabadversenyes” liberális demokrá
ciában, másfelől a m indent központi
lag irányító és egyenlősítő (valójában 
a személyes szabadságot felszámoló) 
különféle (szélsőbal- és szélsőjobbolda
li) szocializmusokban jelölte meg a fej
lődés útját.

A m értéktelen individualizm ust pi- 
edesztálra emelő liberális demokrá
cia csupán a szabadság eszményét 
vállalta a polgári forradalm ak esz
ményei közül, és elutasította a tá r 
sadalm i egyenlőség követelményét, 
a keresztény hagyományokra épülő 
testvériség („felebaráti szeretet”) esz
ményeivel pedig egyszerűen nem tu 
dott m it kezdeni. A diktatórikus ide
ológiák és rendszerek, nevezetesen a 
kollektivista német nemzetiszocializ
mus és orosz bolsevizmus pedig meg
sem m isítette és meggyalázta a sza
badságeszmét, és term észetesen az 
egyenlőség és a testvériség követelmé
nyeinek sem te tt eleget. Éppen ezért 
Németh László és Bibó István meggyő
ződése szerint olyan társadalom épí
tő stra tég iára  volna szükség, amely 
megőrzi a személyes és közösségi sza
badságot, ugyanakkor erős szociális 
intézkedések és szocialisztikus intéz
mények (például a részleges köztulaj
don) á ltal szolgálni képes a tá rsad a l
mi egyenlőséget.

Az individualisztikus kapitalizm us
sal és a kollektivista nemzetiszocia
lizmussal, illetve kommunizmussal 
szemben kell m egtalálni ezek szerint 
a „harm adik u ta t”. Valójában nem
csak Németh és Bibó „ideologikus” 
m unkássága törekedett erre, hanem  
a m agyar liberális demokrácia igen 
sok híve (például a Nyugat körül gyü
lekezők, mindenekelőtt Babits Mi
hály), több konzervatív reformer (pél
dául Szekfű Gyula), a m agyar népi 
mozgalom írói és ideológusai (Németh 
és Bibó m ellett Kodolányi János, Féja 
Géza, Veres Péter és még korábban 
Móricz Zsigmond és Szabó Dezső), a 
hazai szociáldemokrácia (így Mónus 
Illés és Kéthly Anna), a keresztény
demokrácia vagy keresztényszocializ-
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mus képviselői (például a katolikus 
Prohászka O ttokár és Barankovics 
István, vagy a reform átus Ravasz 
László) és term észetesen a szovjet tí
pusú „szocializmusban” csalódott írók 
és gondolkodók (korábban József At
tila, az ötvenes években Déry Tibor, 
Háy Gyula, H araszti Sándor, Gimes 
Miklós, Vásárhelyi Miklós és minde
nekelőtt term észetesen m aga Nagy 
Imre, a forradalmi kormány minisz
terelnöke).

Ez a „harm adik u tas” társadalom - 
politikai irányzat jelentette az ötven
hatos m agyar forradalom nagy kí
sérletét, és ebben szinte mindenki 
szerepet vállalt a forradalom „cím
szereplői” közül, nemcsak Nagy Imre 
kormánya, nemcsak az úgynevezett 
„revizionista kom m unisták”, a szoci
áldem okraták és a népi mozgalom: 
az egykori Nemzeti P arasztpárt utód
jaként létrejött Petőfi P á rt vezetői és 
ideológusai, hanem  Mindszenty Jó
zsef bíboros hercegprím ás is, aki neve
zetes november 3-i rádióbeszédében a

mányok) intézményrendszere, amely 
közhatalm i feladatokat látott el a 
kom m unista vezetéssel együtt meg
bukott tanácsi rendszer helyén, és 
igen eredményesen tud ta  irányítani 
a kisebb-nagyobb községek, városok 
vagy éppen a fővárosi kerületek köz
ellátását, közbiztonságát, igazgatási 
rendjét. Vagy még jellemzőbb módon: 
a m unkástanácsok intézményrendsze
re, mindenekelőtt a Nagybudapesti 
M unkástanács, amely valóban újsze
rű  érdekérvényesítési és üzemigaz
gatási intézményt hozott létre, olyan 
rendszert, amely a tervezett demokra
tikus jogrend és állam rend keretében 
lett volna képes érvényesíteni a dol
gozó tömegek közvetlen érdekeit, és 
a m unkásigazgatás demokráciájával 
válto tta volna fel a bürokratikus álla
mi igazgatást vagy a korábbi tőkés tu 
lajdonosi vezetést.

A m agyar ötvenhat, ta lán  ez a váz
latos összefoglalás is m utatja, való
ban érvényre ju ta tta  a polgári demok
ratikus forradalm ak hagyományos

következőket jelentette ki: „jogállam
ban élünk, osztály nélküli tá rsada
lom, dem okratikus vívmányokat fej
lesztő, szociális érdekektől helyesen 
és igazságosan korlátozott (a kieme
lés tőlem, P. B.) m agántulajdon alap
ján  álló, kizárólag kultúrnacionalista 
elemű nemzet és ország ak aru n k  len
ni.” Külön szeretném felhívni a figyel
met a „szociális érdekektől korláto
zott m agántulajdon” fogalmára -  ez 
valójában a „harm adik ú t” program 
ján ak  egyféle változata, pontosabban 
olyan társadalom politikai stratégia, 
amelynek távlatában a „harm adik ú t” 
gondolata áll.

A „harm adik u tas” társadalom épí
tő  stratég ia több intézménye is létre
jö tt a m agyar forradalom napjaiban, 
így a forradalm i bizottságok (bizott

stratégiáját és emellett a „harm adik 
u tas” közvetlen demokráciára épülő 
újszerű (addig sehol sem kipróbált) 
társadalom építő stratégiát. Lássuk 
most azt, hogy ebből a stratégiából, 
m int történelm i és politikai örökség
ből, mi lett az 1989-es rendszerválto
zás u tán . Hogy az új M agyarország 
m it fogadott be és m it valósított meg 
1956 eszmei örökségéből.

Előre megmondhatom: nagyon ke
veset. A „szabadság, egyenlőség, te s t
vériség” hárm as jelszavára alapozott 
polgári dem okratikus követelések 
igen kis m értékben valósultak meg: a 
szabadság követelménye az egyetlen, 
amely mind az egyén, mind a közössé
gek szintjén jóform án m arad ék ta la 
nul valóra vált: a politikai közéletet 
nem korlátozzák rendőri in tézkedé

sek, a pártok  szabadon fejthetik  ki 
tevékenységüket, igaz, a civil tá r s a 
dalom intézm ényei, például a civil 
szervezetek, a k u ltu rá lis  élet nagy
részt alárendelődik  a politikai, első
sorban pártpo litikai érdekeknek, és 
ez kétségtelenül sérti az állam pol
gári szabadság teljes érvényesülésé
nek lehetőségeit.

Az egyenlőség követelménye ugyan
akkor igazában nem érvényül, és az 
egyenlőség fogalmán term észetesen 
nem valamiféle utópisztikus „egyen- 
lősdit” értek, hanem  a jogok és az 
igazságszolgáltatás, az esélyek és a le
hetőségek p árta tlan  és igazságos m ű
ködését. Ahol a társadalom  egy része 
nyomorba süllyed, ahol az öregek, a 
nagycsaládosok, a fiatalok, a munka- 
nélküliek, a képzetlenek, a cigányok 
mind növekvőbb m értékben gyara
pítják az önhibájukon kívül szegény
ségbe süllyedő emberek tömegét, és 
a vagyonosok mind kedvezőbb körül
mények között sajátíthatják  ki az or
szág javait, ott igazi egyenlőségről 
aligha beszélhetünk. A testvériség 
keresztény eredetű alapelve pedig tel
jességgel elveszítette hatékonyságát, 
még az úgynevezett keresztény indít
ta tású  politikai csoportosulások köré
ben is. A „felebaráti szeretet” k risztu 
si parancsolata ma a legkevésbé sem 
érvényesül az új m agyar demokráci
ában, helyette a féktelen és esztelen 
gyűlölködés vezérli a politikai elitet.

Végül term észetesen a „harm adik 
ú t” társadalom politikai víziója is tel
jességgel lekerült a történelem  napi
rendjéről. Németh László és Bibó Is t
ván (valamint mások, valójában a két 
világháború közötti hazai reformgon
dolkodás és term észetesen 1956) szel
lemi örökségének a jelenben nincs 
súlya és szerepe. Az új m agyar demok
rácia nem az ő útm utatásuk, nem az 
ötvenhatos m agyar forradalom ideál
jai szerint keresi eszményeit, identitá
sát és tennivalóit. Aki ma a „harm a
dik útról” beszél, azt sajnálkozó vagy 
éppen gúnyos mosoly fogadja mind a 
jobb-, m ind a baloldalon. Ezért érzé
keltem valam i ham isságot a forrada
lom ötvenedik évfordulójának ünnep
ségei körül: nem lehet igazán méltó 
az az ünnep, amely a m egtisztelt tö r
ténelmi esemény politikai és erkölcsi 
örökségével alig tud valam it kezde
ni. Egy szellemi, erkölcsi és politikai 
örökség értéke azonban nem azon mú
lik, hogy az utókor miként bánik ve
le, és legfeljebb ürügynek és hivatko
zásnak fogadja el, miközben m agát az 
örökséget semmibe veszi. Ö tvenhat 
öröksége ma is időszerű, és az eszmé
nyek akkor is érvényesek m aradnak, 
ha teljes képviseletüket legfeljebb az 
idős „túlélők” vállalják. A történelem 
egyszer még napirendre tűzheti 1956 
örökségét és eszményeit.
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FERENCZES ISTVÁN

E s te b a n  Z a z p i  d e
Éji tű z
Anyád örmény menekült,
Apád andalúz talán,
Ki a mórból messze tűnt,
De lehetne katalán...

Két pusztulásból lettél 
Számomra titkos csoda,
Mediterrán partszegély 
Kit vágyva vágy Córdoba.

Páros elmúlás harca 
Űz a máshoz, nem nekem 
Tart meg, árva szavadra 
Vár, minden győz ellenem...

S én egyre messzibb vagyok,
Csak álom vagy, szédület,
Hoznak, visznek angyalok,
Mint az éjbe hullt tüzet...

Salamanca, 1773

A zarán dok lán y*
Narancsvirágba borultak Isten kertjei 
Szent Jakab ünnepén szerelmét megkeresni 

Santiagóba vágyott a lány

Tavasz volt hódítón áradt a dohányvirág 
De ő hiába várt mintha lenne vén immár 

Santiagóra gondolt a lány

Kit forrón áhított máshol kereste a nó't 
Ki utána vágyakozott balgán hívta őt... 

Santiagóba indult a lány

Emezt is jó lenne látni hátha nem múlna

V ascos v e r se ib ő l
Amazért buzgón imádkozva szinte futva 

Santiagóba loholt a lány

Hosszú hosszú volt az út sokszor hullt porába 
Kereste ezt is kereste azt is hiába 

Santiagóba menet a lány

Elmúlt a tavasz s nem tudni véle mint esett 
Talán üdvözült mennybe szállt talán megesett 

Santiagóba ért-e a lány

Talán Szent Ferenc leánya talán rima lett 
Gyönyörű mindnek kinek tűz kinek amulett 

Santiagóban eltűnt a lány

Santiago de Compostella, 1769

* Mikor ezt írtam, szökésben valék

Toledói d a l*

Népköltés nyomán
Toledói lányok 
Vonul a király 
Felcsinált szüzecskék 
Serege után 
Aj ribanc királyné 
Aj ribanc király

De sok anya bánja 
Ha jön a király 
Nem marad szűz egy se 
Toledói lány 
Ha jön a királyné 
Ha jön a király

Córdoba messze van 
Mint a délibáb

Ott ragyog csillagom 
Nem jár ott király 
Te vagy ott királyné 
S  érted én zsivány
Toledo, 1769

* Az Alcantara-híd mellett hallot
tam egyik kocsmában, ahol egy cimbo
rámmal reggelig ivánk. A harmadik 
szakaszt én találtam ki ott, s énekeltük 
is. Három nap áristomot kaptam, nem 
tudom, a devemyáért-e vagy a dalért.

Levél C órdobába  
a  k a rn evá lra
Córdobában mostan víg fársángi 
Nagy murik dúlnak 
Bort vedel minden lepcses atyafi 
Szélén az útnak
Mint legyek a gránátalma-gyöngyre 
Gyűlnek köréjed
Nyáluk csorgatják tépnek dönögve 
Kiszívják mélyed 
Az aranyifjak szerte ciháinak 
Lihegve nyalnak 
Királynőjévé fűznek a bálnak 
Tökig izzadnak 
Tapogatnak epéket okádnak 
Tomporod csapják 
Mint arabs telivérű kancának...
Röhög a csapiár
Nem szerelem ez csupán csak mámor 
Meghalni érted
Egyik sem tudna fölöttük Amor 
Semmibe réved
Csak néznek bambán akár az állat 
Lihegik csókod
Öröknek egyedül csak én látlak...

Tán már a Holdból 

Toledo, 1768

C a sa n d ra sá g
Visszaveszik Spanyolország,
Vissza, visszaveszik egyszer 
Amit másoktól elvettél -  
Megver, árván hagy a tenger...

Apáid bűne visszaüt,
Fiad fiad ellen támad,
Kertjeidben örökkön ott 
Bolyong feketén a bánat.

Üvegharang boltban, mint egy 
„klastromnyi roppant elefánt” 
járod a bágyadt flamencot, 
köréd áll milljom renegát...

Költőknek leszel gyilkosa,
Támad majd sok kicsi zsarnok 
S  te nézed a messzeséget,
Mint hajótörött az alkonyt.

1781, Cuzco előtt, Túpac Amaru 
táborában

*Góngora

» » » » » »
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G losa de  m ote

Egy Cervantes motívumra

Hogy ennyi rossz van ennyi jóban

Szenyórám ez nem lehet igaz 
Vagy mennyekben vagy a pokolban 
Ma szeretsz de holnap már siratsz 
Mert annyi rossz van annyi jóban

Ma áradón akár a himnusz 
Ölelsz lebegsz lángolsz fölöttem 
Holnap már átokdalként virulsz 
Homokroncs él az igazgyöngyben 
Te tegnap volt bűbájos szirén 
Öröknek tűnsz s elfúj a holnap 
Dobogod a semmi hűlt szívén 
Hogy mennyi rossz van mennyi jóban

K edvese h a já ra
Semmi földön énekel kit ősz szült 
Alig szerettelek mégis őszülsz

Örmény havakra emlékszik hajad 
Válladig omlott s az éj meghasadt

Dér csillan mélyén színezüst veszély 
Gyilkosok várnak ránk de te ne félj

Hozzám öregszel mint a délibáb 
Ha borul az ég s elhull a virág

Szeretlek szeretlek mégis őszülsz 
Alkonyaikor rád gondolt egy őrült

Córdoba, 1764

C an tiga  de loor*

Bölcs Alfonz imakönyvébó'l

Ékes virágszál, szép amarylla,
Isten kertjében csalogánytrilla...

Anyám, szerelmem, csillagom, lányom, 
lehajtott fővel lehet megállnom 
előtted, ki lebegsz, mint az álom, 
csodát vár tőled bűnös és tiszta,
Isten kerjében szép amarylla.

Úrnőm vagy te, égi rózsa bokra, 
tékozlón omlok érted a porba, 
nevedet a szél csak nekem mondja, 
szemednek fényét arcom beissza, 
ékes virágszál, csalogány trilla.

Örömhír lennék, ha rám ragyognál, 
hogyha jelt adnál s fölém hajolnál, 
lennék őrző katonád a Holdnál... 
Onnan hull eléd számról az ima, 
ékes virágszál, szép amarylla...

Andesi hó hull, ujjong a csodán, 
szerelmem szövi arcod fátyolán -  
ne hagyj el soha, örök madonnám ! 
Aldlak, mint a mesztic s az inka, 
ékes virágszál, csalogánytrilla,
Isten kertjében szép amarylla.

Copacabana, 1782
*Az inka királyok egykori családi pihe

nőhelyén, a pünkösdi körmenetben láttam 
újra őt. A Titicaca-tó partján a ferencesek 
kegytemplomában található a csodatevő 
Copacabanai Madonna szobra, melyet egy 
inka faszobrász alkotott a XVI. században. 
Ezt a Fekete Madonnát hordozzák a körme
netben.

B úcsú S pan yo lország tó l
Kilöktél magadból Spanyolország, 
mintha leprás vagy orgyilkos lennék, 
hátat, ülepet fordítasz felénk, 
s azt hiszed, hogy mi vagyunk a csonkák, 
hogy teérted héthatáron túlról 
csorog majd a nyálunk, könnyet fakaszt 
a bánat, kéklő honvágy gyúr sarat 
a pusztító, hosszú, hosszú útból...

Ég veled, mostohába hűlt honom, 
Toledo, Madrid, Burgos, Córdoba 
és Sierráknak hóba őszült orma, 
elszivárog időd a négy folyón:
Ebro, Duero, Tajó, Guadalquivir, 
mint sóhajok tűntök el, ott látom 
az Alcantara hídján halálom, 
a falra egy kéz ki tudja, mit ír...

Ég veled narancsliget, cipruság, 
Granada s Malaga bársony bora, 
tomboló szívem torreádora, 
corridavér, eltáncolt ifjúság -

balra el, én most örökre megyek, 
de viszem Cidet, Fernán Gonzálest, 
Vegát, Calderont s a nagy Cervantest, 
Don Jüant, Góngorát -  a lényeged !

Mindenen túl: ők lesznek a hazám! 
Passzusod éget, akár az orbánc, 
mert te nem voltál haza, csak ország, 
ki elbuktál az utolsó csatán...

Sevilla, 1779. december

G ázéi kedvese szem érő l
Szemednek mélyén 
mór tüzek égnek, 
hamvadnak bennük 
hogyha rám nézel, 
gyermeked leszek, 
fia a szélnek -  
hiába küzdők 
pőrén a véggel...

