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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Rágógumi, ribillió, 
rebellisek!
Nem szabad általánosítani, ugyebár, ezért kár a 

szentenciáért, hogy a slágerszövegek gügyék. Azt is 
óvatosan mondom ki, de azért egyre többet hangoz
tatom, hogy önleépítéssel megbízott korunkban, tá r
sadalmunkban elég a puszta ostobaságra, üresség
re, ötlettelenségre számítani, hogy működésbe lépjen 
a lejáratás. Bárminek, vagyis mindennek a lejáratá
sa, napirenden van a kultúra elszegényítése, az iskolá
val együtt az iskolázottság letoprongyosítása közepet
te. Ez a kettő már ott zümmöghetett bennem, amikor 
bejött rá az a negyvenszer ismételt valóban nagyot 
markolni akaró slágerszöveg a senki, tehát mindenki 
hangszórójából. Magyarul így hangzott ez a mai napot 
bömbölve betöltő hangháttér, hogy „forradalom min
den éjjel”. De százszor ismételve, lebegve, rezegtetve 
egymás után. Nagyon tetszik szerzőinek és forgalma
zóinak, ízlése szerint való a váróterem, áruházlánc, 
utcaszeglet, életünk mai, mostani működtetőinek. 
Minden éjjel, s íme, nappal is. A szerencsétlen rím vi
szont bennem más zsilipeket nyitott ki. Szakmai árta
lom lehet, hogy mindenre, ami lapos, nyíltan aljas és 
agresszív, ami koptató, kikezdő, megutáltató, felfigye
lek. Szándékot érzek. Hogyne éreznék ebben az értel
metlenül kihangosított ágyjelenet-hangulatban is a 
harsogás, a nagy szavak, a maximális hangerő mel
lett, mögött valami figyelem- és értelemeltérítést! Mi
velhogy rímel azzal, hogy széjjel vagy kéjjel, így jön be 
a szerelmeskedés aktusába valami nonpluszultra, hogy 
ez, amit a bakmacskák és a bacilusok „társadalma” is 
tud már és minden éjjel véghezvisz, az forradalom... 
Minden lejáratása, kimerítése, kommercializálása dü
hítő! A világirodalom plusz hatezer emberidióma, kis 
és nagy népköltészet tud újat mondani a szerelemről, 
de ezek az állatok most pont a forradalmat vették cél
ba. Éppolyan véletlenül, mint egy Ming-dinasztia ko
rabeli porcelánt Pistike, az ebadta, egy parittyakővel. 
Elandalodva hallgatom hát, hallgatnom kell, hogy tíz
ezrek szenvedtek rabságot, sínylődtek börtönben nem
rég, mindenüket tették rá és vesztették el ezért a szó
ért, minősítésért, hogy rebellis, hogy forradalom, amit 
ez az elhígított lelkű unokasereg unottan kever össze 
alkalmilag a diszkó-kéjjel. Ropogtatják, mint a mára 
popcornízű múltat. Valaki ezzel is abrakoltatja őket.

•  Szőcs István: Sipos László album
• Kabdebó Tamás: T arim énes a tú lv ilágon
•  Lászlóffy Csaba karcolatai
•  Fodor Sándor: A sátán  igazságtétele

•  A NAGY KILOMETRIK
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SZŐCS ISTVÁN

Sipos L ászló  album
Elgondolkoztató, sőt, mélyen, külö

nösen, szörnyen és elgondolkoztató- 
an elgondolkoztató, hogy itt van egy 
festőművészünk, tizenötödik egyéni 
és még többedik csoportkiállításánál 
ta r t , félszáz könyvhöz rajzolt fedőla
pot és több tucatot illusztrált is, aki 
tú l van m ár a hatvanon, és aki ráadá
sul nemcsak a saját nemzedékének, 
hanem  előtte és u tána  vonuló nemze
dékek sorának nálunk legegyénibb 
úton járó  festője (valamennyi műve 
egyetlen pillantással beazonosítható!) 
-  és most, pár hónapja megrendezett 
gyűjteményes k iállítása alkalmából 
nem adható hívei kezébe egy olyan al
bum, amiben „majdnem minden” ben
ne van.