Örök mélábú, 
szemed, mint ónix, 
neved, ha kimondom, 
elfogy a Hold 
s tefeléd
csak szélbe hintett 
por visz...
Mondj ki, 
mondj ki,
mielőtt meghalok...

Toledo, 1766

Miklóssy Gábor festményei 
a 3., 4., 5., 6. és 15. oldalon
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Ahol majd kiszállok
Ha Majakovszkij Lenint, nagymamó- 

kám Krisztust, az én kis szívem csücske 
nem ringathat téged? Nem lehetnél Tol
dim, hogy bökjél az utamra, mikor merre 
menjek? Vagy te is azt ajánlanád, amit a 
nagyok, addig egy toppot se, míg nem ta
lálod magad?

Azt kérded, hová ilyen korán? Neked 
sütött a nap Balatonszárszónál?

-  Retúr jegyet mondott? — kérdez egy 
csupasmink hölgyike a jegyváltó fülké
ből. -  Úgy akar elmenni, hogy itthon is 
lehessen? -  Tetszik a kérdése, mosollyal 
díjazom. -  Meddig parancsolja? -  Önma
gámig, hölgyem. — A szép ívű mozdulat, 
mely a jegyért indult, valahol elakadt. 
Olyan szemmel néz rám — megbillentett 
fejjel - , ahogy a gyagyásokra szokás. Azt 
hiszem, nem érti pontosan, mit akarok tő- 
le. Rezdül sminkes arca, árnyaltabb a sze
me: viccel velem, uram? Nem hinném, höl
gyem, fakir voltam, mindig rajzszegen 
feküdtem, s ha füttyentett a vonat, Attilá
ra néztem... Na, ez már, azt hiszem, hab 
volt a piskótán: kérem, nyilatkozzon, med
dig kéne a jegy? Önmagámig, hölgyem, 
egy tapodtat se tovább! Ahová utazna, fa
lu-e vagy város? Nem tudom, kisasszony, 
ez is, az is lehet. Mondjon gyorsan nevet, 
mások is topognak súlyos csomagokkal! 
Rigovác Jenő, megfelel? Helységre gondol
tam. Akkor egyetértettünk! Ahol majd ki
szállok, az lesz a helységem.

Elég furán nézett, de hogy szabadul
jon tőlem, pecsételt egy jegyet a szatmá
ri gyorsra. Gyerünk Kolozsvárra, kapkod
tam a lábam, megnézzük Mátyást, nem 
lett még dáklelet?

Szaladtam, röpültem, ahogy a szatmá
ri begördült a kupola alá, hogy felszedjen 
bennünket.

Mint egy fáradt hüllő, éreztem, hogy 
rándul a szerelvény, amikor felléptem. 
Egy tányérsapkás intett a masiniszta fe
lé, szaladhatsz, kolléga! Biztos, hogy fe
lém visz, akartam kérdezni, de úgy lát
tam, nem figyel, megy a kuckójába, én 
meg a fülkémbe.

Ha jól látom, a retúr első osztály, he
tes. Ahogy eltolom az ajtót, felakad a sze
mem. Mint légy a pókhálóban, sötétség 
rúgkapál. Jó ómen ez nekem, kérdem At
tilától, te jól érezted magad a külváro
si éjben, ha a munkás se motozott? Ez 
a sebesvonat mégse oda menne, ahová 
nem könnyen retúr jegyet vettem? Azt hi
szem, barátom, nyugtázta valaki, épp jó 
helyre jöttél! Mint egy nyuszipuszi, női 
hang paskol, ahogy belép a fülkébe, én is 
hetes vagyok. S ha nincsen ellenedre, épp 
teérted jöttem!

-  Póli?
-  Mondjál inkább Jutkát.
-  Az én nevem Péter, de mondjál in

kább Jenőt.
Kuncog. Nyújtja a kezét. S hogy 

higgyem el, jó mellű, szúrkál bimbóival. 
Nevet a fogsora, majd a csizmája is. Fe
hér, mint a szűz hó, vagy mint a lelkem, 
ha öblítőbe rakják. Hogy többet is mutas
son, falásnyi táskáját fölfelé tuszkolja.

Köldökblúzát pedig, ahová nem jutott, 
kreolbőr pótolja. Na, most mit csináljunk, 
kérdezi a szeme, üljünk le, vagy álljunk? 
Miért nem kezded, te bunkó?

Végül is úgy látom, ő indít helyettem. 
Hanyag mozdulattal levágja magát a pu
ha plüssülésre. Úgy rakja a lábát, hogy 
lássam a bugyiját. Sajnálom, nem „lá
tom”. Úgy tűnik, ehhez nincsen szokva, 
felmegy a pumpája. — Beteg vagy, fiúka? 
Túlhajtottad magad? -  Talán az utóbbi. 
Ha nem csinálok semmit, mindig elfára
dok. -  Hülye! -  Ha te minősítel, én mit 
mondhatnék rólad? -  Ha már rosszul 
kezdtél, lássuk a folytatást! — Azt, amit 
szeretnél, én most nem szeretném. — Hü
lye! — Miért ismétled magad? Kevés a szó
kincsed? Oké, mondom én helyetted! Ha 
valaki első osztályra száll, mondjuk, cso
mag nélkül, azt sose árt követni, az biz
tos vastag pali! Járja az országot. Nyil
ván vállalkozó. S hogy ne szundizzon 
sokat, szexei, ha van kivel. Jól gügyögök, 
kicsim?

-  Nem térnél a tárgyra?

-  Még mindig nem értenél?
-  És hogyha elmegyek, ha magadra 

hagylak?
-  Úgy gondolod, Jutka, egy utcában já

runk? Én még csak ízlelem, te már meg
találtad, „kínálod” magadat. Én írok és 
festek, te palikra vadászol. A barátaim 
olykor túlozni szoktak, Jókai Móricnak 
vagy Picassónak hívnak. Pedig hosszú az 
út, ők már önmagukhoz, én még a kontúr
hoz se értem.

Szepegve hallgat, sunyítva néz a 
csend, mint hatalmas zöld szemed. Vajon 
mit szeretnél, mit forralsz ellenem?

-  Kérdezhetlek, Jenő? -  Miután bólin
tok: -  Mit szólnál hozzá, ha tök őszinte 
lennék?

-  Mit mondjak, Judit? Nem lennék bá
natos.

-  És ha csinibaba vagyok?
-  Újabb titkod nincsen?

-  Állástalan lettem.
-  Mennyi a segélyed?
-  Feketén melóztam...
-  Türelmi zóna?
-  Nappal felszolgáltam, este bártáncol

tam.
-  Forogtál meztelen egy villanyoszlop 

körül?
-  A zsírpacnis tulaj arra is utazott, 

hogy hetyegjek vele, ha éppen úgy van 
kedve.

-  Akkor már, gondoltad, jobb a szatmá
ri gyors az éj leple alatt.

Csúnyán néz. Mérlegel. Menjen vagy 
maradjon? Érdemes potyára szitálni az 
időt? -  Ha, tegyük fel, maradok, mit 
tudsz még kínálni?

-  Értelmes beszédet, fél tonnás csende
ket.

-  Anyagnak kellenék a bombaregé
nyedhez?

-  Ha van már angol Potter, magyar 
nem lehetne?

-  Osszam meg a magyart?
-  Azon már dolgoznak...
-  Kit faljak fel, Jenő? Ki áll az utad- 

ban?
-  Magam... önmagámnak.
Nevetünk. Melegen. Látom, men

ni akar, marasztalom kicsit. -  Miért

tartóztatol, ha ahhoz úgysincs kedved?
Felfelé nyúlkál a villanykapcsolóhoz. 

Ezzel megint felhúz, kopasz verébnek 
néz? Azt hiszed, nem sejtem, miért volt 
itt sötét? Miért küldött ide a jegykezelő 
cigány? -  Nem cigány, oltyán! -  Bánja a 
bütyköm, rántok a vállamon, súgd meg 
neki halkan, ha vár a kocsi végén, rossz 
fülest adott, itt nem jár részesedés!

Most úgy veszem észre, neki tűnt erős
nek, pedig igyekeztem picit moderálni ma
gam. Hiába nyugtatom, felszegi a fejét, 
mint egy büszke kanca. Nem túl választé
kos, úgy hallom, ledisznóz. Oké, emelem 
a kezem, sohase gondoltam, hogy az őszin
te szó mérgező is lehet. Pedig azt hittem, 
hogy sejted: a kétlábú kandisznók csak 
akkor ásnak mélyre, ha víz kezd csörge
dezni a kiszáradt forrásból.

» » » » » »
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Hülyének nézel?! Felugrik, visszaül. 
Mennyek vagy maradjak, kérdi a moz
dulat. Mint a perzseld víz, olyan min
den szavad. Azt hiszed, ha sztár vagy, 
én, a festett lotyó, szabvány kurva va
gyok? Te mondtad, pintyőkém, én sose 
minősítek. Menj a lócitromba! Felszegi 
a fejét, dühösen prüsszent, igen ellen
szenves. Nyugodj meg, Juditka, sejtem, 
mi az ábra. Megment az üzemed. Mint 
a nagytöbbségnek, váltanod kellett. 
Ha a derék vezetőid idejében lépnek, 
biztos nem jutsz oda, ahol most lele- 
dzel. Ülnél a gépednél s tennéd a dol
gokat, inget, ruhát varrnál s várnád 
Singer üzenetét, aki biztos azt monda
ná, amit a költő: legyél türelmesebb, 
csak pontosan és szépen...

Befejeznéd, Jenő? Úgy látom, nem
csak a hangod, te magad is pattansz. 
Meddig szövegelsz még? Azt hiszed, 
idebent — mutatja a fejét — teljes a sö
tétség? Ki volt a te apád, biztonsági 
ember? Tőle örökölted a szellemi szófo- 
sást? Vagy nálad is sötét van, csak nem 
vetted még észre? Látod ezt a kezet? 
Hajthatott ez Singert? Háát, húzom el 
a számat, nem úgy néz ki, Jutka, mint
ha csákányoznál... Csirkét bontottam, 
beleztem, olyan nehéz hinni?

Akár egy griffmadár, megint az égbe 
száll, csapkod a szárnyával, próbáljam 
elhinni, hogy magasabbra vágyna? Mit 
segítsek, Judit? Fogd be a kereplőd, a 
Delta nádasában „influenza” tombol, 
bezárták a gyáram... És csipkedem 
pindurit, mihez is kezdhetne egy csi
nos vidéki lány? Mi a bűnöm, Jenő?, 
villáz zöld szemével. Nem is tudom, Ju
dit, kekeckedek tovább, bűnnek kell 
felróni, ha tájszólással beszélsz?

Úgy látom, pattan, robban a türel
me. Ha legbelül tenné ezt, biztosan dí
jaznám. 0  viszont, azt hiszem, a kül
sőre esküszik, akkorát pattan feszes 
fenekével, mint egy sértett hangya, ha 
elveszti a morzsát. — Kikérem magam
nak, nem vagyok szögedi!

-  Ábelék otthon vannak?
-  Hagyd békén Tamásit, sohase ol

vastam!
-  Én már jártam  nála; kétszer 

Szovátán is...
-  Hagyd el a Medve-tót, én vásárhe

lyi vagyok!
-  Ott is bártáncoltál, Bem apó kö

rül?
Talán eltúloztam, nem bírja cérná

val, rámcsapja az ajtót: robogjál egye
dül — üzeni a gesztus, nekem még nincs 
kedvem magam felé menni! Oké, lépek. 
Nem ki a fülkéből, csupán az ablakig. 
De hiába meresztem a szemem, a sötét
ség nálunk is akkora, mint a radványi 
erdőben, pedig, ha jól látom, csak Rév 
környékén vagyunk. A Sebeskörös fe
cseg, robog Várad felé, hogy onnan 
majd -  zöld kártya nélkül -  átlépje a 
határt.

Mint Majakovszkij Lenint, keresem 
Attilát lelkem-szívem falán. Érted 
már, Attila, miért vettem retúrt? Baj, 
hogy akkor is magamban hurcollak, 
mikor önmagam keresem?

BARCSAY ANDREA
/

Állóvizek
Úgy érezte magát, mintha valami lan

gyos, poshadt víz venné körül. Hínáros, 
szúnyogok, varangyos békák lakhelye és 
betegségek táptalaja.

Aztán váratlanul meglátta a tavat. Vi
ze sötéten csillant az erdő mélyén, évszá
zados, göcsörtös fák hajoltak fölé, rávetít
ve fura, kísérteties árnyékukat. Valaki 
messziről kiáltozott, ami az erdőben fur
csán visszhangzott. Mintha őt szólították 
volna, a nagyanyja talán vagy valamelyik 
játszótársa.

Pici kora óta nem beszélte ezt a nyel
vet — döbbent rá aztán - , és azt hitte, már 
nem is érti, hogy elfelejtette. Mint a nagy
anyját. Még felébredve is élesen előtte volt 
az arca, szinte még mindig visszacsengett 
benne a hangja.

Hiszen sok-sok esztendeje nem látta 
már. Azt sem tudja róla, hogy él-e még 
vagy már meghalt. Levelei mindig válasz 
nélkül tértek vissza a messzi faluból.

A „Prófétának” csúfolt ősz szakállú 
öregembert látta megint, aki esténként 
a tűz mellett mesélt nekik a Sátán kutyá
járól, aki ott, a tóhoz közeli fennsíkon szo
kott kísérteni. A fehér szőrű, vörös fülű 
kutya. Sokáig rettegett tőle aztán, ha va
lami zörgött a fák között, mindig szívdo
bogva gondolta, hogy az a kutya.

Sok évvel később, már felnőttként csodál
kozott rá arra a mély, népi bölcsességre, hogy 
a pokol kutyája ezen a vidéken fehér. Keserű
en mosolyodott el: Semmi sem egyértelmű. 
Semmi sem csak fehér vagy csak fekete.

Az orvos ágynyugalmat parancsolt, pi
henni, pihenni minél többet.

És ő valóban erőtlennek, mintegy tehetet
lennek érezte magát. Az élet kegyetlen harca
ival járó érzelmi vihart, függést egyik tudós 
könyv sem írja le. A léleknek ezt az elvará
zsolt állapotát. Ezzel egymagának kell szem
besülnie, kievezni a bizonytalan vizekről a 
biztonságot nyújtó öbölbe. De hogyan?

Úgy érezte, süppedős, lápos talajon lépe
get, mocsarak mérges kigőzölgései között, 
és nem látja a kivezető utat. Elég egy rossz 
lépés és elsüllyed. Valami neszezést hal
lott. De nem mert odanézni. Attól félt, hogy 
megint vidéken van, és ott áll a sűrűsödő 
ködben a fehér szőrű, pokoli kutya.

Körtánc
A lány titokban, a padlásszobában öltö

zött át, a falusi ünnepélyre készülve, ba
rátnője vidéki rokonaihoz. Fehér, kézi szö
vésű ruhát öltött, fekete fürtjeit szoros, 
hátára csüngő copfba fonta, melybe színes 
szalagok vegyültek. Aztán már a falu szé
les, poros útján futottak, nevetve, ketten, 
mint bármelyik helybeli.

Lenn a faluban már táncoltak, ők is be
álltak a körtáncba. Előbb lassan, lépked
ve, aztán gyorsabban, egyre gyorsabban 
forgott a kör. Jobbra, majd váratlanul bal
ra forogtak tovább. Szédület.

Koncentrikus körök, az élet pulzált ben
nük. Létünk körei. Napkörök.

A kör nemcsak forgott, hanem szűkült 
és tágult, lépések ki és be a körbe. Akár 
a pulzáló napsugarak. Akár az élet, akár

a szerelem. Egy lépéssel közelebb jön, az
tán újra távolodik, mint az a rejtélyes férfi, 
akit a szívébe zárt.

Érdekes, felfokozott élet, de nem az övé. 
Mint egy álom. Mintha valaki másnak az 
álmában járna...

Aztán váratlanul véget ért az egész, 
mintha elvágták volna. Mint a gondtalan 
gyermekkor. Közbeszólt nagyanyja meg
rendült egészsége és a többi.

A körtánc, a hóra más, spirituálisabb 
szinten folytatódott. Ez már nem a nap
kerék volt, hanem a spirál alakú kígyó
szimbólum. Szentélyek rituális táncai rém
lettek fel előtte, amiket fiatal nőalakok 
kígyózó formákban lejtettek a híres templo
mok előtt, az istenek tiszteletére.

Különálló bolygóként kerengett tovább, 
a maga naprendszerében. Rázárult sorsa 
börtöne. Egyedül maradt.

Mígnem újból metszették egymást sorsuk 
vonalai. A feketehajú férfi sorsa és az övé.

A kócbaba
Megtaszították, a földre lökték. Az ele

jén még mosolygott, azt hitte, tréfa volt, 
vagy tán véletlen.

Hiszen alapjában véve kedves, szelíd ba
ba volt. Nem ártott senkinek. De voltak olya
nok, akiket a jelenléte is zavart, tán bántotta 
a szemük. Minek egy ilyen kócbaba? Divatja
múlt kis tárgy a Barbie-babák világában.

Majd megszeppent. Megpróbált talpra áll
ni bizonytalanul, de újabb rúgások érték. On
nan is, ahonnan nem várta. Hátulról. Nem, 
itt ebben a világban, amelybe belecsöppent, 
a lovagiassági szabályok nem voltak érvénye
sek. Ez nem a régi, szép babaház volt.

Kis rongyteste elernyedt, a mosoly eltor
zult az arcán és ijesztő grimasszá vált.

Apró babaházak, lenézni szédítő belő
lük, a világ olyan félelmetesen távoli az 
asztal tetejéről nézve. Parányi kis szobák, 
kecses, apró, filigrán tárgyak, mégis mi
lyen súlyuk tud lenni, lelkedre telepednek, 
agyonnyomnak súlyukkal.

Fájdalmak, tragédiák rejlenek az áttet
sző fátylak mögött.

Ha a kandalló lobogó tüze közt lelhetné 
halálát — kívánta —, mint a kis táncosnő ké
ményseprő kedvesével a régi mesében. De 
lehetséges-e ez?

Addig is ott hevert a porban, furcsán ki
tekert tagokkal, talán majd a polcok alá 
rugdossák vagy a szemétre kerül. És las
san babaházzá törpül körülötte minden. 
Ócska papírmasé, lakkozott díszletek, fe
hér farsangi maszkok grimasszá torzult 
vigyorral, Velencei karneválok karvalycső- 
rű pestisdoktorainak dögletes lehelete. Óri
ássá növekedett marionettfigurák ijesztő 
árnyai vetültek a háttérre.

Éjszakánként újra s újra, a végtelensé
gig ismételve újrajátsszék a leeresztett füg
gönyöknek, az üresen ásítozó nézőtérnek a 
már előadott darabokat. Örökös körforgás 
az élet ringlispíljén, és senki sem tapsol, 
ha majd lemegy a függöny. Lehulló masz
kok, mögöttük a nagy üresség

Vagy tán eljön a Jótündér a varázspálcá
jával, mint ahogy egykor a kis fabábuhoz 
is eljött, hogy újra életre keltse?

Azok a sziporkázó kis csillagok az új kez
detet jelölik vajon? Valódiak-e vagy csak 
képzeli talán?
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S z ín h á z  a s iv a ta g b a n
Ha nem láttad még soha az Egyiptomi Fickót 
nem is igazán sejted milyen lehet a színház, 
ahol a titkos éjben feljajdul az oázis, 
eltévedt dervis kárál, s tevéje mosolyogva 
nézi a már ezerszer kiszáradt keskeny vádit, 
amelyben a reménység víg csermelye világít.

Az egyetlen ilyen még képzelhető térben 
a teljes színészgárda a lágy homokba térdel, 
azt játsszák el, hogy: „Sorra lelőnek itt ma minket. 
Ki őrzi majd virágzó, legbelső kertjeinketV’

E gondolattól űzve a Sivatagi Macska, 
akár egy díszlet munkás, úgy lép az adott tájba, 
odasimul szelíden, nyújtózik, prüszköl néha, 
készen a legutolsó, legdurvább árulásra.

Ahogy a Tejút fordul és közeleg a reggel 
a félelem tavába befulladhat akárki, 
lángol a nap, s a dűnék élezett peremén túl 
az állóháború nagy díszletére látni.

A színészeket ide kergeti be a Szellem, 
a Kutyafejű Démon, akit majd megszeretnek, 
mert igazsága fénylik az igazságon is túl, 
de legelőször vékony, feszes húron lebegnek.

„Nem tévedhetsz el soha, e húrok erdejében, 
a jó fiúk s a rosszak két oldaladon állnak, 
mint titkosabb szereplők, akik a drámaszerzőt, 
ott hagyják a rácsmentes, legvégső sittre vágva.
E sok húr csak a háló egy hulló kapcsolatnak -  
az égben kezdődött de várja már a földmély, 
a világhírű színész, s a filmes hullócsillag 
a szilánkok között a fény után keresgél.” -  
ennyit mond és hatalmas kőszája is bezárul, 
száraz szemét lecsukja az Egyiptomi Testvér.

„Reggel van és ugatnak az alvilág kutyái, 
a világ nagykutyái, hogy szóljak pontosabban, 
egy délelőtti próba és aztán élesebben

emlékezünk az újból felfénylő hangulatra.
Az állapot taván a lélek hajója úszik, 
előtte hellén delfin, de mögötte a sólyom.
Figyeli már a mérleg nyelvét a bölcs Anúbisz, 
a nevem: Főszereplő, nincs miért meghatódnom.”

„Nevem: Mellékszereplő, a lényeget kihányja 
velem együtt az álmok dúlt statisztériája, 
a Csapat tagjaként és ritkán hisztériázva, 
eljutok talán én is a Fény oázisába.
Addig is Kő legyen, a földi álnevem,
mindegy már, hogy a másik fölé, vagy alá raknak,
a karaván kutyái mellettem elhaladnak,
itt nem kell már nevetni, és nem kell sírni sem.”

A lassú délutánban elkezdődik a dráma, 
tenyéren szúr egy régi, megfontolt deszkaszálka, 
s az Egyiptomi Fickó, megszólal: „nézd a Szfinkszet, 
hogy zárják be a száját feloldó titkos X-ek, 
neked is jobb lenne a mélyebb utat járni, 
ha leromboltan se tudsz semmit kitalálni.
A Sivatagi Macska a szívedet kitépi, 
az est függönyét azzal festi sötétvörösre, 
ha majd mindenki tapsol, egy félelmetes hurrá, 
mint éles bikaszarv a szíved helyére tör be.
Látja, hogy ott bent: csend van, csak dervisek kerengnek, 
és néhány kósza porszem a sivatag hajóján, 
alszanak még a földmély fellángoló kutyái, 
amíg a Főszereplő a függönyökbe szurkai.”

o K l L O I i E T R l K
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N ász(Apokrif levelek)
Timu parókakészitő 
levele
Montuneferinek, Memphisz cipészének, 

testvéremnek. így szól Timu, Heluán leg
jobb parókakészítője, a te testvéred. Én jól 
vagyok. Üdvözlöm házad népét, asszonyo
dat, gyermekeidet, inasaidat, rabszolgái
dat. Én és az én testvérem megegyeztünk, 
és így szóltam: miképpen atyáink barátok 
voltak, mi is barátok leszünk.

És most, az én segédeim és szolgá
im, akik hozzád utaztak, megálltak 
Memphisz városának legjobb sorházá
ban. Ott múlattak a te inasaid, akik meg
verték a segédeimet, egy szolgámat és 
elvették az ezüstöt is tőlük, amit aján
dékba küldtem neked. Ahutabu, akit hoz
zád küldtem, előtted áll. Kérdezd, és ő el
mondja. A szolgáid raboltak meg engem. 
Büntesd meg őket és add vissza az ezüs
töt is, amit elvettek, mert nagy az én ke
serűségem. És azok, akik megverték a 
szolgámat: állj bosszút rajtuk és korbá- 
csoltasd meg őket. Mert ha te nem bün
teted meg ezeket az embereket, ők újra 
verni fogják a segédeimet, és a kapcso
lat megszűnik közöttünk. Ha ez megtör
ténik, a vásárlóid el fognak hagyni téged, 
mert nem készítek olyannak parókát, aki 
a te sarudat viseli.

Montuneferi
memphiszi
cipész levele
Timunak, a nagy parókakészítőnek, 

Heluán és Egyiptom leghíresebb paróka
készítő mesterének így szól Montuneferi, 
a legjobb cipész, Memphisz cipésze, a te 
testvéred. Én és házam népe, állataim, 
inasaim és szolgáim, mind jól vagyunk. 
Legyen jól az én testvérem és háza népe, 
állatai, segédei és szolgái is.

A nap óta, mikor testvérem küldöttei 
megérkeztek, testem nincs jól és az ő 
küldöttei nem ettek vagy ittak előttem. 
Nézd, ha megkérdezed küldöttedet, el
mondja ő, hogy testem nincs jól. Nagyon 
kínoz a gyomrom, felkerestem a tudós
nőt, hogy mely istent bántottam meg, de 
nem tudta. Heka papja is járt nálam, a 
kezemre festett istenjelet lenyaltam, de 
nem segített az sem. Nagy az én bajom, 
nincs jól a testem. És mivel nem vagyok 
jól, és az én testvérem igaztalanul inasai
mat és szolgáimat vádolja olyan cselekede
tek elkövetésével, melyeket nem követtek 
el, testvéremre irányuló dühömet e sza
vakkal fejeztem ki: Nem tudja az én test

vérem, hogy beteg vagyok? Miért nem se
gített engem? Miért nem aggódott és nem 
küldte el követeit? Miért csak akkor küld 
valakit, amikor igaztalan vádakkal illeti 
szolgáimat?

Testvérem küldötte így beszélt: „Az 
út nem rövid, a folyó széles, hogy testvé
red átlásson az egyik partról a másik
ra, és hogy kitalálhassa, és elküldhesse 
neked üzenetét. Hosszú az út a testvé
redhez. Ki mondhatná meg neki, hogy 
gyorsan elküldhesse üzenetét neked?” 
Azután így beszélt: „Kérdezd meg a szol
gáidat, hosszú-e az út.” Ahogy megkér
deztem szolgámat, és azt mondta, hogy 
az út hosszú, többé nem haragudtam test
véremre.

Testvérem lopással, rablással, erő
szakossággal vádolja inasaimat és szol
gáimat. Miért nem vádolja rögtön a víz 
folyásának elvágásával, a folyamon átke
lés megakadályozásával, hirtelen harag
gal, fellobbanással, csacskasággal, kot- 
nyelességgel, önfejűséggel, dölyfösséggel, 
süketség színlelésével és az igazság elő
li elzárkózással, könnyek fakasztásával, 
mindenféle gonosz cselekedetek elköve
tésével, amiket elkövethettek volna, ha 
nem itt ültek volna egész nap. Segédeim 
dolgoztak, négy munkásom szandálokat 
készített, két másik kiterítette és puhí
totta bőröket, inasaim bakokon vágták 
ki a szandálok formáját. Ezt cselekedték 
az én inasaim és szolgáim, két tálnyi sze
zámolajba állíttatott kanóc égett le, és ők 
el nem mozdultak helyükről, ezt vigyáz
tam karosszékemből. Mikor követték vol
na el a bűnöket, amikkel testvérem vádol
ja őket? Asszonyom sört és kenyeret adott 
nekik ebédre, miért mentek volna a sor
házba?

Óva intem testvéremet, hogy megbán
tott szolgája hazug szavainak hitelt ad
jon, hiszen nem rossz dolog-e a mérleg, 
amely ferde, a mérlegnehezék, mely elté
ved, az igaz ember, ki megtéved? Testvé
rem szolgája egy mina lapis lazulit akart 
ellopni tőlem, melyet testvéremnek készí
tettem elő ajándékként, ezt látták az én 
munkásaim, ezért büntettem meg őt.

Ahogy hallottam, testvérem házában 
minden van és az én testvérem semmit 
nem hiányol, így van ez az én házamban 
is, és nem hiányzik semmim. Hosszú ide
ig jó viszonyaim voltak a többi mesterem
berrel és üzeneteket váltottunk. Ezeknek 
a kapcsolatoknak közöttünk meg kell ma
radnia.

Ha jó idők jönnek, segédeimmel küldök 
még sok gyönyörű ajándékot, és mindent, 
amit az én testvérem kíván, írhat nekem. 
Most nagy az én bánatom, testem nincs 
jól, asszonyom hat gengenet és menuh nö
vényt zúzott egybe, mézzel fogyasztom 
el öt ro datolya borban, de nem használ. 
Tud valami jobbat ajánlani az én testvé
rem? Befejezem a levelem, hiszen ahogy 
mondják: kevés szóval élj, ne fecsegj össze
vissza!

Montuneferi 
memphiszi 
cipész levele
Timunak, Heluán parókakészítőjének 

így szól Montuneferi, Memphisz leghíre
sebb cipésze. Én most jól vagyok. Soká
ig nem volt jól a testem, de most fokhagy
mát eszem, amint tanácsoltad nekem, és 
a testem jól van. Legyél jól te is, házad né
pe, asszonyaid, gyermekeid, embereid, ál
lataid.

Amikor atyám és atyád baráti kapcso
latban álltak, gyönyörű ajándékokat küld
tek egymásnak és semmit nem utasítot
tak vissza. Most az én testvérem csak 
két parókát küldött nekem. De ez nagyon 
kis mennyiség: küldj, amennyit atyád kül
dött! És ha kevés van, küldj feleannyit, 
amennyit atyád küldött! Miért küldtél 
csak két parókát? Bőven van munkám 
az előkelőségek házaiban, és most fiaim
mal nagy vállalkozásba kezdtem. Küldj 
több parókát! Hapu fiam oldalhajtincsét 
levágtuk, nem gyermek többé. Mahou a 
házam büszkesége. És bármire szüksé
ged van az én házamból, írj és elküldöm 
neked.

Atyám, Amenemhotep idején a szolgá
itok a következő kéréssel mentek hozzá: 
„mi át akarunk menni a folyó másik olda
lára és hozzád csatlakozni.” Atyám a kö
vetkezőket mondta: „Felejtsétek el, hogy 
csatlakoztok hozzám! Én nem fordulok az 
én testvérem, Heluán parókakészítője el
len, se nem fogok szolgáival egyezkedni! 
Nem kellene inkább megkorbácsoltatnom 
titeket? Ő a testvérem.” Az atyám semmit 
nem tett a te atyád ellen. Most tekintet
tel erre: Huja fiamat, és a vele lévő szol
gáimat nem én küldtem hozzád, ahogy 
ők mondják! Miért fogadták őket a te há
zadban? Ha kedves vagyok neked, ne en
gedd őket bármilyen üzletet kötni. Térje
nek vissza ide üres kezekkel! Huja fiam 
szerelmi varázslat alatt áll, azért szökött 
el az én házamból, és vette útját a te há
zad felé. Vigyázz a lányaidra! Ha valaki
nek fia elfogadja azt, amit az apja mond, 
annak egyetlen szándéka sem vall kudar
cot; gyermekeihez éppen úgy fog beszél
ni, mint ahogy a tudást apjától hallotta. 
És hányszor mondtam neki, hogy nő kö
zelébe ne menjen, ahol nő van, ott baj is 
van. Kihez beszéljek mainapság? Az em
berek mohók, s akire az ember számít, an
nak nincs szíve. Huja fiam megbolondult, 
varázslást bocsátottak rá, küldd vissza 
nekem. Egyelőre ennyit írok az én test
véremnek, mert nyelvedre béklyót rakj, 
szádra lakatot tégy: a felrobogó szókat ta
nuld meg visszafogni! Sok hirtelen beszé
det örömest visszaszívnál, csakhogy lyu
kas diót ér a kései okosság!

Ajándékként küldök neked három 
mina gyönyörű lapis lazulit és két sarut, 
négy zsákot.
» » >  folytatás a 10. oldalon
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Timu p a ró k a k ész itő  
l e v e l e  Hujához
Az üzenetek, amiket atyádnak küld

tem és a kívánságok, amiket ő kifejezett 
nekem, természetesen megújulnak köz
tünk. Ó, Huja, testvérem, én nem utasí
tottam el semmit, amit atyád kért, és 
atyád sosem hanyagolta el az én kérése
imet, hanem megadott nekem mindent. 
Te, testvérem, miért tagadtad meg, hogy 
elküldd, amit atyád egész életében kül
dött nekem? Most, testvérem, atyád helyé
re kerültél és ugyanúgy, ahogy atyád és 
én baráti ajándékokat küldtünk egymás
nak, szeretném, ha közted és köztem is 
jó barátság lenne. Kifejeztem egy kíván
ságomat atyádnak. Zsákokat és tartós 
sarukat kértem a te atyádtól. Természe
tesen kettó'nk közt is valóra válthatjuk 
ezt. Ne tagadd meg tó'lem, testvérem, 
amit atyádtól kívántam kapni. Úgy il
lő', hogy ajándékokkal kedveskedjék az 
is, aki szeretetét fejezi ki, ezért küldök 
neked parókákat, legújabb divat szerint, 
szüksége van erre annak, aki fiatal és 
ereje teljében lévő.

Timu parókakészitő 
levele Tijéhez, 
Montuneferei özvegyéhez
Tijéhez, Montuneferi házának úrnőjé

hez így szól Timu, Heluán parókakészí
tője. Velem minden rendben van. Legyen 
veled is, és házaddal, fiaddal, szolgáid
dal és mindennel, ami hozzád tartozik. 
Te tudod, hogy mindig barátságot érez
tem Montuneferi, a te férjed iránt, és 
hogy Montuneferi, a te férjed is a maga 
részéről barátságot érzett irántam. És 
azokat a dolgokat, amiket én írtam és 
mondtam Montuneferinek, a férjednek, 
és azokat a dolgokat, amelyeket a maga 
részéről Montuneferi, a férjed mondott 
és írt nekem gyakran, tudtad te és Hu
ja és Mahou, de te vagy az, aki mindenki
nél jobban tudja azokat a dolgokat, ame
lyeket mi egymásnak mondtunk. Senki 
nem tudja jobban. Küldd, kérlek, tovább
ra is szolgáidat, egyiket a másik után. 
Ne tartsd őket vissza. Nem fogom elfe
lejteni barátságomat Montuneferi, a fér
jed iránt. Jelenleg és örökre azonban tíz
szer nagyobb barátságot érzek fiad, Huja 
iránt. Te vagy az, aki tudja Montuneferi, 
a férjed szavait, de nem küldted el nekem 
a tisztelet ajándékát, amit Montuneferi, a 
férjed elrendelt, hogy küldjenek nekem. 
Montuneferitől, férjedtől tartós sarukat 
és zsákokat kértem, hogy legyen miben 
tartsam a hajat és kecskeszőrt. De fiad 
semmit sem küldött. Fiad műhelyében 
rengeteg a bőr, miért okozott nekem ek
kora fájdalmat azzal, hogy nem küldött? 
És azt sem adta meg nekem, amit az apja 
szokott adni.

Huja levele Timu 
parókakészítőhöz
Timunak, a nagy parókakészítónek, 

Heluán díszének, testvéremnek, így szól Hu
ja, Memphisz legjobb sarukészítóje, a testvé
red: jólét uralkodjon házadon és népeden!