Ez a majdnem minden bő váloga
tás  lehetett volna eddigi pályafutá
sa festményeinek színes reprodukció
iból; s nem is azért kellene majdnem 
teljesnek lennie, hogy a különböző
ségeket és színeváltozásait te tten  ér
hessük, hanem  ellenkezőleg, hogy a 
folyamatosságot, az egységet megbá
m ulhassuk benne... Es az azonossá
gon belül is nem annyira a fejlődést, 
m int inkább a gazdagodást tanulm á
nyozhassuk, és ugyancsak bőven le
hetne az albumba rajzaiból bevenni, 
illusztrálandó azt a meglepő tényt, 
hogy egy olyan művész, aki elismeré
sek és bírálatok szerint is túlságosan 
szűkm arkúan válogatja meg „tárgyi, 
dologi tem atikáját”, vagyis azt, hogy 
m indegyre csak szegek, biztosítótűk, 
láncdarabkák, régimódi órákba va
ló fogaskerekek meg egy-két m adár
fajta, falevél, lapu és mérges halacs
ka szerepelnek a képein, és emberből 
is főleg csak kiszűrt, összevont moz
dulat vagy m ozdulatlanság -  tehát 
hogy egy ilyen szigorúan önbehatá
rolt művész mégsem „beszűkült”, és 
a v ilágnak milyen nagy szelvényeire 
nyitott!... De nyitottsága ellenére sem 
eklektikus, noha felvállalja a középko
ri építészet és kőfaragás, akárcsak  a 
népi fafaragás és alakoskodás (maszk 
és bábukészítés) szellemét és a mo
dern rajz klasszikusait, Goyától Kon
dor Béláig: mégis mindég kényesen és 
puritánul önmaga.

És benne lehetne az album ban per
sze a róla szóló írásoknak legalább 
kivonata; nemcsak m űkritikusok, de 
filozófusok, filozofáló költők és publi
cisták is sokszor ír tak  róla, s nehéz 
előkapni ezeket több m int harm inc év 
újságkivágásainak bozótjából, pedig 
még sokszor m ondanak is valam it. 
Majd mind elidőznek Sipos filozofálga
tó, sőt m etafizikus hajlandóságainál, 
és nem felületi és nem divat-érdeklődé

sénél E instein és Bartók iránt. S eze
ket olvasgatva az ember enged a szó
já ték  kényszerének is, hogy nemcsak 
metafizikáról van szó, Sipos valóság
gal fizikus festő' is; ideái betévednek a 
klasszikus- vagy a kvantum m echani
ka bonyodalmai közé is, melyek annyi
ra  gyötrik ma a laikus kívülállókat, 
ilyesmik például: hogyhogy té r megha- 
tározhatóan nincs, csak szemléletünk 
formája, és mégis lehet „görbe”?, és 
ha idő abszolúte véve nem is létezik, 
akkor hogyan gyorsulhat meg lassul
hat? És hol az a határ, hogyan ragad
ható meg, am ikor a semmi m ár éppen 
valami, és mennyit változhat vala
mi ahhoz, hogy még m indig ugyan
az maradjon? S am i m inden művészi 
rajz titka, noha m estereiben a problé

ma legtöbbször meg sem fogalmazó
dik szavakban: egy tárgy  tömegét kö
rülvevő szám talan pont közül melyik 
az a legkevesebb, amelyet az egy vagy 
legfennebb kétdimenziós vonal úgy 
köthet össze, hogy éreztesse a test tö
megének sajátosságait is?

Sipos képei arról vallanak, hogy 
szerinte a világot összetartó „fizika” 
lényege tanulm ányozható egy-egy 
acélszeg hegyén is, egy bronz fogaske- 
rekecske fogainak élén is!

Nem nagyon merek foglalkozni k ri
tikusainak  olyan kitételeivel, hogy ő 
„a gondolat festője”, hogy, „látvánnyá 
alakítja a gondolatot”, egyáltalán 
mit tesz az, ha  valaki „a gondolat 
festője”? Azt értem , hogy egyik-má
sik képe „szonáta szegekre és lánc
darabkákra”, ám mégsem lehet egy 
művészi festményt megfejtendő hierog
lifának felfogni, vagy piktogram  ábé

cének, amely prózában köznyelvre for
dítható.

Ezért is tartom  a legmélyebbre h a 
tónak -  m ár harm inchárom  éve -  azt 
a Síposról szóló kis lírai jegyzetet, 
amelyet nem a szakszerűség, hanem  
az em pátia jegyében ír t egy költőnő, 
néhai Hervay Gizella:

„A fekete-fehér reprókon alig ismer
ni rá képeire. M intha a világ csontvá
za lépne elő', emlékezünk pedig, hogy 
lila ég volt valaha és mélyzöld ifjú
ság... Mekkora az űr Sipos László rek- 
lámmelltartó-fogcsikorgatásaitól a 
Csángó anya láthatatlan mosolyáig! 
A  világvén csecsemő' markában még a 
madár sem mosolyog...

Honnan tudjuk, hányféle madár la
kik egyetlen tekintetben?...

...ezek az eltévedt fogaskerekek nem 
tudni honnan fúvó szél huzatában? ... 
S  mikor már túl sokáig m aradtunk 
egyedül a túl nagy fényben... valame
lyik képen mintegy véletlenül felgöndö
rödik egy zöld kötény csücske, otthono
san.”