Azért küldöm neked ezt a levelet, hogy el
mondjam: elküldtem hozzád Haniát, a segé
deim főnökét azzal a megbízással, hogy gyö
nyörű feleséget szerezzen nekem. Küldök 
ezüstöt, aranyat, türkizt, mindenféle drága
követ, faragott széket éppúgy, mint aranyat. 
Atyám gazdag volt, gazdag vagyok én is. 
Minden van az én házamban, és testvérem 
házában is minden van. Gyönyörű és fedd
hetetlen feleséget küldj. Atyám mindig azt 
mondta: feleségül örömlányt el ne végy, ezer
számra volt szeretője; papnőt se végy, istené
re ügyel csak; szajhát se, bárkivel bujálko- 
dik; mindezek csupán bajt hoznak fejedre!

Ezért add nekem feleségnek Vabet ne
vű lányodat. Vagy Iuyt, vagy Meritrét.

Huja levele Timu 
parókakészítőhöz
A memphiszi Huja a heluáni Timuhoz. 

Hogy lehetséges az, hogy mikor írtam ne
ked egyik leányod kezét kérve -  ó, fivé
rem, ugyanilyen modorban kellett volna 
válaszolnod, mikor azt írtad, hogy nem 
adod őt nekem, mert a legkorábbi idők óta 
Heluán parókakészítőjének leányát nem 
adták memphiszihez? Miért mondasz ne
kem ilyen dolgokat? Te vagy az apjuk. Úgy 
teszel, ahogy kívánod. Ha nekem akarnád 
adni leányodat feleségül, ki mondhatná, 
hogy ne tedd? De te, tartva magadat az elv
hez, hogy nem küldesz senkit, nem küldtél 
nekem feleséget. Mert a hús -  hús, a vér -  
vér, a másik — másik, és az idegen is min
dig idegen, írod. Hát nem kerestél testvéri 
és baráti kapcsolatot, amikor írásban azt 
javasoltad nekem, hogy egy házasság hoz
zon minket közelebb? Miért nem küldött 
nekem az én testvérem feleséget? Atyám 
mindig azt mondta: az ember olyan, mint 
a mérleg, s az ember nyelve a mérleg nyel
ve. Ha szádat hazugság hagyta el, ez a ha
zugság eltéved és nem fog átkelni a folyón. 
Aki a hazugsággal egy csónakba ül, az a 
túlsó partot nem éri el.

Ekképpen szólt az én atyám, aki neked 
testvéred volt, amint most én is testvéred 
vagyok.

Timu levele Hujához
A heluáni Timu a memphiszi Hujához. 

Vannak leányaim, nem foglak elutasítani 
bármiképpen ezzel kapcsolatban... Ami az 
aranyat illeti, amiről írtam neked, küldd 
el nekem gyorsan még ezen a nyáron. 
Küldj aranyat bőségesen, amennyit csak 
lehet. Ha elküldöd nekem ezen a nyáron 
az aranyat, amiről írtam neked, hozzád 
adom a leányomat feleségül. Ezért küldj 
aranyat, önként, annyit, amennyit szeret
nél. De ha nem küldesz nekem aranyat, 
hogy teljesíthessem, amit megígértem, mi
ért nem küldtél nekem korábban önként 
aranyat?

Te jártál nálam, részt vettél lakomái
mon, mint az én testvérem, láttad lánya
imat: Vabet gyönyörű, Iuy a legjobb tán
cos, Meritré anyjának szakasztott mása. 
Miután elmentél, és veled szolgáid, egy 
kevéske árpát és kétszemű búzát tettem 
két-két len zsákocskába, amelyekre egy
formán könnyítettek minden nap a lánya
im. Vabetnél egy hónap múlva az árpa ki
csírázott, neki fia lesz, Iuynál a búza, ő 
lányt vár. Meritré lányomnál egyik sem 
csírázott ki, ő nem terhes.

Ha elküldöd az aranyat, akkor hozzád 
adom Meritré lányomat. O, ő is termé
keny, annyi fiat és lányt fog szülni neked, 
hogy mézzel és savanyútejjel elkevert kro
kodilürüléket itatsz vele, csakhogy ne 
szüljön több fiút és lányt. Meritré csónak
ba akar ülni, hogy átevezzen hozzád, szá
jában szerelmes szavakkal küldöm át csó
nakban majd. Adok vele földet is, parókát 
frufruval, vagy anélkül, csavartat, rövi
det és kis sapkaként a fejtetőre helyezhe- 
tőt is.

De előbb küldd el az aranyat.

Timu parókakészítő 
levele Huja cipészhez
Hujához, Memphisz aranykezű cipészé

hez, testvéremhez, akit szeretek és aki 
szeret engem, így szól Timu, Heluán paró
kakészítője, aki szeret téged, az apósod. Ná
lam minden rendben van. Legyen rendben 
minden veled is, házaddal, leányommal, 
Meritrével, a feleségeddel, akit szeretsz, 
szolgáiddal és mindennel, ami hozzád tarto
zik! Azért küldöm neked ezt a levelet, hogy 
elmondjam: vigyázz magadra, vigyázz lá
nyom földjének arra a területére, ahol gaz
dálkodsz. A próbaév letelt, az én testvérem 
nem bontotta fel a szerződést Meritrével, 
az én lányommal. Akit szeretsz, annak igá
ját is húzod. Elküldöm hozzád Hannit, föld
jeim felügyelőjének fiát. Figyelj arra, amit 
ő mond, hogy a feleséged, az én lányom, 
Meritré ne találhasson hibát benned. Min
denre, amit mond neked, figyelj oda és tel
jesítsd. És vigyázz! Vigyázz! Ne légy ha
nyag. És készíts a munkásoknak sok ételt 
és bort és minden mást. Mert ahogy atyád 
mondta: a barátság felbomlik, az üzlet örök
re szól.
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HELIKONFRANCOIS BREDA
E xodusok  az é g ie n  é g ő , e g y e d i  E g y ip to m b ó l
1. A lélek hallhatatlanságának

-  avagy legalább: reinkarnációs to
vábbélésének -  a meglehetősen hihe
tő eszméje a homo vulcanicus pre- és 
paleo-hisztorikus logikájának a mentál- 
hozadéka.

2. A Kőkor embere -  mint már a Szak
rális Szikra., a Száraz, Szárító Tűz -  és 
a nemkülönben Szakrális Szik la, a „Szik
kadt” -  kiváló anyagismerője és bennfen
tese - jó l  tudja, hogy a Minerva nőalak
jában is megszemélyesülő Minerália, -  a 
Kó' -  „él”, „Zélegzik”, „levet” szív magába 
és ad le.

A Kőben található „lé” nem egyéb, 
mint a „Zét” „lényege”, s eme minerális 
bölcsesség szerint az emberi test sem 
egyéb, mint egy „bio-lithosz”, egy pro
teintermelő gombákkal megrakodott, 
szerves Kalciumból álló Kő-váz, egyfaj
ta /lássál be/mzott, Aorporalizálódott ko- 
rall-telep, amelynek „leve” a „Zé-lek”.

3. A Kréta-kor egy minerális, egy ké
miai con-cretio -  egy ásványtani, en
titás-számba menő újdonság -  vagyis 
a Misztikus Mészkő -  azaz a Kalcium
— történelmi színpadralépésének a 
korporifikációs Kora: a Kő-kor és a 
Terra-i Tér-Teremtés — a híres Creatio -  
a Kréta-Kor Karsztos mészhegyeivel kez
dődik.

A mágikus kréta-körök paleo- 
történelmi értelme tehát túlmutat ön

nön strukturális morfológiáján, és nagy 
ívű tér-idő-mezó'ket sűrít magába.

4. A montán-ontológia kiszámíthatat
lanul haragvó, dörgőhangú, lélegző-füs
tölgő és duzzogó-szeszélyes, tehát „élő” 
vulkanikus láncaival ellentétben az Ég
be úgyszintén messze nyúló, mesés mész
kő-hegyek mozdulatlan -  s tehát halott 
-jámborsága már az előbbi korral össze
hasonlíthatatlanul enyhébb pszicho-klí- 
májú, az Égő Eget íüskeszerűen szúró 
Tűzhányók -  vagyis: az emberi Csipke- 
rózsikákat sokkoló Tűz-Tündérek -  által 
feltett, páni, ó's-össz-félelem alábbhagy 
a mészkő kiváltotta-ihlette misztika egy
előre még narratológiai miszlikekből 
összeálló mítoszainak a javára.

5. A Lét képzetét a homo litichus -  a 
Kő-Kor „lénye” — alakítja ki először.

A kő-kultúra embere ismeri a kő 
Minervai-Minerális „bölcs” fönnállá
sának a kulcsát: a kő -  s kiváltképp a 
mészkő' -  azért „él”, azért van „lelke”, 
azért „lélegzik”, mert a kő önnön környe
zetével közlési, kommunikációs viszony
ban van, azaz nedvességet, vizet, „Zét”, le
vet vesz föl, szív magába.

6. Az egyiptomi thanatológia (ha
láltudomány) teo-teátrális, bio- 
£arakterológiai, hírhedten híres Ka- illet
ve Ke-teste -  nem egyéb, mint a szerves 
Kalcium -  úgymond egyfajta calcinatio -  
, azaz ki-égetés termék -  vagyis: a mor

fológiai alapképletként és séquelles-ként, 
maradványként működő -  a középko
ri ikonográfia folytán elrettentő horror 
simulacrumként panoptikumizálódott 
csontváz — minerális öntudata.

7. A vázunkat alkotó mész-kő élő 
kálcium -  s mint ilyen, önmagát köz
li, tehát jeleket bocsájt ki: ezek a jelek 
alkotják az egyén jellemét, a szerves 
kalciummal -  a Ka-testtel -  azonos ka
raktert.

8. A Ke-test szükségszerűen „Ke
mény”.

9. A cerebrum, az „agitatori” agy bio
informatikai „szerver”.

Ezt védi, veszi körül, „kagylósítja” 
a kálcium-héj, a korporifikáló koponya
csont.

Bennünk valójában a Kő — Minerva 
miniatürizált és minerális bölcsessége 
-  „bölcsködik”-gondolkodik -  teng túl, 
„bővelkedik”, bővül” -  környezeti vissza
hatásként.

10. A szerves, bio-minerális, zoológi
ái Kő — a „Szent” Csont — az Ossum -  az 
ontológiai „Ős” — nem vesztette el kap
csolatát önnön ontológiai osztálya — a 
mineráliák -  bölcsességével.

11. A Ka-test nem más, mint a Csont
váz -  a szerves Kálcium — minerális 
„öntudatra,, ébredése.FÁBIÁN LAJOS

A F r a n c o is  B réda s z i t a s z ó k ö t ő  l e í r á s a
Besorolása: Ordo: Odonata -  Ódon 

Atyák, vagyis Szitaszókötők rendje.
Gyűjtőneve: dragonflies, damselflies; 

előkelő szellemi arisztok-rovar. Született 
1956-ban Déván, jelenleg egyetemi rovar- 
tan-ár Kolozsváron.

Egyéb jegyei: Irópennájának hossza 7- 
8 cm, Pegazus-szárnyainak fesztávolsá- 
ga 10-11 cm. Transzközép száj- és nyelv
hagyomány szerint ő a legtalányosabb 
szitaszókötő fajunk Kolozsváron! Hím 
potroha, akárcsak sima kobakja, rózsa
színű, ivarkampóját és fartoldalékát rész
ben tájékozódásra, részben önvédelemre 
használja. Ibiké nevű nőstényének potro
ha jóval tekintélyesebb, szeme zöldeskék, 
széles, fekete rajzolatú műszempillával. A 
nőstény szárnyai enyhén barnás vagy sár- 
gástónusúak, szélesre nyitva is kifér ve
lük a konyhaablakon. Ibiké röptében lesi 
a Holdat, Lunacsarszkij istennő alteregó- 
ját, amíg a Francois-szószitakötő (nem ló
kötő) jó kolozsi módra önnön ihletére vár. 
Ha női szatyorral érkezik a vodka, Ibiké 
diszkrét gyorsasággal röpül...

Élőhelye: kezdő, vagyis zöldfülű irodal
már-növényzettel benőtt vodka-tócsák

és sörtavak a kolozsvári Bulgakov nevű 
vendéglátóipari tóban; a borfolyókat kerü
li. Kitűnő repülő, lakóhelyétől távol is le
het találkozni vele, székely anyavárosunk
ban is megjelent belőle ma egy példány.

Elterjedése: Dél- és Közép-Éurópa, az 
elterjedés északi határa Franciaországon 
át húzódik.

Gyakorisága: magányosan él, ritkán 
látható más Egyed Péterékkel. Nagy te
rületen elterjedt, a számára alkalmas 
ivóhelyekről sohasem hiányzik. Fajtája 
fennmaradásában különösen fontosak a 
manapság sokfelé létrehozott íróközeli 
pályázatok. Ezek a pályázatok sok ha
zai fajnak, így különösen a transzközép 
szitaszókötőknek nyújtanak anyagi lehe
tőséget.

Szövegszaporítása: a hím június köze
pétől szeptember közepéig szövegközeli 
vakációs transzban repül. A nőstény egye
dül rakja petéit a konyhaasztal felszínén 
hányódó növényi részekbe. A hím által dé
delgetett szöveglárvák 3 hét múlva kel
nek ki, egy részük egyszer, a többi két
szer telel át; a teljes kibontakozási idő 1-2 
év, a pályázati támogatástól függően.

Francois Bréda a kolozsvári író-var- 
világ legkitűnőbb repülője, egyben ka
lóza. Asztalvégeken, magasabb poha
rak mögül óriási összetett szemeivel 
figyeli környezete mozgásait. Egyete
mi tanárfajként 8 m-ről is felismeri 
áldozatát. Meredek fordulatokkal vil
lámsebesen veti magát repülő kezdő 
írovar-táplálékára, s a kisebbeket erős 
lábaival tartva, még repülés közben fel 
is falja. Az általa fölismert író-lárvák a 
Bulgakovban 1-4 év alatt, bábállapot 
nélkül alakulnak át imágóvá. A legered
ményesebb kezdőíró-pusztító. Szórágói 
igen fejlettek, szövegeinek felismerése
kor legalább tízszeres kézi nagyítóval 
kell megvizsgálni a szójátékokkal körül
határolt mondanivalót.

(Elhangzott Székelyudvarhelyen, 
2007. március 17-én a Kalapos iro
dalmi vendéglátóipari egységben, 
Bréda Ferenc: Az elszállt szitakötő, 
valamint Karácsonyi Zsolt: A Nagy 
Kilometrik című kötete bemutató
ján.)
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HELIKON
MORITZ MÁTYÁS

Vendégem Drakula
Nyugtalanul ébredtem. Pár perccel 

negyed tizenegy után.

Idővel legyőzve ijedségemet, megpró
báltam előhalászni az Álmoskönyvet, 
(amit még anyámtól örököltem) hogy 
megfejtsem furcsa látomásomat. Ä 
könyv azt írta: a denevér mindig titkos 
szerelmi vágyat jegyez.

Elmosolyodtam, és próbáltam cini
kus maradni, —még véletlenül sem ven
ni komolyan a leírtakat. Mert ugyan ki
be lennék, vagy lehetnék szerelmes itt, 
az Isten háta mögött, a Borzalmak-he- 
gyének lábánál, ahol egy rozoga, de ba
rátságos házat örököltem, -ahol jófor
mán csak pletykás csorosznyák laknak 
jószágaikkal, és lusta uraikkal, akik 
idejük nagy részét ivással, és a felesé
gük verésével töltik.

A falu csupán gazos és romos, festés
re szoruló épületek zűrzavara. Az egyet
len hang ami megtöri a néha már-már 
nyomasztóvá váló csendet, az a novem
beri halálukat váró, dagonyázó kocák 
röfögése.

Azt mondják, hogy aki az erdő mel
lett lakik, az vagy elmebeteg, vagy meg
kockáztatja, hogy azzá válik. Állítják 
hogy a sűrűben olyan lények vannak, 
akik sosem halnak meg. Ok a Köztes 
Világ homályos árnyai között élnek, és 
szolgálják a Legfőbb Gonoszt. Ok azok 
a Haláltalanok, akik a csillagfényes éj
szakában csoszognak.

Persze: pletykás vénasszony mind, 
akik imádják a kísértethistóriákat. 
Nyugdíjasok, akik miután reggel felkap
ják  az újságot, azonnal a gyászjelenté
sekhez lapoznak, hogy megnézzék, kit 
éltek túl.

Amit meséltek, nem is feküdte meg a 
gyomromat túlságosan, hiszen minden
ki tudja, hogy a parasztok előszeretet
tel gazdagítják életüket a botrány és a 
mítosz zamatával.

Teljes meggyőződéssel hiszik, hogy lé
teznek a lélekre ártalm as helyek és épü
letek, ahol még maga a Tejút is megsa- 
vanyodik.

Nem is igen kerestem ezen emberek 
társaságát. Köztük éltem ugyan, de 
nem voltam kíváncsi történeteikre, se 
arra, hogy mit ta rtanak  az olyan em
berről, aki egyedül él.

Jobban kedvemre volt az erdő, a be
fagyott víz, a repedezett jégtáblák szür
készöld, félig behavazott világa. A nyu
galom, a csend, és a százéves tölgyesek. 
Fűrészgépek nem döntik halomba az 
égig nyújtózkodó fákat, favágók sem 
igen járnak  erre -  m intha ta rtan á
nak valamitől. Beszélték ugyan az öre
gek, hogy m ár többen is nyomtalanul

eltűntek a sűrűben, hogy aki egyszer 
enged a csábításnak és mélyebbre me
részkedik (akár kíváncsiságból, akár 
felelőtlenségből), az bizony soha nem ta 
lál vissza, de ezen a mendemondán is 
csak mosolyogni tudtam.

Jól megvoltam én egyedül, és nem 
mondanám hogy elvonultam volna a vi
lágtól, hiszen ez a ház is a világhoz ta r
tozott -  amúgy meg: nevetséges lenne 
az állítani, hogy a világtól el lehet zár
kózni. Hiszen az erdő a maga természe
ti rendjével, meg a ház is a maga múltjá
val a világ része.

Kietlennek sem kietlen hely. A kilá
tás nem rossz, csend vesz körül, azonkí
vül nem fizetek lakbért, nincs gondom 
a villany- és gázszámlára, fűtőanyagot 
pedig találok bármelyik fa alatt. Itt 
nyugodtan dolgozhatom a könyvemen.

Erről, -mármint hogy író lennék, ke
vesen tudtak, és aki hírét vette, az is 
csak szörnyülködött, hogy ilyen körül
mények között hogy lehet bármit is pa
pírra vetni.

Bár én nem tudom, miért képzelik 
azt, hogy könyvet csak jól fűtött szobá
ban, kolóniái íróasztal mellett lehet ír
ni.

De nem akartam  vitába bocsátkoz
ni, vagy példának hozni Körösi Csorna 
Sándort, aki Tibet egyik fennsíkján, a 
lámakolostor közelében egy ablaktalan 
cellában lakott, és ott írta  meg a tibeti 
szótárt.

Igaz: nekem ablakom is van, és 
faggyús teát csak azért nem iszok, 
mert ki nem állom.

Eszembe sincs persze bármilyen pár
huzamot vonni Körösi és a magam mun
kája között, mert ugyan minden nap 
megpróbálok erőt venni magamon, és 
leírni legalább pár valamirevaló mon
datot, de sokszor magam is kételkedem 
benne, hogy egy felbecsülhetetlen mun
kával ajándékozhatom majd meg az iro
dalom-tudományt.

Nem tartom  magam valami nagy 
művésznek, de mindig is éreztem a 
késztetést, hogy írjak. Tehát nap mint 
nap újra átszűrtem az iszapot, átrág
tam  magam a megfigyelés, az emlékek 
és a töprengés fennakadt darabkáin, 
próbáltam kihozni valamit a masszá
ból, amely nem ment át a szűrőn, nem 
süllyedt a lefolyón keresztül a tudatalat
tiba.

De az írónak hinnie kell abban, hogy 
amit csinál, az a világon a legfontosabb. 
És akkor is ragaszkodnia kell ehhez az 
illúzióhoz, ha tudja, hogy ez nem igaz.

Mert az ember mi m ásért tanult meg 
a szavakkal bánni? Csak hogy elmond
hassa, amit m ár nem muszáj elmonda
nia, vagy úgy mondja el, ahogy már 
nincs kedve elmondani.

Becsuktam a könyvet, és bár legszíve
sebben a sarokba hajítottam volna, de 
tekintettel mert örökség volt, ha nem is 
nagy értékű, inkább visszatettem a he
lyére, hogy porosodjon tovább.

Lefőztem egy méregerős kávét, elro
pogtattam mellé pár pirítós szeletet, 
megetettem a két kandúrt, majd vet
tem a kabátomat, és elindultam kiszel
lőztetni a fejemet, hátha használ a friss 
levegő.

Többször jártam  már az erdőben, de 
ami igaz az igaz: sétáim nem voltak 
hosszúak. Legtöbbször csak leültem 
egy fa tövében, és a gondolataimba me
rültem, de soha nem indultam nagyobb 
túrára, felfedező körútra. Most ezen pró
báltam változtatni.

Felszerelkeztem némi ebéddel, egy 
jó Buckwhite iránytűvel, és természe
tesen új lakhelyem különös, ősi térké
pével.

Furcsa, sejtelmes idő volt; a madarak 
meg sem szólaltak.

Nem tudom mennyi ideje járhattam  
a csapáson, mikor az erdei ösvényen 
papírfecnikbe, műanyag dobozokba, 
nejlonszatyor darabkákba, cigaretta- 
csikkekbe és üres konzervdobozokba ü t
köztem, amin igencsak meglepődtem, 
hiszen emberrel még nem találkoztam 
erre, és ugyan ki a fene hordaná ide a 
szemetét.

Miközben ezen filozofálgattam, majd
nem orra estem. Először azt hittem egy 
zsákban botlottam meg, de bizony egy 
ember volt az. Életjelet nem igen adott 
magáról. Hiába szólongattam, lökdös- 
tem.

A hátára  fektettem, és próbáltam fel
ismerni benne valamelyik falubelit, de 
ezt az arcot soha nem láttam. Igazi re
metének nézett ki, a szakállával, kó
cos hajával. Megkíséreltem kitapintani 
a nyaki-verőerét. A szegény ördög álla 
alatt két apró, tűszúrásnyi, roncsolt szé
lű lyuk tátongott.

Gondoltam a vállam ra veszem, és 
valahogy elvánszorgok vele a házig, 
majd értesítem  a rendőrséget, amikor 
hangra lettem  figyelmes. Egy szar
vas, gondoltam. De a szeme... vörösen 
villant.

Életem során m ár sok szarvast lá t
tam  éjjel, egy egyikük szeme sem verte 
vissza vörösen a fényt.

Önkéntelenül is a szíjamhoz kaptam, 
ahol a pisztolyomat szoktam tartan i, de 
sikerült a házban hagynom.

Egy öles fa mögül lestem, de szarvas 
helyett csak egy fekete ruhás alakot si
került kivennem, és üldözőbe vettem.

Próbáltam lépést ta rtan i vele, mert 
többször is úgy tűnt, hogy a nyomát 
vesztem. Addig kergettem, amíg egy 
temetőhöz értünk, aminek létezéséről 
nem is tudtam, amiről még az öregek 
sem meséltek.
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De nem is volt ez a szó klasszikus 
értelmében temető', hiszen alig pár ke
reszt volt a földbe szúrva.

Az idegen egy félretolt kőlap alá pró
bált volna bemászni, de a kabátja be
akadhatott, amivel sikerült pont annyi 
időt nyernem, hogy nyakon ragadjam.

A nap éppen a kőlapra sütött, majd 
az idegenre, aki m intha elvesztette vol
na minden erejét. Nem tanúsított ellen
állást, csak eltorzult arcát próbálta el
takarni. Először azt hittem hogy egy 
ütéstől fél, de úgy látszott, hogy a fény 
bántja. Valahol a távolból egy kakas 
kezdett mindennapi rikácsolásába, ami
re az idegen összerándult, és mint egy 
csecsemő: összekuporodott.

Mivel nem akartam  a sorsára hagy
ni, de azt sem hogy kereket oldjon: a há
tizsák kötelével csomóztam össze a lá
bát, és a két kezét, melyeken a körmök 
emberemlékezet óta nem láttak  köröm
csipeszt.

A remetét az ágyamra fektettem, ki
fújtam magam, és újra nekivágtam az 
erdőnek, az idegenért, aki úgy feküdt 
a sírkő vön ahogy otthagytam. Ahogy 
elnéztem, menekülni még csak nem is 
akart.

Próbáltam megitatni: amikor a szá
já t szétnyitottam, két éles és hatalm as 
fog meredt rám. De azért is leerőszakol
tam  a torkán, a pár korty vizet, amire 
prüszkölni, harákolni kezdett, mint aki 
meg akar fulladni. A hátát kezdtem pü- 
fölni, amitől m intha jobban lett volna, 
de idővel megint visszavette a magzati 
pózt.

A vállamra nem vehettem, így ölben 
próbáltam meg vinni. Nem hittem vol
na hogy ez sikerül, hisz eléggé elfárasz- 
tott a remete cipelése, és az ijedség is 
sokat kivett belőlem, de amikor meg
emeltem, nem éreztem súlyát. Mint 
akinek nincsen csontja, de még csak vé
re sem, hiszen olyan hideg volt mintha 
egy jégtömböt szorongattam volna.

A házban leoldottam róla a kötést, és 
a konyhába vittem, ahol még nem húz
tam  el a függönyöket. Az idegen kezdett 
magához térni, így le tudtam  ültetni, és 
meg is kínáltam  egy pohár vörösborral, 
amire mohón vetette rá magát, majd 
mint aki valami rossz lőrét ízlel: vissza
köpte a pohárba.

Szóra akartam  bírni, hogy miért is 
menekült el előlem, hogy mit tud a re
metéről, és hogy egyáltalán: mit kere
sett az erdőben, miért akart egy sírkő 
alá bújni. De mindegyik kérdésem meg
válaszolatlan maradt, csak annyit tu 
dott mondani, hogy szép nyakam van.

Gondoltam egy meleggel hozott össze 
a rossz sors, és máris összekötöttem fer
de hajlamát és a nagy valószínűséggel 
m ár halott remetét, akit vagy megszent- 
ségtelenített, vagy meg akart erőszakol
ni. A remete talán ellenállt neki, és ez 
lett a veszte.

Próbáltam a tudtára adni hogy ná
lam ne próbálkozzon be, mert nem 
vagyok oda az ilyen kalandokért, de

m intha a falnak beszéltem volna. El
ismételte még egyszer, majd még egy
szer, hogy nagyon a kedvére lenne a 
nyakam.

Mondtam hogy erre nekem se gusztu
som, se időm sincs, majd a fürdőszobá
ba mentem hogy felfrissítsem magam, 
és hogy megborotválkozzam. Sikerült 
meg is vágnom az arcomat, amit az ide
gen rögtön kiszúrt, és mint aki az eszét 
veszti, hadonászni kezdett, majd üldöző
be vett.

Egy idő után kezdtem magam nevet
ségesen érezni. Nem is tudtam  hirtelen 
hova tenni ezt az egész történetet -  az 
ágyamban egy félig halott ember he
ver, egy őrült fekete ruhás idegen meg 
az asztal körül, és a székek között ker
get, hogy megöljön, vagy, hogy a magá
évá tegyen.

A dolgozószoba felé vettem az irányt, 
mert az a házban az egyetlen hely, amit 
kulcsra tudok zárni, ami ez esetben 
nem sikerült, mert annyira remegett a 
kezem, hogy a kulcsot sikerült a földre 
ejtenem.

Fekete Miklós litográfiája

Emlékeztem hogy az asztalon hagy
tam  egy ceruzát.

Bár ezt az alkalmatosságot csak szél
jegyzetelésre használom, és többnyi
re a fiókban tartom, -most több könyv 
(Stephen King: Borzalmak városa, 
Bram Stoker: Drakula gróf válogatott 
rémtettei) földre söprésével, sikerült 
megkaparintanom a frissen hegyezett 
grafitot.

Nem tudtam  volna m egmagyarázni 
hogy m iért ehhez az eszközhöz nyúl
tam , mikor az idegen célba vehettem 
volna a levélnehezékkel, vagy a borí
tékvágóval és felvehettem volna a h a r
cot, mégis a tollat éreztem az egyetlen 
eszköznek, amivel bárm ire is mehe
tek  ez ellen az őrült és perverz állat 
ellen.

Aki csak jött és jött, felém hado
nászva, lassított felvételként, mint aki 
Friedrich Murnau Nosferatujának ézi 
magát.

Felém nyúlt, és bár próbáltam hát
rébb lépni, de megragadta a trikómat, 
amit el is szakított. A nyakláncomat a 
keresztel, nem tépte le a nyakamról, és 
mint megtudtam később: ez volt a sze
rencsém.

Mint akinek földbe gyökerezik a lá
ba, úgy dermedt meg előttem, majd 
megpróbált kihátrálni a szobából, de 
ahogy megtette volna az első lépést, 
amilyen erővel csak tudtam: a szívébe 
vágtam a ceruzát.

Legjobban talán  én ijedtem meg, ami
kor a ceruzát elöntötte a vér.

De már nem tudtam visszacsinálni 
azt, ami megtörtént: az idegen elván- 
szorgott a szoba legsötétebb sarkába, és 
összeesett.

A pár perc múlva befutó rendőrök fel
vették a jegyzőkönyvet, az orvos pedig 
megnyugtatott: a remete életben ma
rad, de úgy látszik hogy az idegen ment
hetetlen. Szerencsére nem tettek bűnös
sé, és elhitték történetemet, nem állt 
szándékukba letartóztatni, őrizetbe 
venni, se a bíróság elé állítani, cserébe 
csupán annyit kértek, hogy a történtek
ről ne szóljak senkinek.

Amire kezet is adtam, de kértem 
őket, hogy ha egy mód van rá, tudassák 
velem hogy hova fogják eltemetni az ide
gent. Azt persze m ár nem tettem  hozzá, 
hogy azért érdekelne a pórul já rt vendé
gem sorsa, mert ha furcsán is fog hang
zani, de valamiért megszerettem. Soká
ig hitegettem magam, hogy a nőkhöz 
vonzódom, de úgy esett, hogy egy vad
idegen próbált meg ráébreszteni arra  -  
ezzel csak áltatom magam.

Evekig jártam  ki a névtelen és jelte
len sírhoz, belátva hogy mégis csak iga
zat állított az Álmoskönyv, hiszen vá
gyam titkos volt, még magam előtt is. 
Pedig szívesen kiszívtam volna az ide
gen nyakát, hiszen nem volt közömbös 
nyaka, sőt: szép nyaka volt.

Lehet hogy nem voltam figyelmes, 
de bizony ez a sor is a Denevér címszó 
alatt szerepelt:

Denevérrel küzdeni, kétségbeesni, és 
végül megadni magunkat sorsunknak: 
jegyez álomtalan éjszakát.

Másnap reggel végignéztem ember
életem utolsó napfelkeltéjét. Ma is pon
tosan emlékszem rá. De elfelejtettem 
minden azelőtt látott napfelkeltét. Ak
kor, utoljára úgy bámultam a hajnal 
fenséges csodáját, m intha először lá t
nám. Azután búcsút vettem a napvilág
tól, hogy az lehessek, ami ma vagyok.

És hogy mit láttam? A rra nincsen 
szó. Ember ezt nem foghatja fel. A világ 
megváltozott, mégis ugyanaz maradt. 
És én, az újszülött vámpír, sírva csodál
tam  a gyönyörű éjszakát.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Hiányzol-e magadnak?
„Irtózatos nehéz igazat tudni magunkról:
természetünkről, hajlamainkról,

vágyainkról.
Csaknem lehetetlen..

(Márai)

1. (Ideje a sejtelem nek, 
ideje a sóvárgásnak)
Mindig a házuk előtt csellengtem, 

vagy a kertjük végén a kerítés te te 
jén átm ászva próbáltam  meglesni a 
barátom  minden mozdulatát, de nem 
csupán azt. Béci ugyanis szemrebbe
nés nélkül állította, hogy ki szokta 
hallgatni a szellemeket. „Tudod, m in
den este van egy óra -  mondta - ,  am i
kor társalogni szoktak.” Én hittem  is, 
nem is. Béci szerint van olyan ember, 
aki két lélekkel rendelkezik. Igaz, 
hogy a rigolyás, nyamvadt és tökunal
mas öregek közt jóval több az ilyen.
M int például a lábszagú agglegény pa
tikus; aki titokzatos, édes-kesernyés 
keverékeivel együtt úgy élt az embe
rek tudatában, m int valam i provinci
ális Mefisztó; bár végtelenül óvatos, 
nem lehet a közelébe férkőzni, képes 
rád uszítani a kutyáját (azt a borjú 
nagyságú dögöt).

„Akinek két lelke van -  oktatott ki 
Béci - ,  az egyikkel szabadon lebeg
het a föld felett. Az ilyen szerencsés 
lény szám ára úgyszólván nincsen ti
tok, mindennek könnyebben ki tudja 
deríteni az okát, m int a többi ha lan 
dó. M int mi, akik legfeljebb sejteni 
vélünk valam icskét abból, ami a vi
lágban, a nagy végtelenben minden 
percben, sőt minden másodpercben 
végbemegy. De a sejtelem szart ér! -  
mondta Béci meggyőződéssel. -  A sok 
haszontalanul elfecsérelt idő, am itől 
az együgyűek boldogságot remélnek, 
m int olaj fekszi meg vastagon a lénye
get.”

Egyik nyár végén elmesélte nekem, 
hogy milyen finom a Xéni keze. Xénia 
nem szám ított közönséges lénynek; 
m ár fizikai megjelenésében valam i 
különös szépséget, harm óniát sugár
zott. M intha az „ántik világból” itt fe
lejtett élő ereklye lett volna, amikor 
megszólalt csupa sejtelmes, elfelejtett 
sztori hagy ta  el szép (érzéki!) száját.
Bécit meg engem ezek az ismeretlen 
időből elővarázsolt emlékek több izga
lommal töltöttek el, m int a szokásos 
napi hírek. És nemegyszer hajmeresz
tőbbnek hangzottak, ha  nem is voltak 
olyan borzalm asak...

Xéni nem lehetett földre szállt tü n 
dér, de a gyermekek, különösen a fi

úk, egytől egyig zavarba jöttek, ha 
netalán  rájuk nézett. Igaz, keveset tö
rődött velünk, egyáltalán az emberek
kel; nem m intha nem osztotta volna 
meg szűkebb közösségével a m inden
napi terheket, gondokat.

„Libabőrös lett tőle a hátam , am i
kor egyszer hozzámért, és megciró
gatta  a fejemet -  áradozott nekem 
Béci. -  «Látom az árnyékodat s még 
sok mindent« -  nézett rám  Xéni. Ibo
lyakék szeme aznap a hosszú, kifes
te tt szempilláktól árnyékolva még 
szomorúbbnak tűnt. -  «Éz a legnehe
zebb: mikor nem mered elmondani, 
am it látsz... Hogyan értessem  meg 
veled? Olyan ez, m intha a tükör mö
gé látnál.«

Miközben Bécit hallgattam , m intha 
áram ütés ért volna, többször is meg
borzongtam; jobban élveztem mégis, 
m int ócska W innetou-történeteit.