Többek közt az is benne lappang e 
jegyzetben, hogy Sipos éppen annyira 
eredendőén festő', m int grafikus, és fél
rehárítja  azt az akadékoskodást, hogy 
festményei csak színezett grafikák. 
Ugyanis nemegyszer mondogatták 
ezt róla. (De ilyesmiket is, hogy „színe
ivel érzelmeket visz fel a képre” )

Az viszont, igaz, hogy Sipos László 
képeihez nagyon jó világítás és figyel
mes, elemzéshez szokott szem szük
séges. Például villanyvilágításnál 
— ak ár régimódi izzószálas, ak ár fény
csöves — épp csak megzsendülő halk 
színei belehalnak az általános sápadt
ságba. És a rra  kell gondolnunk, hogy 
harsány színekkel dolgozó festők is 
mennyi erőt vesztenek mesterséges 
világításnál! (Egy alkalom m al egy hí
res m úzeum ban kijátszva a terem őrt, 
félrehúztam  a védőfüggönyt az ablak
ról: ujjongva láthattam , hogy a beözön
lő napfényben m ennyire m ás világra 
nyílik a festő ablaka, m int am it á lta 
lában a nézőknek mutogatnak. Van a 
mesterséges világításnak is egy mód
ja, amely életre kelt elkárhozott színe
ket: a viaszgyertya, egészen közelről! 
Ám mikor van erre alkalom?)

A Bánffy palota földszinti boltoza
tos term einek mindenképpen -  term é
szetesen és mesterségesen is -  rossz 
világítása nagyon hátrányos volt 
Sipos legeslegfestőibb erényei szám á
ra. Gyöngéd színjátékai belefúltak a 
homályba. Pedig ahogy kiszínesedik 
egy lányarc egy áttűnő  érzés pírjától, 
úgy futjta át a halványzöld „pír” Sipos 
faleveleit is.

S it t  van a Flóra nevű álom  -  arc
képe! A holdvilág képű term észet
lány szemein üdezöld lapiból ellen
ző, a fején egyensúlyozott íven egy 
m adár egyensúlyoz egy bogyón áll-
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va egy égő gyufaszálat és így to 
vább, hadd ne dekódoljuk a szimbólu
mokat. A zért se, mivel ha „a mítosz 
mozgásba helyezett szimbólum”, egy 
szimbólum sem lehet más, m int a m í
tosz kim erevített epizódja (F. Nork 
nyomán). Különben is, e Flórában 
semmi expresszionizmus: líra i szü r
realizm us, tiszta, m int a lecseppen
te tt méz: „Madame de R. szalonjá
ban kismadárszemben szolgálják fel a 
Holdteát.” (Michaud). Ehhez azonban 
valódi fény kell, m int ahogy az kel
le tt volna a Bartók-sorozat fekete a la 
pon tűhegy vékony fehér vonalaihoz
is. Legalábbis „súrlófény”...

Még valami, am it többször is elmon
danak  Sipos László festményeiről: 
hogy sziluettszerűek. Anélkül, hogy 
visszatérnénk a fentebb abbahagyott 
filozofáláshoz a tér sajátságairól, a vir
tuális terekről meg a „szellemi térről”, 
igazat lehet adni e megjegyzéseknek, 
a sziluett-hatás vérbeli m esterek tit
ka: anélkül hangsúlyozni a síkszerű
séget, hogy a látvány tárgyának  tö
megét összelapítottnak, „laposának 
m utatnánk. Ám nem merülök bele e 
fejtegetésbe, csak tizenhatodszor is el
mondom egy élményemet.

Egyszer egy kis rom án város el
hagyatott temetőjében sétálgatva, 
megdöbbentően jó bronz mellszobrot 
pillantottam  meg a bokrok között. Fél
körben kerülgetve a szobor minden né
zetből főnézetet m utatott! Bármelyik 
irányból nézve, az arc, a fej körvona
lai sziluettszerűen élesek voltak! (Utó
lag tudtam  meg: egy Brancu§i-szobor 
volt.)

Tömeg és vonal, té r és sík egym ás
ba já tsza tásának  ravasz fogásaival. 
Síposnak sok képén találkozhatni. 
Vermesy Péter zeneszerző rögtön
zött egyszer nekem egy kis előadást 
arról, hogy „ez a Sipos valam i titkos 
kapcsolatban van az acéllal, és bizo

nyára rövidesen á tté r a szobrászatra 
és acélszobrokat fog csinálni, de ezek 
minden irányba vágni és szúrni fog
nak”.

A szeg, a tű, az olló, a körfűrészsze
rű  fogaskerék mind a hegyesség, éles
ség eszméjét képviseli, összpontosítás 
á lta l a lét különböző hám rétegein va
ló áthatolás lehetőségét -  akárcsak  a 
formailag rokon madárcsőr, karom, 
a falevél széle, a hal hátuszonya is a 
szeg, a fűrész, a véső képzetét idézi, a 
madárfej -  kalapács és harapófogó...! 
Az acél fejezi ki legjobban a lényegü
ket; a tű, a szeg hegye, a fűrész éle 
a koncentrálásnak, az összpontosítás
nak  a katalizátora lehet. A koncentrá
ciónak ez a kultusza valahogy szinte 
m ár a zen-buddhizmus m ódszertanát 
sugallja.