„Ájulás környékezett -  vallotta be 
Béci férfiasán; majd így folytatta. 
-  «Szereted a fecskéket?« -  kérdez
te tőlem Xénia. -  (Én, egyszemélyes 
hallgatósága, lélegzetvisszafojtva les
tem  nagy han tás hírében álló bará
tom suttogását, s azt, ahogyan köz
ben behunyta szemét). -  Bólintottam 
rá, legalábbis azt hiszem, m ert m in
den olyan hihetetlen volt, m int mi
kor álm odunk... «Mondhattam volna 
bármilyen vándorm adarat, amelyik 
messzire repül« -  te tte  hozzá Xéni, és 
selymes haját boszorkányosán, szinte 
kéjjel ráz ta  meg a szürkületben. Az
óta szent meggyőződésem, hogy a sej
tés körberepüli az égboltot, m int a 
vándorm adarak -  fejezte be a történe
te t Béci.

Aznap este otthon m egálltam  a tü 
kör előtt és vártam  a csodát. Hogy 
hátha  nekem is sikerül a tükör mögé 
látni.

A havasok illa tá t éreztem hirtelen, 
am ikor egy női árny haladt el mellet
tem  a girbegörbe, krumpliköves mel
lékutcában. Sötétedés u tán  sokáig 
lestem, mikor gyűl ki végre fény az ab
lakában.

Aztán, m agam  sem tudom, milyen 
vára tlan  szerencsének köszönhetően, 
m egpillantottam  a csodálatos világba 
kinyúló kezet, s a hosszú, finom ujja- 
kat. «Mint a lecsüngő szomorúfűzek; 
alig érinti ujjhegyeivel a víz színét«, 
villant át agyamon a Béci jellemzése, 
és m agam  előtt lá ttam , am int a Xéni 
kezét fogva, szabadon ézáll a sötét göd
rök, nyikorgó lépcsők, beomlott házfa
lak felett.

A harangok közt fújt a szél, az em
berek csizmája, hitvány lábbelije be
lesüppedt a sárba... De Béci remegő

keze csak a forró női ujjak tap in tásá t 
érezte, s m ár valahol a m agasban ke
ringett, m int am ikor a fák hajlékony 
ágai m ár-m ár kicsavarodva, zuhogó, 
súlyos cseppeket csillogtatva, lebeg
tetve, akarva-akaratlanu l szárnyakat 
bontanak a nyári viharban.

Az éjszakák rendszerint nyugalom
mal töltöttek el, a sötétségből k ihal
lott, elvétett kongások bőséges idővel 
kecsegtettek. Arcokat képzeltem m a
gam elé, álarcos figurák lepték el a 
horpadt, komor plafont, amely m intha 
megelevenedett volna a világ legkülön
bözőbb nyelvein megszólaló maszkok 
gagyogásától. Ebben a félig-ébrenlét- 
ben a Xéni feltűnése még nagyobb iz
galommal töltött el, m int nappal, m a
gányos sétáim  közben. Elszabadult a 
képzelet, ok és okozat felcserélte egy
m ást, vagy egyszerűen egybemosó
dott -  m iként azok a csak pillanato
kig látott, éhesen tátogó ismeretlen 
arcok. („Biztosan éhesek, adhatnál 
nekik egy kis kenyeret, kolbászt, zöld
hagym át sóba m ártva” -  gúnyolódott 
velem Béci, s m áris megbántam^ hogy 
kikogyogtam neki aránylag szerény 
titkomat.) Számomra mégis nagy do
log volt csak úgy egyből világra hoz
ni azokat a poros plafont elárasztó 
(ál)arcokat; melyek között persze nem 
létez(het)ett olyan eleven, vonzó lény, 
m int amilyen Xéninek a patakban, a 
fényezett bútorokon feltünedező, vagy 
(ha lehunytam  a szemem) a befelé szi
várgó könnyeimben meg-megcsillanó 
arcm ása volt, akinek a létezése annyi 
erőt, önbizalmat és tehetséget öntött, 
vagy inkább csak sugallt belém, hogy 
énekelni tud tam  volna a gyönyörűség
től.

E rre a sugalmazó, s ta lán  életem 
későbbi éveiben is oltalmazó lényre 
valahányszor visszaemlékeztem (ar
ra  az álomképre, ak it Xéni szépséges 
porcikáiba, mindenekelőtt bizsergető 
ujjaiba s leheletébe képzeltem volt be
le), önkéntelenül is meghatódtam  na
iv magamtól, a serdülőkor á rta tlan sá 
gától és érzéki, valójában csak koholt 
„bűntudatától” - ,  szóval úgy néztem 
föl rá, m intha zavaros m agzatvíz
ben kuporogtam volna, még mielőtt 
anyám megszült volna s egy óriásm ar- 
kú és re tten tő  hatalm ú bábaasszony 
elvágta volna a nyakam  köré tekere- 
dett köldökzsinórt. Az emlékeknek, 
különösképp a gyermekkori álmok
nak  többnyire szörnyű képe él a tu d a t
talanban; ám engem, mielőtt a fan tá
ziátlan félelem leláncolt volna, s még 
mielőtt ágaskodni kezdett volna a fü
tyülöm (vagy m ár fütykösöm!), nem 
egy megértőén babusgató némber, 
nem is egy lekezelő s a borzongató ti
tokba m anikűrözött körmeivel m este
ri szinten beavató, gúnyos képű bes
tia  oktatott ki kegyesen, avagy porig 
-  a velőmig -  alázva, hanem  a nálam
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.érettebbnek bizonyuló baráttól örök
be kapott, sejtelmes érin tésű  és m in
den gyászos vagy fodros szélű, d idakti
kus műfogásokkal kicifrázott fellegen 
keresztüllátó s -hatoló Xéni, aki nem
csak a környezetemben annyiszor be
mocskolt, szépségre, de a rú tra  és 
gonoszságra éppúgy nyiladozó lelkem- 
mel megsejtette azt a szenvedélyes só
várgást, amely aztán  egész életemben 
végigkísért; aki, ha  rászorultam  vol
na, éppolyan gyöngédséggel óvott vol
na a rajzó darazsaktól s a döglegyek- 
tol, m int az álszenteskedően vagy 
otrombán káros példálózgatástól... 
M ár hallani véltem a lovak prüszkö- 
lését, am int vág tatnak  velünk; tud
tam , hogy az ő kezéből nem esik ki 
az ostor, s esze ágában sincs vissza
fogni a gyeplőt, nem ta r t  attól, hogy 
a sebesség úgymond meghaladja ko
romat és értelm i képességemet. «Ko
rántsem  vagy még jó ember — mond
ta  m egnyugtató mosollyal. — De azzá 
válhatsz.«

Az iszonyat helyett a sóvárgást ol
to tta  belém, s megajándékozott az 
önbizalom erejével... Valahányszor 
visszagondolok a Béci szánalm as eről
ködésére, hogy újabb s újabb felfede
zésekkel hökkentse meg barátját, a 
kicsit nagyképű vigyorára, s a szé
gyellt könnyekre -  a csodálat vagy a 
rivalitás megkopott harmatcseppjei- 
re - ,  melyek szeplős, sovány arcomra 
fagytak, rám  tör a vágy, hogy teleszív
jam  magam a folyó illatával, és feltölt
sem meszes ereimet az izzadt pizsa
m ám m al magamhoz ölelt lény csak 
álmomban láto tt csodás idomainak 
örök izzásával, ha  m ár nekiajándékoz
tam  első csókjaimat. Vagy legalább a 
domboldalban együtt szüretelt berke- 
nyebokor alvadt pirosával.

Ki tudja, hova száguldott (száguld 
azóta is) az a lovas fogat. Úgy emlék
szem, valam elyik faluvégén egyszer 
lassítottunk, s egy integető, együgyű 
vigyorú flótást vettünk fel m agunk 
mellé a bakra. Belém nyilallt a fél
tékenység, valahányszor izmos tag 
ja i Xéniához tapadtak. «Félnótás! 
Eszement!« -  kiáltozott u tánunk  a 
népség m indenütt az árokszélen. Nem 
tudtam  biztosan, hogy kinek szól -  va
jon nem nekem? -  a csúfolkodó hang. 
De annyit m ár m egtanultam , hogy az 
irigykedő csőcselék hangja milyen; há 
nyán szívesen száguldanának velünk 
a végtelen kalandok hepehupáin... Az
tán  egyszer csak nagyot rázkódott a 
fogat, erős hányinger és szédülés jö tt 
rám; m ire magamhoz tértem , a dib- 
dáb legény nem volt sehol. Szikkasztó 
forróság volt, de zuhogott rólam az iz
zadtság. Xéni m egrántotta a gyeplőt, 
s az útszélén a veszettül nyargaló pari
pák lába (őszintén szólva, nem emlék
szem rájuk, ta lán  nem is lá ttam  őket

közelről) h irtelen m intha gyökeret 
vert volna a felcsapott porfelhőben...

(Béci ilyenkor elgázolt nyúlfióká- 
ka t lá to tt volna, vagy a zsenge zab
ban kecskebukázókat, az ijedtségtől. 
Am int ezt utólag lejegyeztem, az én 
toliam is akárha  atomokat hasított 
volna a papíron.)

É rtetlenül néztem szét, majd a mel
lettem  pihegő bálványozott ideálra. 
«Mit akarsz még? -  kérdezte Xéni. 
— Csak tudd hasznát venni annak, 
am ire m egtanítottalak. -  Késő este 
lehetett már, holdfény sütött a hom
lokára. -  A többit majd megtanulod 
másoktól... «

«De h á t vele... szegény olyan egy- 
ügyűnek látszott, ővele mi lett?« Alig 
tudtam  eldadogni, a torkom közben

annyira kiszáradt. «Kiről beszélsz? 
— nézett rám  csodálkozva Xéni. «De 
hisz az előbb még itt volt... mellő
lünk bukott ki!« -  horkant fel torkom
ból egy hang nevetségesen. «Talán a 
sebességtől van... M egártott -  hang
zott a szelíd válasz. -  Még most is zu
hog rólad a víz. Csak meg ne hűljél...« 
Én tovább makacskodtam. M ár a szá
mon volt a legény neve, ak it m inden
ki félkegyelműnek ta rto tt. «Most m ár 
tudom, kiről beszélsz -  mondta Xéni 
elkomorodva. -  A m últ éjjel halva ta 
lá lták  meg a szerencsétlent... Abban a 
csűrben, ahol á rta tlan  kölyökkorotok- 
ban bújócskát játszottatok Bécivel. A 
szomszédotokban valahol... Na, ne bú
sulj; még csak ezután jönnek a nagy 
megpróbáltatások, am iket el kell 
viselned.«

Akkor én, m int aki egy langyos, k i
hűlő máglyán ül, nem a sok üléstől 
szakadozott báránybőrrel le tak art 
bakon (m intha az eszm ényített hang 
m ár nem lett volna olyan varázslatos? 
vagy ne adj "isten, egy egészen másfaj
ta  sejtelem éles tőrdöfése -  a gyilkos 
jövendő réme -  hatolt volna belém vá
ratlanul): sírni kezdtem. Azóta se ha l
lott senki hangosan bőgni.

Ám u tána, ahányszor csak rágon
doltam a rra  a különös vágtára, m in
den tagom megmerevedett (az első 
erekcióm is valahogy így esett meg); 
éreztem, hogy a csak hallomásból is
m ert akasztottem ber-kötél árnyéka 
kísérteni fog sokáig.

2. (Az erotika 
anatómiája)
Elemekkel telítve az ég ürege. Pö

fékelő vicinálisra zúdul a záporeső... 
Minden áram ló víz egy álm ait vetkő
ző szerelmes lány. A felismeréstől egy 
p illanatra  visszatartod lélegzetedet.

„Mi hiányzik az életemből? — kérde
zed magadtól. -  A kihívás?”

A vágy kísérteties csapongásai az 
ólomszürke derengésben. Láthatóvá 
válik a férfikéz, am int megindul a női 
combon fölfelé. Mielőtt vágya betelje
sülne, k iáltás szakítja fel a csendet.

Csuromvizesen dobálod magad a le
pedőn, lelógó kezed körmei a vaságy 
mellett heverő katonacsizm a sarká
hoz ütődnek. Iszol egy korty émelyí
tő  (brómos?) teát. Ahhoz, hogy szabad
nak tudd vagy bár képzeld magad, 
cirpeli a vaspántos ablakon tú l egy 
ismerős tücsök, a képmutató erőszak
kal szemben egyetlen menedéknek tű 
nik az ölelés...

S mielőtt visszaalszol, eszedbe 
ju t a fiatal Szentkuthy Miklós szán
dékoltan «tudományelvszerű« meg
jegyzése: „van nő, ak it hol biológiai

» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
irre a litá sáb a n , hol te tte i absztrakt 
vonalaiban élvezek, ismerek, gyaní
tok”. A lm atag tekinteted az íróaszta
lon púposodó papíros-halomra téved, 
és rád szakad a rikkancs-világgal 
összekacsintó riporter nyomorultsá-
ga.

„Figyeld a szemöldökívét -  mond
ták. -  Egyenesen kihívó.”

Mások meg m ertek volna esküdni 
rá: „Az ilyen kéz sim ogatásra indul, 
hogy aztán  hosszú karm aival vára tla
nul végigszántson az ember karján .” 
Egzotikus, örök kielégítetlenség!... Ki
szám íthatatlan! Vagy inkább számí
tó! M egjátssza az anyáskodót, hogy 
m egvalósíthassa tervét.!

S te?...
-  Szívesen feláldoznám m agam  ér

te.

„Most m ár tudod, mire képes egy 
vékony csontú nőnek a szenvedélye?”

H ahotázást vártál; ám a sötétség
ben fojtott izgalom. Fölfelé ta rtsz  ve
le a kastélylépcsőn. Holdfényben felde
rengő portrék. Középkori lovagoknak 
és újabb idők szabadság-megszállott
ja in ak  (vagy árulóinak) megkínzott 
tek in tete  előtt s a közönyös csillogá- 
sú arany- meg ezüsttárgyak között 
egynapos múzsád melléhez, térdéhez 
bújva, le nem rombolt városok képe 
igézi képzeletedet. Zsenge, de kiéhe
zett test. Csak rátok ne omoljon a 
festett fagerendás mennyezet. Puttó
szárnyak készülnek arcul csapni, és 
kúsznak u tánad  kígyófejes címerek.

Hol s kitől tanuljuk meg az erotika 
anatóm iáját?

A távcsövön á t meglesett meztelen 
csajok a szemközti emelet nyitott abla
kában. („Soha hozzá sem értem, nem 
is beszéltem vele, mégis kívánom.”)

Úgy, m iként a látszólag oda nem il
lő vendégszövegek -  melyek valamely 
sztoriban, vallomásban (akár most 
itt) a véletlen esélyét növelhetik - ,  mi
ért ne lehetnének kölcsönvett vágyako
zások és megidézett potenciális p a r t
nerek? Néha röhögnivalón olcsó vicc a 
„fiktív megoldás”, ám előfordul, hogy 
a csak „elméleti” (im aginárius) fel
vagy ráism erés döbbenetétől a leg
szentebb érzések is term észetszerűleg 
fejre állnak  bennünk. „A tökéletes nős
tények közül való -  suttogta Silva had
nagy. -  Akik nem viselnek bugyogót.” 
Hiába m eresztjük a szemünk, s kibic- 
nek is k ísértetszám ba menve m ászká
lunk, ácsorgunk...mondjuk a Mario 
Vargas Llosa világában.

Csakhogy egy fűtetlen vendégszo
bában -  midőn az egész esztendő ke
gyetlen volt veled, és k in t a részeg 
danolástól m intha a jégcsapok is csen-
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génének, persze nem neked, te beda
gadt m andulával, lázas nyeldeklővel 
figyeled, m iként ég rá  a gyertyacsonk 
az ágydeszkára, s közben nem megy 
ki fejedből az idegen, gazdag város for
gatagában a jászolban szendergő Meg
váltót zenével reklámozó, fölhúzható 
szerkezet -  a fagyos éjszakában, m a
gad is meglepődsz, egyszer csak felug
rasz az ágyból, hagynád a fűtetlen, si
vár szobát, m ár tapogatózva keresed 
az ingedet, midőn a zöldes félhomály
ban egy sápadt, sima test, melyet oly 
könnyű megkapni (ezt gondolod) fenye
getően rád zúdítja titká t. S te megalá- 
zottnak érzed magad, m iután lefeküd
tél vele.

„Ne menj még el!... Most m ár léte
zem.”

(Ma se tudnád m egmagyarázni. 
Azt, hogy az álom előtt, illetve az előtt 
az álomrészlet előtt, amelyikre olyan 
pontosan emlékszem, volt egy másik, 
hosszú, monoton részlet is.)*

*

Az emberi te st érintése. Titokzatos. 
M ágikus élmény. Akkor is (vagy ak
kor leginkább), ha  lehetetlen, elérhe
tetlen.

Képeket hívsz elő emlékezetedből: 
ezek az idegen, kusza rajztöredékek a 
cipősarkaddal bezúzott pocsolya dúlt 
tükrén, lehet, hogy elvágyódásod elvé
te tt jelei a jelenből -  hisz m ár régóta 
semmilyen múlt nem üldöz.

Az elm aszatolt tábla és a m arkod
ban undorral szorongatott szivacsból 
csepegő mocskos lé — 1946 vagy 1947 
tavasza lehetett -  viszonylag tá rg y i
lagos képe szemed előtt. A tá rgyak  
is akkor közönyösek csak, am ikor h a 
lott a helyzet, melynek célja volt ve
lük. A felidézett kép a táb lánál m i
lyen ingert, milyen érzést vá ltha t 
ki belőled? Hogy ne mondjam azt: 
ítéletet!...

A női te st érintése nem esett messzi
re akkoriban -  fantáziádban legalább
is -  a halálos szégyentől, a bűnös já 
téktól.

„A testi titok felnagyítása -  hang
zott a széles hátával a kályhát tá 
masztó pap tanár okítása, itt hatásos 
szünetet ta rto tt, s te, a kiszólított, 
ahogy rásandíto ttál, szemöldöke bor- 
zolódni látszott -  a fertőző ateizmus 
gyakorlatához tartozik. A gyermek 
csempésszé válik az Isten és önnön lel
kiism erete előtt...”

A folytatás m ár a jellemferdülés ve
szélyéről szólt.

Későbbi lerakodások kövületté érlel
ték  ezt a korai, kocsonyás „leletét” a 
pusztán bűn tudatra  építő gondviselés
nek. Hogyan is voltál képes zavartala
nul m egtanulni az ösztönök já tékát 
m int az élet leitmotívját?

A női test keresztm etszetét viszont 
később (olykor rajtakaptam  magam) 
fiam, serdülő lányom szemével is néz
tem. Az emberi test anatóm iája orvo
si tankönyvekben és lexikonokban 
éppolyan félrevezető lehet -  ha nem 
is skolasztikus - ,  m int a h ittanórák  
apokriftiltó-irtó olvasztóiban.

Színes lapokon a máj, a zsigerek, 
a nemi szervek; mögöttük egy egész 
mindenség titk a  rejlett. Nem mind
egy, hogy ezt mikor, hogyan -  s főleg 
kitől tanuljuk meg. A igéző á rta tlan 
ság, a bakfistörékenység -  a Botticel- 
liket ihlető Primaveral... A védtelen- 
ségből hogyan válhat roncs? Ne siess 
végigélni az iszonyatot. A kackiásan 
felálló mell, az ujjakkal re jte tt szemé
rem; de m ár a hívogató, kacérkodó mo
soly, a lúdbőröztető, nagy szemek hold- 
udvar-karikásan. M árványbőrön a 
kék erezet s a ruganyos gazella-tom
por! -  még semmi lustaság, álom önkí
vületébe vágyódása a kéj mérgével töl
tö tt duzzanatoknak.

Kígyófogaktól harapdált arc, szu- 
kaszűköléstől vonagló, rú t forradást, 
rücsköt rejtő, dús combok. Vörheny- 
től, ráncoktól, kelevénytől megron
to tt hús, önnön kórjától lerohadt. Ami 
Szitalá (a himlő istennője) parancsá
ra  történt! -  semmilyen istenség nem 
képes megóvni a csonkulástól ősanya
természeted.

Bőr, szőrszálak, ferdén nőtt köröm, 
pórusok; s te -  első (?), utolsó (?) -  sze
mérmes, ködös pillantással fedezett 
szemlencsén fölnagyított vágy: neked 
köszönhető a nyálkás (magasztos) sze
m érem ajkak ingerlése. Földrészek, 
tengerek, buja parkligetek, botani
kus kertek felfedezése sem ígér olyan 
világraszóló, sorsdöntő pillanatokat, 
m int ez a testünkben égő, párolgó, le- 
vedző elixir. Fölfoghatatlan, hogy alig 
több m int az embervér felfokozott lük
tetése a pénisz duzzadó ereiben.

*
A m oralista reagálását lesed (vala

hol belül) a szükségszerűen tragikus 
végkifejletre. Még nem is hajszoltad 
agyon magad, hogy ne maradjon sem
mi m ás belőled, csak a csontváz. (Mi
ért a földmély rágja le húsomat?)

M acskák ruganyos testé t bámulod, 
nesztelen já rá su k  ta r t  fogva.

„Asszonyállatok! -  recsegi emléke
zetedben m egbántottan megcsalt, bi
cegő tanárod  hangja. -  Az erkölcs
telenség akrobatái.” És fenyegetően 
hadonászik kampós botjával a pléhte- 
tők  felé, érthetetlenkedve, hogy téged 
jobban aggaszt a roskatag hótömeg ri
anása a fejetek fölött, m int a dekla- 
máló bosszú érzületével üldözőbe vett 
macskák.

Amikor m ár nem fáj a becsapott- 
ság, csak kellemetlen. M intha közép
kori lovagteremben pókhálók poros
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függönyei s a domború mellű, szűk
nyakú páncélzat, a sisakrostély mö
gül sütne feléd a csatát nyert, csatát 
vesztett lovag arcnélkülisége. Vagy a 
városligeti panoptikum ban elsétálva 
a viaszfigurák előtt egyszerre csak 
-  racionálisan ta lán  meg lehet fejte
ni -  a fogásztű szúrását érzed ínyed
ben, és diszkréten benyúlsz a szádba, 
a szálkát keresed (evés u tán  silány 
minőségű fogpiszkálót m állasztott el 
nyelved) vagy a horzsolás nyomát.

Te gőgös arc, te egykedvű fölény! 
Mindaddig, amíg nincs egy karcolás, 
egy fájdalmas árok bőrödön, honnan 
is sejthetnéd, hogy milyen pusztítást 
végez benned a láva. Láthatatlanul. 
Az égő sejtek sajgását enyhíti majd, 
hogyha elér az úszó erdők s a hegy 
levegője („fogyassz csak, m int nyá
las m arha a sót!”); ám a bomló arccal 
nincs m it kezdeni. Még jó, hogyha lel
kiism ereted nem m arad holtig inkvizí- 
torod. Magadhoz szorítva, ha  van még 
kit, a sáros lá th a tá r t ölelő béna k a r
ra l m ár csak az időváltozás imbolygó 
rabja vagy.

Mikor még a víz anyaölében, 
tudatlanul...

Nem történt, nem történ ik  más: 
csak ez a fe ltartóztathatatlan  kaland.

(--------- csak azt az elvétett mozdu
latot ne, soha! -  a végső gyengeség
gel járó érékeiét, mielőtt a vízszint be
fagy.)

3. (Párbeszédek)
— Összegyűjtöm szavaimat. Azo

kat, ak ik  elringattak , azokat, ak ikért 
annyiszor fölriadtam , s azokat is, ak i
ket nem találok.

-  ÖNMEGHATÁROZÁSODDAL 
hányszor kerested a szabadulás esé
lyét.

-  Sejtek süppedékes tala ján  a 
v isszaváltoztathatatlan létnek milyen 
esélye lehet még?... Hová? Merre? (Én 
Istenem, adjál szállást!)

-  Köznapi vagy ünnepi adagolás
ban egyformán ha tás ta lan  gyógyszer 
a zsoltár és a csömör.

— Azért ez túlzás. H a nem tö rt meg 
a gerinc; ha  m int fakoronát nem csu
paszított le semmilyen vihar; vagy 
nem hatolt á t rajtad az áru lás gon
dolata és nem bűvölt bálványkővé a 
hiúság... (Még annyira sem, hogy a 
győzelmekkel mérd magad).

— Na és, akiket nem riaszt — nem is 
zsibbaszt — bűnbánat?

-  Jó nekik, m ert európai „albérlet
ben” élvezhetik az itthon ham isított 
konyakot!

— Csak h á t városodat (is) kikezdte 
a pusztulás -  m ár nem az arányok él

tetik. Nem elég egy kapumélyedésből 
„leadott” sikoly.

(A kielégítetlenség)

-  A test szükségletei: a fizikai áldo
zathozatalé. A lélek párbajképessége.

-  Az individuum, persze, még ad 
m agára.

-  Az íróasztalnál? A számítógép 
előtt?... (Lemérte-e m ár valaki, hogy 
a visszafojtott gondolat, vagy a lesü
tö tt tek in tet kínja a nagyobb?) Med
dig parázslik  nyüzsgő génjeinkben, 
nyomorgatott gócainkban a tisztes
ség?

-  Ahá. A „kiterítenek úgyis”; vagy 
a halott betűk a k ite ríte tt papíron di
lemmája!

-  Önmagad megpróbálása ezek sze
rin t nevetségesen ósdi, meghaladott 
„toldimiklós-erény”?!

(Az apa emléke)

-  Árnyéka nő, vagy kisebbedik?
-  Gyengébb, kopottabb a fű, hígabb 

a tej.
-  Megérte? Akkor is, hogyha nevet

ség tárgya a beléd sulykolt küldetés?!
-  „A szellemujj vajat ken”.
-  Várrom; restau rálásra  szoru

ló freskótöredékek gótikus templom 
falán... No, nem ilyen látványos, am i
kor az ember romokban hever.

-  Egy re jte tt horzsolás is ördögi 
hisztériával hangoskodhat, amikor 
önmagad nyomdokaiba lépdelsz.

-  Egyik író társam  felpanaszolta 
volt, hogy „világszerte dúl a férfieltu- 
nyulás”. Én m ár nemigen hozhatok ál
dozatot (talán nem is várják  tőlem), 
amely m egállíthatná, vagy bár lassít
h a tná  a folyamatot.

-  Voltak még „korcs” korok; a riasz
tó aránytalanságot tekintve lehet, 
hogy ez a legkorcsosabb.

-  Mégis egyebek m iatt vesz erőt 
ra jtunk  a pánik. Egy repülőeltérítés 
konkrét bűntény. A férfiasság „eltérí
tése”, (ön)elveszejtése nem ilyen látvá
nyos, pláne, ha csak a külső, a külső
ség számít.

(A védettség)

-  Miben állott, miben áll? (Mikor 
m ár sejteni kezded, hogy nem az or
vostudomány fog megmenteni.)

-  Egy jól átsü lt házi tésztában 
(meg)becsült szeretetben. (Ráadásul 
ha felnő a lerben.) Csak ne legyen cu
korporral meghintve.

-  Képmutató játék. Vágyakozni va
lam i után. (Legyen az egészég!) Ami
kor még hittél a hasonlat hajlékony
ságában, a véletlen vakságában. És

nem ju to tt eszedbe az idő gyilkos á ra 
dásával szemben mentőövnek hasz
nálni az egyidejűséget.

-  A beavatottak mosolyával közle
kedsz (topogsz) az egyre szűkebb té r
ben. Végül beleütközöl a -  bordély(?)-, 
börtön(?)-, barakk!?)- -  mindegy, mi
lyen falba... „Ó, pardon! Ön kicsoda, 
micsoda?”

-  Ki az, akitől nem kapsz 
feleletet?...

-  Megfejtés!

(A halál)

-  Kemény Botránykő' voltál? Vagy 
a Békéltető -  au ránál áttetszőbb -  
bíborfénye?... Túlzás.

-  Szadizmus egyetlen metaforába 
foglalni a szorongásos állapotok -  a 
bűntelenség vagy a bűntudat -  szélső
séges megnyilvánulásait.

-  Nem am it elkövettél, csak am it el
m ulasztottál, tölt el rémülettel.

-  A be nem váltott igény ta lán  az 
igénytelenségnél is borzongatóbb oly
kor.

(A kezdet)

-  Mindig a csábításhoz hasonlít; a 
folytatás rendszerint m ár kevésbé dé
moni.

-  íme, az új öklök fenyegetése!...
-  Ha m egnyílnának a tieid, hogy ön

magad végleteit összemarkolhasd.

*Osman Lins

(folytatjuk)
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M Á G U S
D éva vára
„Kőműves Kelemenbe uw/kanikus 

vallásra valló, Ceres-i, ceremoniális és 
theo-techno-rituális föláldozásával -  
»megégetésével« — az anyajogú társa
dalom »magmai« és »magnetikus« — a 
Magna Mater kultuszán alapuló -  őstör
téneti szocio-empirikus axiológiája is 
véglegesen calcinklodik -  »kiég« fölol- 
dódik-elkeveredik -  »beépül«-eltűnik a 
leáldozó Kó'korszak legmeglepőbb újítá
sába: az időtálló, s az immár rohamosan 
technicizálódó Archi-TeMúra megjelené
sét szavatoló és tárgyiasító, »kőművesi«, 
»kelemeni« Habarcs-Caementum civilizá
ciójába” -  állítja Bréda Ferenc (úgy is, 
mint Francois Bréda), s aki utóbbi köte
teit ismeri, annak nem is meglepő mó
don, így folytatja:

„Kőműves Kelemenné elégetése és föl
áldozása az incineratio -  a hamvasztás -  
gyakorlatának az elterjedését és az így
— mintegy véletlenül és természetes úton
-  fölfedezett CEMENT fölhasználásá
nak a világtörténelmi jelentőségű építé
szeti fölfedezését narrativizálja.”

Hajlandó volnék Bréda gondolatmene
teit bűbájos játéknak fölfogni, s ilyetén
képpen élvezni, ha nem tudnám, hogy 
ezek a szemantiko-mágiko-nomenologiko- 
etimologiko módszerek Bréda legmé
lyebb, ötdimenziós világlátásából fa
kadnak, mely szerint mindaz, ami a lét 
felszínén megjelenik, az a létmagban, 
odabenn rejlő görbült valóságoknak a ho
logramja. És ő a játékban is halálos-ko- 
molyan hisz, és nem is Tertullianus nyo
mán (credo quia absurdum est), hanem 
creatio est credo, azaz: a teremtés hatal
ma éppen a Hitel, a Hit hatalom, és csak 
látszatra frivol, amit „látszat-cinikus” 
csattanónak elsüt, hogy: „Hisz valójában 
az a hit legfontosabb haszna, hogy létre
jön a Haszon Hite.” Hiszen ha nem lehet
ne hinni a világban, az mihaszna egy vi
lág lenne!

Nemcsak élvezem Kő-Ke/emen álta
li Kel-etkezését a Kem-ent-(cement)nek, 
ezt a bűbájos játékot, hanem borzongok 
is tőle; mivel a bűbájos szó ősjelentése 
„földöntúli”, anyagon-túli, legalábbis tes- 
ten-túli, és ennélfogva érthetően kapcso
latba kerül az ördöngösség fogalmával 
(a halottidézést például az egyház bűbá
josság címszó alatt kárhoztatta); borzon
gok, mert valóban bűbájosán kísérteties 
véletlenek okozták, hogy most e köny
vecskéről írni kényszerülök. Megint az 
történt, hogy a dolgok utána jönnek az 
embernek, ha ő maga nem jár utánuk.

Több mint harminc esztendeje, ami
kor befejeztem a Selyemsárhajót, a Júlia 
szép leány balladáról szóló tanulmányo
mat, a kutatást a Kőműves Kelemenné 
és a Budai Ilona mentén szerettem vol
na folytatni. Visszariasztott azonban az
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emberáldozat motívuma. (Már annak ide
jén a vasárnapi iskolában is majdnem 
rosszul lettem, amikor arról tanultunk, 
hogy Ábrahámnak föl kellett volna áldoz
nia Izsákot.)

Az is visszariasztott, hogy nem talál
tam még olyan tanulmányt, amely a bal
ladát Déva régészeti, helytörténeti és to- 
ponímiai összefüggéseinek keretén belül 
tárgyalta volna. És akkor most egész rö
vid időn belül, úgyszólván egyszerre ke
rült a kezembe Erwin Ringwald Példá
ul Déva című társalgási regénye, Bréda 
dévaj Diva Dévája, Obrusánszky Borbá
la Ősi emberáldozat emléke a pusztai 
népeknél című tanulmánya, s más írá
sok, amelyekből pl. kiderült, hogy a ház 
(óegyiptül hat) „a nő” szimbóluma, mint 
ahogy (nálunk is) a nő „a ház” szimbó
luma (lásd pl. Lükő Gábornál) ... stb. 
És pontosan eme összefutások idején 
láttam egy Asszonyháború (értelmileg: 
Asszonylázadás) című kisoperát; cseh és 
német legendák szerint az asszonyláza
dás (Frauenkrieg) legendája Devin (Dé
vény?) várához kötődik. Egyedül P. Ábra- 
hám Ernő Isten vára c. misztériuma nem 
futott be, pedig harminc éve keresem.

Természetesen, Bréda Ferencet sem 
elégíti ki a „Cementum” feltalálásának 
„narratívája”: nála Kőmíves Kelemenné 
és nem a férj a főalak, és az őskori nő
elvű társadalom eszmerendszerének, a 
Magna Mater eltemetésének motívumá
val, a patriarchális férfi társadalom ki
alakulásával értelmezi a témát. (Robert 
Graves szerint is a görög mitológia ja
va része a nőelvű társadalom legyőzésé
nek története, ám a leghalványabb nyom 
sem utal arra, hogy Bréda ötleteinek bár
mi kapcsolata volna Gravesszel.)

Léteznek itt-ott változatok, amelyek
ben a falba-temetés: büntetés. Azért „om
lott le mindig reggelre”, amit raktak es
tig, mert az éjszaka folyamán Kőmíves 
Kelemenné rontotta vagy rontatta le, 
szellemek segítségével, azaz bűbájosság, 
boszorkányság által, s ezért büntették 
meg. Ez az értelmezés azonban eltekint 
attól, hogy nemcsak a feleség az áldo
zat, hanem -  a gyerek is! (Obrusánszky 
több távol-keleti változatot említ, ame
lyekben a falba-temetés büntetés, és 
nemcsak áldozat érvényű.) A román vál
tozat, a Manóié mester-féle, az Ikarusz- 
motívummal köti össze: az istenkísértő 
repülésnek, az elbizakodottságnakhünte- 
tésével, s ezen a vonalon akár a Bábel- 
toronyig is eljutni, mint az ugyancsak is
tenkísértő magasba-törés büntetéséhez.

Van Küküllő menti változat is, amely
ben a templom tetején maradásra 
kényszerített kőmívesek-ácsok zsindely
ből szintén szárnyakat készítenek, s úgy 
próbálnak menekülni, de beleesnek a 
szőlőhegy karóiba.

Obrusánszky szerint: „Groom a tö
rökországi folklóranyagban szintén ta
lált egy hídépítési történetet, amely 
Manoliról és bátyjairól, összesen 12 
mesterről emlékezik meg, tehát a ma
gyarhoz hasonlóan szintén tizenkét em
berről van szó.” Ez a tizenkettes szám vi
szont megfelel a bibliai 12 pátriárkának

és a tizenkét apostolnak. (Obrusánszky 
ugyan nem szól Manóié mester Curtea 
de Arge§-i legendájáról, de egy román tu
dósnál olvasom, hogy az Arge§ folyónév 
jelentése protoelámi nyelven: „Hűs lige
tek”, vagyis Argyas -  Arnyas\

Vargyas Lajos szerint viszont „Kazány 
város építésének története nagyban meg
egyezik a magyar Déva várának építésé
vel.”