Ha valakit környezetünkből a Zen 
hívéül kellene ajánlanom, Sipos lehet
ne az. (A Zen metodológiájára jellemző 
anekdota: a buzgó tan ítvány megkér
di a m estert: mi a lét végső értelme? 
A m ester botot ragad és rásóz a ta n ít
vány fejére: „Ez a lét végső értelm e!” 
Ha Sipos Lászlót kérdezné a stréber 
esztéta: Mester, mi a művészet végső 
értelme? Sipos egy ziherhájsztűvel fi
noman, de határozottan  átdöfné a 
szemhéját s odatűzné szemöldöke bő
réhez: Ez a művészet végső értelme...)

Van Sipos Lászlónak egy „reprezen
ta tív” illusztrációsorozata, a kolozs
vári 1977-es Kodály Emléknapok fü
zetében: Kádár Kata, A  meggyilkolt 
szerető, valam int a Halálra táncolta
tott lány, A  nagy hegyi tolvaj és a J ú 
lia szép leány. Valamennyi expresszi
onista módon, túlfeszítetten drám ai. 
Az első kettőn az arc nincs is kitölt
ve, de a fejek körvonalának karak tere  
a test m ozdulatain tú l is kiadja az ér
zelmi-indulati helyzetet és a jellemek 
-  megindító sorsát. A többi rajz nő
alak jának  ehhez képest túlrajzoltnak 
ható ábrázatán (pl. nagy, érzéki szá
jak) a te ttenértség  cinikus bizalm as
kodása látszik; a két férfialak arca, 
sőt feje helyett nem is em bert m utatni 
akaró durva maszk; Jú lia  szép leány 
megkettőzött, egymás feje tetejére ál
lított a lakjának egyetlen feje van! Ám 
ez a nyakatekertség (szó szerint é rt
ve) nem torz! M int ahogy az sem kelti 
a torzság, az anatóm iai rú tság  benyo
m ását, hogy gyakran fut két különbö
ző k a r össze egyetlen kézfejbe. S egy 
lábszárral több vagy kevesebb nem fu
tu ris ta  szellemeskedés vagy optikai 
tudákosság, sehol sem az, m ert a k ris 
tály tisztaságú kompozíció d inam iká
ja  teszi indokolttá.

Az, ahogy az apró részletek precizi
tá sa  szemben áll az egész kép realisz
tikus, sőt racionális „tisztázatlanságá
val”, éppen ez: kísérteties h a tás t vált 
ki. S éppen, amikor újból kezembe 
vettem  eme Kodály-füzet rajzait, ha l

lom a rádió művészlemez m űsorában 
a Sárkánytánc című balettbetét zené
jé t a H áry Jánoshoz, am it különben 
sohasem szoktak játszani, senki sem 
ismeri, s Kodálynak ta lán  legbartóko- 
sabb műve, valahogy invokálja m ár a 
Csodálatos m andarin  rém drám áját 
is, robbanó, félelmetes zene, m intha e 
balladaillusztrációkat Sipos éppen eh
hez rajzolta volna: a „sárkány mivolt” 
lényege a váratlan  alak- és állapotvál
toztatás, a fenyegetés és ugyanakkor 
a sorsnak való kiszolgáltatottság, tűz 
és víz, repülés és földön csúszás ele
gye. És a túlvilági magányé.

Ez a „sárkánylás” előrémlik a k á r
hányszor Sípos más alakjain is, fogas
kerekekből és halacskákból is: „Ki 
tudja hány m adár lak ik  egyetlen te 
kintetben?” ...És hány sárkány?

S hogy ezt az okkult oldalsétát tel
jessé tegyem, aznap, am ikor a Sár
kánytánc zenéjét hallgatva ám ultam  
rá  Sipos ballada-rajzainak sárkány- 
tánc-figuráira, teljesen váratlanul 
egy kis kínai kristálykockát kaptam  
ajándékba, s benne egy halvány 
sárkánysziluett, m intha Sipos rajzol
ta  volna egy kis cigarettafüsttel...

Tulajdonképpen egy Sipos- 
albumhoz nem is műítészi csevelye- 
ket mellékelnék, hanem  lemezen ezt a 
Sárkánytáncot, a Bartók-idézetek mel
lé Messiaen-zenét is (nemcsak „mada
ras” címük miatt), Ravel M adagasz
kárt dalait (rémes, hogy művészeti 
eseményeinken ilyesmit nem énekel
nek, és annyiszor beérik egy kis Vival- 
di-vonogatással).

Ideje volna, hogy m a élő nagy kép
zőművészeinket ugyanolyan meleg, 
szoros kapcsolatba hozzuk az erdélyi 
m agyar közönséggel, amilyenben a kö
zelm últban az előző s m ár eltávozott 
vagy éppen búcsúzó nemzedék tagjai 
éltek együtt velünk.
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KABDEBÓ TAMÁS

T arim én es a tú lv ilá g o n
„A logika alapkérdései 
transzcendensek”

(Wittgenstein)

Egy veró'fényes októberi délután 
gombásztam a közeli fenyvesben. Az 
ültetett luc, ezüst, boróka és jegenye
fák között megbújtak a gyakori eső hí
vó szavára kalapos fejüket felütő gom
bák, tarisznyám hamarosan tele lett 
tinórú, esernyős, champion, sőt az er
dőszéli csiperke gombával is, de gon
dosan elválasztottam ezeknek tömegé
ből azt a gyönyörű piros, fehér pöttyös 
gyilkos galócát, melyre egy mohos tus
kó tövén leltem. Újságpapírba csoma
goltam a mérges gyönyört.

Estebédre Piriké, az erdészházbe- 
li gyámleányom, remek paprikást 
készített a gombákból, hagymával, 
fokhagymával is megízesítve és tej
föllel leöntve. Krumplinudlit ettünk 
hozzá.

Koraéjszaka idejekorán elaludtam. 
Aztán, percekkel? órákkal később? 
egy hatalmas ütést éreztem álmom
ban, mintha egy óriás pöröly megdön
gette volna gyomorszájamat, hogy a 
csapás lefelé az alhasi tájakig, felfe
lé az agyam rekeszeinek rostjaiig ha
tott, úgy éreztem, testem megfordul, 
mint valakinek, aki az uszoda fene
kén bukfencet vet. Talán a galóca.

Immáron egy hatalmas folyót lát
tam magam mögött, zúgott, örvény
lett, előttem pedig egy dombokkal 
megtűzdelt végtelen síkságot. Lépe
getni kezdtem a folyótól elfelé, a sík
ságon lefelé. Meztélláb voltam, ugyan
úgy, ahogy ágyba bújtam, hálóingem 
lábikrámig ért, a síkságot ellepő sely
mes fű harm ata csak itt-ott spriccel
te le a hosszú hálóing szegélyét.

Világos volt, mintha reggel lett vol
na, holott a napot nem láttam, felhő
ket sem, csupán egy hatalmas, fénylő 
fátyolt, mely magasan bár, de a sík
ság fölé borult. Szél nem zúgott, ám 
arcomat mégis cirógatta egy áramlás, 
állatok nem látszottak, bár madárcsi
csergést lehetett hallani. Tisztán ki
vettem a Varázsfuvola dallamait éne
kükben.

Vajh meddig mentem befelé e 
téreken, amikor egy barnacsuhás 
apró férfi kitárt karokkal üdvözölt. 
Nem kellett bemutatkoznia, ráismer
tem Assisi Szent Ferencre, részben 
a végtagjain most vörösen ékeskedő 
stigmátáról, részben pedig sajátos fi
zimiskájáról, melyet fresco formában 
Giotto láttatott, a amely autentiku
san megőriztetett.

„Tariméneshez van szerencsém”, 
mosolygott a szent és (ágaskodva)

mindkét kezét a fejemre tette. „Ván
dorolj, barátom, eme csaknem végte
len égi téreken, amígnem egy a fátyo
lig érő szökőkúthoz érsz. Abból, ha 
itt akarsz maradni, merítsél és igyál, 
ha visszakívánkozol oda, ahonnan 
jöttél, fürödj meg benne úgy, hogy 
belső szerveid ne érintkezzenek a kút 
vizével.”

„Igen, atyám”, motyogtam aláza
tosan, és mielőtt még kérdezősköd
ni kezdtem volna, a ferencesek atyja 
megelőzött. „Ez a térség -  két karjá
val nagy kört rajzolt maga köré -  egy 
hatalmas bolygó felszíne. A Véga csil
lagképben vagyunk, ide telepítette Al
fa és Omega a nagy folyón átkelt földi 
lelkeket. Itt rengeteg hely van, min

denki ellehet, így vagy úgy, érdeme 
vagy büntetése szerint a világ vége
zetéig. A büntetések nem annyira ke
gyetlenek, mint odalent gondolnátok, 
mivel a bűnök okai részben a tőlük 
független körülményekben rejlenek 
és csak felerészben gyökereznek saját 
galádságukban. Az ítélőbíró irgalma- 
sabb, mint gondolnátok.”

Nem álltam meg, hogy bele ne kér
dezzek: „Alfa és Omega -  csak nem 
ő...”