Mégis mindegyre visszatérek Déva ne
véhez: nem lehet véletlen! Egyesek sze
rint a Déva dákul fényest jelent, de köz
tudomású, hogy óind nyelveken a dev 
„szellem” vagy „démon”, sőt isteni lény 
és „ürdüng” féle is lehet, vesd össze ci
gány devla és német Teufel\ És minden 
esetben a démon, az ördög, a diavol töve 
a „kettő”, „két” szó, emiatt az sem lehet 
véletlen, hogy az ősi istenanya képzetét 
a babonák és hiedelmek „Kedd asszonya” 
alakja őrzi. (Máshol kifejtettem, a kedd 
másodikat, második napot jelent, a ke 
szócska pedig („hallja ke?”) a régi (magá
zó) második személy, amely nem a kegyel- 
med-kelmed lekopásából származik, ha
nem az kettőt, azaz rajtam, tőlem kívxú 
álló, más személyt jelent: hallja kied?).

Ringwald szerint a Maros menti Dévá
tól kezdve egy baszkföldi Déváig nem for
dul elő többé e név. Szerintem igen! Ott 
van például a Tiszához közel, Békésben: 
Déváványa! Vaj mit jelenthet a ványa? és 
a Déva végül is kapcsolható a Dévényhez 
vagy sem?

Én a Dés névvel próbáltam összekap
csolni: Dé-s; dé-1 (van egy kitalálós ver
sike, amelyben „Dé király” a Nap!), 
de-o (deus) zöngétlenül teo(s); a dáciai 
Deusara nevet hol „Dés vára”, hol „Déva 
vára” gyanánt értelmeztem, s amikor a 
szó tövének vizsgálatánál a tenni (tevő), 
thun alakokhoz eljutottam, úgy éreztem, 
szétrobban a fejem -  mint ahogy Déva 
vára is közvetlenül azután robbant fel, 
hogy 1849 tavaszán a honvédcsapatok 
elfoglalták... Visszafordultam hát a vár
hegy lábától...
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Az é le tsza k a szo k
Indiában a férfi életét négy szakaszra osztják. Az 

első a tanítványság, ekkor az ember tanul, mások
tól sajátítja el az életet. A második szakasz a család
apaság, ekkor az ember megházasodik, gyermeket 
nevel, megtanulja feleségét szeretni, s hozzá hűnek 
lenni. A mi esetünkben rendszerint ezen a ponton 
véget is ér a dolog. A legtöbben közülünk maradék 
életüket azzal töltik, hogy otthon üljenek, gyerekeik 
látogatására várjanak, javítgassák házukat, felújít
sák fürdőszobájukat, várják az unokákat, karácso
nyi ajándékot vegyenek a családnak. Mindez egy
szer csak félelmetesen sivárrá válik: olyan világ ez, 
ami állandóan önmaga körül kering, nincs többé cél
ja. A gyerekeknek és az unokáknak már csak aján
dékokat tud venni az ember, mert nincsenek többé 
világaik, amelyekbe csalogathatná őket. A harma
dik szakasz Indiában a kereső' vagy erdei remete 
életstádiuma. Miután az ember családot alapított 
és felnevelte gyermekeit, kiszélesíti világképét és 
tekintetét újra nagyobb összefüggések felé irányít
ja. Pontosan ez az a szellemiség, amely a mi hihe
tetlen nárcizmus által terhelt nyugati világunkban 
hiányzik. Nálunk a legtöbb ember képtelen arra, 
hogy átnézzen kertje kerítésén. Ennek következté
ben hiányzik a jó és a rossz közötti erkölcsi különb
ségfelismerés képessége is. A jó az, ha nekem van ál
lásom, ha biztosítva vagyok. A jó politikusok azok, 
akik biztosítják a gazdasági növekedést és fellendü
lést -  nálunk! Ez a mi globális tudatosságunk! El 
vagyunk szigetelve a világ többi részétől -  semmi 
más nem érdekel bennünket, mint saját közvetlen 
jövőnk. Ez a hedonisztikus gondolkodás szembesze
gül a történelemmel, és szellemi vakságról árulko
dik. Szinte kényszerítő erővel kell ennek megtörtén
nie, ha a férfiak nem lesznek férfivá, megszállottá, 
„keresővé és erdei remetévé”, ha képtelenek arra, 
hogy többet lássanak annál, mint ami az ő és ki
csiny életterük számára a jót jelenti. Arról van szó, 
hogy megtanuljuk látni azt, ami minden ember, Is
ten egész népe számára jó. Jézus Isten országáról 
prédikál: hatalmas képről, hatalmas családról. De 
még a legtöbb gyakorló keresztény is képtelen arra, 
hogy kövesse ezt a hatalmas látomást. Ez a vakság 
olyan mértékben belénk ivódott, hogy a legtöbben 
még azt sem veszik észre, hogy egyáltalán problé
ma van. Az a szellemiség, amelyről beszélnünk kell, 
így szól: van nagyobb világ a te konyhakertednél, 
templomtornyodnál. [...]

Az indiaiak számára azonban még ez a harma
dik szakasz sem a végcél, csak egy új út kezdete. A 
végcél abban áll, hogy öreg bölccsé váljon az ember. 
A negyedik szakaszban bezárul a kör, minden a he
lyére kerül. A dogmákat, elveket és ideológiákat ma
ga mögött hagyta az ember. A bölcs öregség adomá
nya -  Pál szavaival (a Korintusiaknak írt II. levél, 
5.) -  „a megbékéltetés szolgálata”. A bölcs nem har
col többé. A dolgok mindkét oldalát látja, és elfogad
ja azokat. [...]

S Z A B A D O S  GYÖRGY: M a g y a r  S zem le ,  3 - 4 .  
sz á m , B u d a p e s t ,  2 0 0 6 .
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M Ű H ELY JEG Y ZETEIM

Nap, Hold, Csillagok
Hosszú évek után villámütés

ként ért újraolvasni Saint-Exupéry 
csodálatos könyvét, a Kis herceget. 
A remekművek mindig az újdon
ság erejével hatnak még akkor is, 
ha évek során sokszor idéztük gon
dolatait eredetiben vagy saját fogal
mazásban, mintegy magunkévá, 
birtokunkká téve a benne foglal
takat. Különösen más fényben tű
nik fel akkor, ha zenévé akarja 
átformálni a muzsikus olvasó. Ne
kiindultam tehát a nagy útnak. 
Hová is tegyem magamban ezt a 
különös történetet? Költészet a ja
vából, de mögötte hatalmas szelle
mi hegyvonulatok emelkednek a 
közeli és távoli horizonton. Milyen 
zene kerülhet vele kapcsolatba, hi
szen „föléje” helyezni valamit ele
ve reménytelen kísérlet. A „föléje” 
szóval a zene filozofikus-struktu
rális mivoltának hangsúlyozását 
értem. Ez komoly ellentmondás
ba kerülne a mű költői világával. 
Hol is keresendő a helyes kapcso
latteremtés az adott mű és a leen
dő zene között? A megoldást egy 
baráti megjegyzés indította útjá
ra: „nézd csak! Saint-Exupéry raj
za (portréja) a kis hercegről rend
kívül hasonló a kis Mozartról 
készült portréhoz”... „EZ MAGA 
MOZART” -  tette hozzá a várat
lan felfedezés izgalmával. És tény
leg: ott állt előttünk az anyagi ta
pintásúvá vált szellemi varázslat: 
MOZART A KIS HERCEG.

Átvillant rajtam: mindaz, amit 
Mozart zenéjével „elmond” ne
künk, azt a Kis herceg szavak
kal fogalmazza meg. Csillagról be
szél, látogatásairól a kisbolygókon. 
Megszelídíti a kis hegyes fülű ró
kát (a szellem ravaszságát) és meg
fogalmazza, hogy csak az igazán a 
miénk, amit megszelídítettünk ma
gunknak, mert igazán a szívünk
kel látunk, és hogy a kristálytiszta 
Víz a szívünk öröme is. A kis her
ceg jobban látja a világot, mint mi 
felnőttek, csodálkozik is ezen, fur
csállja, nem érti, hol vesztettük el 
látásunkat, hallásunkat, szívün
ket. És amikor visszamegy a csil
lagokba, azzal búcsúzik, hogy mi

vel az ő kicsiny csillagát úgysem 
tudnánk megkülönböztetni a milli
ónyi más ragyogó-fénylőpontocská- 
tól, minden csillag édes, gyermeki 
kacajjal fog felénk pislogni, mert 
egyikén ott kacag ő maga, a KIS 
HERCEG.

Gondolkodom, hogy Mozartnak 
melyik a csillagotthona a „kisboly
gók” világában? Melyik az a csil
lag, amelyről KIS HERCEGként 
a földre érkezett, és hová szállt is
mét vissza közülünk. A művet ke
resem! Minden műve csillag, min- 
denikről mesél nekünk, hosszú 
utazásáról a bolygóközi űrben. Iga
zi lakhelyéről csak ritkán ejt szót, 
hogy életének könyve végén mégis 
felfedje igazi kilétét, azt, hogy hon
nan jött, hová megy vissza. Ez a 
csillag-mű: a VARÁZSFUVOLA. 
Látszólag mesejáték, Singspiel, az
az daljáték. Úgy is mondhatnánk: 
JÁTÉK A MUZSIKÁVAL. De en
nél sokkal több: „beszámoló” egy 
MÁSIK világról. Ezért is fölösle
ges drámai cselekményt keresni 
benne, pláne drámai cselszövést, 
végkifejletet. És még értelmetle
nebb valamikor élt személyek pár
huzamait keresni a szimbólumok 
világában. Mert ez a mű a szimbó
lumok zenéje. A NAP, A HOLD, a 
CSILLAGOK MUZSIKÁJA. Nem 
földi eredetű és nem is földi vonza
tú világ ez.

A Napot éppen Sarastrónak ne
vezik, a Holdat Ej királynőjének 
a csillagokat Három dámának 
vagy Három égből jött gyermeknek 
(csillagfiak). Az Éjszaka leánya 
az Alom, ezúttal Paminának hív
ják. A Nappal gyermeke a Fény, 
Taminónak neveztetik itt és most 
az operában. A Nap fénye árnyé
kot vet, így a szerecsen Monostatos 
képében jelenik meg. Papageno a 
Föld jelképe, és vele együtt a későn 
érkező Papagena is. JELKÉPEK! 
Ezek nem fejlődnek, nem alakul
nak: Az Éjszaka nem gonosz, még 
akkor sem, ha örök harcban áll a 
Nappallal: mindig megöli a fényt 
(erre biztatja leányát, az Álmot is) 
és minden nap újjá is szüli azt (a 
Fénynek az ájulásból ébredés káp- 
rázatában megmutatja leánya arc
képét, és elküldi megmentésére, 
hiszen az Almot a Nappal józan 
fényű ragyogása tartja „fogva”, ki 
kell szabadítani). Az eszközök: a 
Varázsfuvola, és a csillagsziporká
kat szóró égi hangszer, a Harang
játék. Papageno száját lelakatolják 
a csillag-dámák: „a beszéd csak 
összezavaija a dolgokat” — mondja 
a Kis herceg is. A Varázsfuvolában 
valóban: „összecsendülnek-pendül- 
nek a HANGOK.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-

Á prilis 10-én, életének 91. évében 
Budapesten elhunyt Méhes György 
író, műfordító -  közölte a Magyar 
írószövetség.

Méhes Ggyörgy 1916. május 14-én 
született Székelyudvarhelyen Nagy Elek 
néven. Élete nagy részét Kolozsváron 
töltötte, itt születtek könyvei, színpa
di művei. Az író magyarországi felfede
zésére tova a ’90-es években került sor, 
munkásságát 2002-ben Kossuth-díjjal 
ismerték el, majd 2005-ben a bécsi 
Európai Akadémia díjával tüntették 
ki.

Állam i kitüntetések március 15-e al
kalmából. Kossuth-díjban részesült Parti 
Nagy Lajos, Takács Zsuzsa, Tolnai Ot
tó. Széchenyi-díjban részesült Bodnár 
György, Földényi F. László, Kelemen Já
nos, Keserű Katalin, Komoróczy Géza.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Kö
zépkeresztjét Péntek Imre és Sánta Fe
renc kapta.

A Korunk 3. számának fólaptestéből: 
Boda Edit Eurüdiké a veremben, Orp
heusz viszontlátja Eurüdikét (versek), 
Ferenczi Enikő'A nemek közti különbség: 
biológiai vagy szociálisan tanult?, Aurel 
Codoban A Nyugat nóíesedése (Rigán Ló- 
ránd fordítása), Hübel Szilvia A másik 
és a másság a feminista diszkurzusban, 
Györffy Gábor Női társadalmi szerepek 
a kommunista propagandában, Petrőczi 
Éva Nemem méltóságát a teremtőtóí kap
tam, Petrőczi Év a Arcunkat... Ámde a lá
tás, Egy mondat a Peer Gyntbóí, A tü
körtojás-tekintetű zongorista (versek), 
Zamfir Korinna A veszélyesen gyenge 
nő, Becky Michele Mulvaney Nemi kü
lönbségek a kommunikációban (Bodó 
Márta fordítása), Szalma Réka Faldal, 
Falakon túl, A falfehér most meghalad,

Fal megint (versek), Balázs Imre József 
Hidegháborús média Dublinban (Euró
pai Napló). A Toliban Antal Anikó és 
Csekéné Kolcsár Irén, A .Históriában Ko
vács Kiss Gyöngy, a Világablak ban Fe
jes Ildikó, a Mű és világában Kordics No
émi, Balon Ruff Zsolt, Musca Szabolcs, 
a Közelképben Sütő-Egeressy Zsuzsa, a 
Tékában Bogdán László, Bereczki Szil
via, Ráduly Zoltán és Zsigmond Adél írá
sai. Talló: Kántor Erzsébet. Kép: Nagy 
Enikő.

A Hitel 3., Nagy Gáspárt, Lázár Er
vint és Beke Györgyöt búcsúztató szá
mában egyebek mellett Ferenczes Ist
ván, Máriás József és Sylvester Lajos 
írásai is olvashatók. A lapban Aniszi 
Kálmán beszélgetése olvasható Botlik 
Józseffel (Krónika -  vajúdó és sodró 
időkről).

-M l”

Szónokok 
egym ás között
Démónax azt tanácsolta egy tehetség

telen szónoknak, hogy máskor, mielőtt a 
nyilvánosság előtt beszédet tartana, oda
haza hangosan mondja el szónoklatát.

A szónok mentegetőzött:
-  Hiszen most is megtettem én ezt. Tíz

szer is elmondtam magamnak.
Démónax arca felderült, s így csipke

lődött:
-... Démónax szavait olvashatja a rejt

vény fősoraiban.
VÍZSZINTES
1. Démónax válaszának első része. 

14. Fémipari szakmunkás. 15. Móricz 
regénye. 16. Cselekmény mozgatója. 
17. Ölre menés. 19. Szépeket mondó. 
21. Szabad japán harcos. 23. Több rész
ből álló. 24. Pengetős hangszer. 27. 
Szemmel érzékelés. 29. Olasz város. 
30. Talmi. 31. Kislemez. 33. Szabeus. 
35. Előttem az .... (Émile Ajar). 37. Fo
nóeszköz. 39. Szibériai folyam. 40. Két
élű tőr. 42. Tetszőleges helyen. 44. Ki
ütés a bokszban. 45. Puzzlét megold. 
47. A teve amerikai rokona. 50. Ide
gen női név. 52. Ismételt tiltás. 53. ... 
McBain, krimiíró. 54. ...ium, antimon. 
57. ...-tenger, az Antillák. 59. Dob 
(hangszer), angolul. 61. Színes TV- 
rendszer. 63. Bárányjelző! 65. Megte
endő táv része. 67. Nagyon siet. 69. Ige

képző. 70. Edző, angolul. 72. Hőségtől, 
szomjúságtól gyengülő. 74. Démónax 
válaszának második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Néha ezen jár az idő! 2. Csillag

kép. 3. Csak félig! 4. ... Ráby (Jókai). 
Levelet újrafogalmaz. 6. Megbosszul. 
7. Lopózás. 8. Mister, röviden. 9. Pá
rosán háromba! 10. Szoknyás nép.
11. Tik párjai! 12. Bolgár-török nyel
vű nép volt. 13. Ablakredővel ellátott. 
18. Ajtót, ablakot szélesre nyit. 20. Ille
delmes megszólítás. 22. Egy magyar ... 
(Jókai regénye). 25. ... Capone, gengsz
tervezér volt. 26. Múlik (idő). 28. „Or
dító” állat. 32. Elin ..., bolgár író. 34. 
Méz és körte jelzője is lehet. 35. Émely 
határai! 36. A nyelőcső része. 38. Arab 
férfinév. 39. Pajta. 40. Keleti táblás já
ték. 41. Vük nagybátyja. 43. Egyhan
gú moha! 44. Magyar forradalmár 
(Lajos). 46. ... Capek, cseh író. 48. 
Az argonauták egyike. 49. Csellel az 
udvarra hív. 51. Kövér. 53. Európai 
Unió, röviden. 55. Előtagként: négy. 
56. ...ika, nagy keresztény templom. 
58. Irodába kéret. 60. Görög betű. 62. 
Mangán-atomok! 64. Hosszú idő múl
va. 66. Mauna ..., hawaii vulkán. 68. 
Páratlan lokál! 69. Jód, deutérium és 
kén vegyjele. 71. Cégforma (rövidítés). 
73. Azonosak!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 6. szá
mában közölt Mun- 
kácsy-Szalon, Párizs 
című rejtvény megfej
tése: Asszonyom, elég, 
ha a Szuezi-csatorna 
részvényeit aláírta. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 0 0 8
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