„Igen, ő az Isten. Csakhogy a min
denféle népek oly sok néven nevezik, 
Atyának, Jehovának, Allahnak, Jupi
ternek, Krishnának, és a többi, ennek 
okáért mi, felvilágosultak, visszaka
nyarodunk a görög elnevezéshez, mely 
minden bizalmat magában foglal.

„És még egy. A világ végezetéig? 
Hát ez az itteni, azaz a túlvilág is be
fejeződik egyszer?”

„Igen. Nagyon-nagyon sokára. Az
tán majd újrakezdődik egy legesleg
újabb világ. Felfoghatatlan. Tehát ne 
aggódj efelől.”

A szent eltűnt, én folytattam ban- 
dukolásom. Enyhén megszomjaztam. 
Forrást, tavat nem láttam, de észre
vettem néhány barnafoltos, békésen 
legelő svájci tehenet. Az egyiket fej
tem, csöcsével kitátott számba céloz
va, a tejet csorgattam, majd folytat
tam utamat.

Egyik átkanyarodónál barátságos 
kutyaugatás hallatszott, de ebet nem 
láttam. Nem sokkal később elefán
tok közeli trombitálását véltem hal
lani, de az óriásokat nem leltem. Az
tán szarvasbőgést, szarvasok nélkül. 
Furdalta oldalamat a kíváncsiság -  
ugyanolyan kipárnázott oldalam volt, 
mint annak előtte idelent - , amígnem 
egy inas ősz férfi, aki egy terméskö
vén ült és egy sebesült néger jobb lá
bát kötözgette, fel nem világosított. 
„Ne keresse az állatokat, melyeknek 
a hangját hallja. Testileg ezek a né
hai földi barátaink nem juthattak idá
ig, csupán bennünket vagy egymást 
üdvözlő barátságos hangjaik. Ezen a 
világon Alfa és Omega rendelése sze
rint csupán fejős tehenek laknak, me
lyek az emberek testi szükségleteinek 
felét kielégíthetik.”

Az idős férfiben ráismertem Albert 
Schweizerre, a lambarenei kórház egy
kori vezetőjére. „Doktor úr, de éhün
ket is csillapítanunk kell!”

„Forduljon oldalvást, barátom, ott 
vannak a malmok.” Hat malom sora
kozott föl egymás után, közelebb érve 
észleltem a garatot tápláló munkásem
bereket, és szélmalmok közti kemencé
ket, melyekben magas hőfokon -  de 
tűz nélkül -  sütötték a kenyereket. 
Bevágtam egy veknit, finom volt, fosz
lós, kicsit sótlan. A főmolnár odajött, 
hogy üdvözöljön.

Megilletődve néztem a gigászi ter
melő embert. Kapizsgáltam emléke
zetemben, hogy kihez lenne szeren
csém? Herkuleshez? Toldi Miklóshoz? 
Sámsonhoz? Botondhoz? Az illető szé
lesen mosolygott, majd jobb kezének 
kisujját nyújtotta, tartván attól, hogy 
esetleg én szorongok markának szo
rításától. „Szállók az úrnak. Kinizsi 
Pál a nevem. Mátyás király kapitánya 
voltam.” Meghajoltam, hogy ümögöm 
szegélye a füvet súrolta. „Becses ne
jét, mint a szépmíves tudás magyar vi
lágkultúrájának Magyar Benignáját 
tartom számon. Soha senki olyan tün
dökletes imádságos könyveket nem ho
zatott létre...”

„Na látja. Neki köszönhetem itte
ni gyorsabb előreléptetésem. Mert so
káig a lukakat túrtam, a zyguratot
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gyomláltam egyes török családok ki- 
füstölése miá.”

„Ezek szerint itt is lehet előre lép
ni?”

„Előre igen, hátra nem. Ezért eme 
térség valóban a remények országa. 
El akar jönni velem néhány mélygö
dörig és jégveremig?” Örömest ige- 
neltem. Először egy bányatárna jel
legű, lelkekkel kormosán beléepett 
mélységhez érkeztünk, hol felismer
tem őket. Egykori hitoktatók igyekez
tek a felszínre jutni, ott volt Luther 
Márton, csaknem a felszínen fújtat
va már, mögötte Kálvin János lejjebb, 
de még Mohamed fölött, továbbá bap
tisták egy népes csapata, valamint 
a bráhminok. Két lépés előre, egy és 
háromnegyed hátra alapon igyekez
tek fölbukni a mélyből. „A lelkeknek 
testük van!” kiáltottam föl csaknem 
öntudatlanul, mire Kinizsi Pál har
sányan kacagott. „Hát nem tanulta 
meg, Jóuram, hogy az anyag energia, 
az energia anyag, mikor és melyik Al
fa és Omega számolása szerint?” Kini
zsi hatalmas markát nyújtotta. „A föl
dön pozitív tetteinkről elhíresülten 
optimális testállapotot kapunk ide- 
fenn.” Csodálkoztam, hogy e nem ki
fejezetten tanult ember ilyen újkori 
kifejezést is ismer, optimális — de hát 
„idefent” egyéb különlegességekkel is 
találkozik az ember.

Van például egy akadémia, ame
lyet a Butaságok Iskolájának nevez
nek, ahol az oktató Aquinói Szent Ta
más. Itt nem a butaságokat tanítják, 
hanem azt, hogyan lehet tőlük meg
szabadulni. Ide jár II. József, a Kala
pos király, az izsákfalvi patikus, vala
mint Tisza István és Bárdossy, akik 
ostobaságukban bevitték Hungáriát 
a háborúba. Az ukáz itt a szellemi 
megerőltetés, az Aranybullát kell pél
dául visszafelé mondva megtanulni. 
Mindez gyermekjáték a jégvermekhez 
képest. Mélységük miatt szabad szem
mel nem látni az aljukat.

Kinizsitől kölcsönöztem egy 
makromesszelátót. Ennek segítségé
vel észrevettem két küzdő hangyát. 
Az egyik kacskakezű volt és dús, le
csüngő bajszú, a másik csak a felső aj
ka fölött viselt egy kefebajuszt. Tíz kö
römmel, egymás mellett igyekeztek 
a gleccserfelületen felfelé, de annak 
meredek mivolta miatt egy esztendő 
alatt csak egy centit jutottak előre, az
az fölfelé.

„Milyen mély ez a verem?”
„Olyan harminc kilométer mélységű.”
Hamar kiszámítottam tehát, hogy 

Sztálin és Hitler hány millió év múlva 
jutnak a felszínre.

A főbűnösök előtt nem sokkal fur
csa csoport kapaszkodott fölfelé. Kar
dinálisok, akik az adott háborúk haj
nalán „megáldották a fegyvereket”, 
őket pedig orrukat a hátsó felükbe il

lesztve ministránsokat buzizó papok 
tolták fölfelé. Haladásukhoz képest a 
jóllakott csiga gyors futásának hatott 
volna. Annak ellenére, hogy fülüknél 
fogva egy „trojka” húzta őket felfelé, 
Nero császár, Messalina és Báthori 
Zsófia személyében.

Mialatt számtani feladatomat vé
geztem, hogy kire mennyi év juthat, 
megjelent a már a felszínre ért csá
szár, azaz Bonaparte Napóleon.

A Marseillaise dallamát fütyültem 
neki, így figyelt rám. „Monsieur”, 
mondá, „hamar tegye fel a kérdését, 
melyre pár percen belül válaszolha
tok, aztán be kell lépnem a zygurat 
körkörös zegzugába.”

„Felséges császár, megmondaná -  
ha tudja - , hogyan engedheti meg a 
Mindenható, hogy az emberiség legsö
tétebb gazemberei is, idővel, a felszín
re jussanak?”

„Hm. Történetesen tudom a vá
laszt. Egyrészt a Mindenható (ahogy 
ön Alfa és Omegát nevezi) kegyel
mes és irgalmas, aki számmal mér
hető gazságokért nem fizet örökkéva
ló szenvedéssel. Nézze, itt van kérem 
a hunok Attilája -  már szabad szem
mel is látható —, aki 900 000 ember 
haláláért volt felelős. Ugyanakkor 
350 000 korabeli halandónak megja
vította az életét. No mármost, ha a 
900 000-ből levonjuk a 350 000-t, ma
rad 550 000 lélek, melynek fölgyorsí
tott haláláért felelnie kellett. Ha ezt 
a számot beszorozzuk 365-tel, akkor 
évben mérve megkapjuk a jégverem
ben töltendő időt úgy, hogy az időtar
tamot elosztjuk a haladási centiméte
rekkel.

A zygurat közepén egy kopasz, ko- 
turnusos, dús ajkú férfira lettem fi
gyelmes, kinek nyomában három ószö
vetségi szakállas pátriárka járta  a 
kerengőt.

„Ismeri őket felséged?” kérdeztem 
távoztomban Bonapartét.

„Óh, hogyne. A kopasz alak Piszli- 
csáré, a volt olasz kormány főtanácso
sa. Három felesége volt egyszerre. A 
pátriárkákat ön is felismerheti némi 
bibliai jártassággal.”

Hát igen, Ábrahám, Izsák és Jákob, 
a Jehova szolgái lépkedtek ott. Talán 
sohasem voltak a jégveremben és ta
lán eljutnak a síkságig, amit mi ügye- 
fogyottan „mennynek” nevezünk.

Tehát ámulatba estem, megélhet
tem ugyanis, hogy egyrészt a Túlvi
lág egységes, ahol a kellemetlen ré
szek a kellemesebbekkel váltakoznak, 
másrészt azt, hogy hangyafallosznyi 
életünk vétkei -  még ha temérdekek 
leendenek is -  nem érhetnek fel az 
örökkévalóság mértékével.

Ám Napóleon már a zyguratban lé
pegetett. Képzeljünk el egy hatalmas 
kört -  mondjuk akkorát, mint a volt 
Nagymagyarország —, ahol enyhén 
fölfelé tartó körgyűrűk visznek a csú
csig. A csúcson -  néha persze évszá
zadokig tart az odajutás -  szárnyakat 
kap az ember. „Angyal lett belőlem, 
mondta lengyelül II. János Pál pá
pa, aki azért néhány hónapot töltött 
gyorsított menetben a zyguratban, 
mert a földön rosszul értelmezte a fo
gamzásgátlás intézményét. Ó maga 
mondta: „Péter, a kulcsos, küldött ide 
zyguratozni, mivel én odalent a Vati
kánban egyenlőségjelet tettem a mag
zatelhajtás és a fogamzásgátlás kö
zött. Péter, inter alia, még ezt mondta 
nekem: „Wojtyla, te nem ismerted a 
szeretkezés örömét, mely házas embe
rek békekötési aktusa is. Lásd, én nős 
ember voltam, aki nemlévő gyermekei 
helyett a nyájamra vigyáztam.”

II. János Pál a síkságon lent Gan
dhinak adott találkozási alkalmat. 
Kettejük csevegéséből megértettem — 
angolul beszéltek, Gandhi indus, Ka
rul lengyel akcentussal - , hogy idefent 
a túlvilágon korántsem kell unatkoz
ni. A jégvermesek és a zygurátosok fő
leg azzal törődnek, hogy helyzeti hát
rányaikat habár lassan, de leküzdjék, 
míg a tiszta vagy megtisztult lelkűek 
feladatokat kapnak a Mindenhatótól. 
Gandhi ötven évet töltött a Pegazus 
csillagkép főbolygójának életterében, 
mint őrangyal, aki segített abban, 
hogy a bolygóbeli lények antianyag- 
töltetüktől spirituális módon megsza
baduljanak.

II. János Pál megköszörülte a tor
kát:

„Mi, régimódiak, az antianyagot az 
ördögnek hívtuk. Azt hiszem, a Terem-
» » >  folytatás a 6. oldalon
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról 
tő  töm egüket és szétdaraboltságukat 
azért engedte az univerzumban, hogy 
egyensúlyt hozzon létre. Az antianyag 
azonban visszaszorítható...

... A rra is rájöttem, hogy a Minden
ható nem azzal kezdi, hogy angyalo
k a t terem t. A bolygók felszínén ked
vező feltételeket hoz létre, ezekből 
csíráznak a virágok, majd az állatok, 
majd az ember. És ha ő eléri legfel
sőbb állapotát, h á t angyal lesz.

A hindu szabadság kivívójához 
fordultam, aki most is bordazör
gő soványan, vékony tunikában ült 
bütykös ülepén egy terméskövön. 
„Megbocsásson, m it lehet azokkal a 
ken tauriakkal tenni?”

„Nézze, o tt a term őtalajból nőttek  
ki, kezdetben, növények gyanán t ű r 
béli csírákból a lények. Fejlődésük 
egy megfelelő fokán a lények étnö
vényeket kezdtek term eszteni. De 
ez utóbbi generációk e llu stu ltak  -  
az an tianyag  h a tá sá ra  - ,  és a te r 
m esztés helyét, m agát a hum uszt 
kezdték zabálni. A bolygó egyhar- 
m ad része m ár csaknem  olyan, m int 
a földi hold felszíne. H a m inden hu
musz q u ad rá to t fölesznek, m aguk is 
e lpusztu lnak . Ezt igyekeztem  szel
lemi rá h a tá ssa l m egakadályozni -  
nem sikertelenül. A lények álm uk
ban  lá ttá k  meg a megoldást.”

K örülnéztem  az idefenti síkságon 
dúsan  term ő gyümölcsfák között. A 
tem érdek  gyüm ölcsfát tem érdek em
bersokaság ápolta, nyesegették a fá
ka t, egybeboronálták, elégették a 
száraz ágakat, enyhén m eglazítot
tá k  a fák  gyökérzetét tak aró  term ő
ta la jt. Az asszonyok a leveleket fé
nyezték.

Tőlük m integy fél m érföldre egy 
m ásik  em bertöm eget lá ttam , egy 
prim itív  jéggyárból jö ttek  ki, vállu 
kon jég táb lák a t cipeltek, melyeket 
egyenként be lecsúsztattak  egy ird a t
lan  lyukba. G andhi m egm agyarázta 
a jelenségeket. „ A gyümölcsfagondo
zók a valóságos m ártírok: őskeresz
tények, a G ulagban elem észtettek, 
b rit sortüzek  hindu áldozatai, dél
am erikai indiánok és az elgázosított 
zsidók.

A saját verm üket jéggel töltők a 
gyilkosok, a konkvisztádorok, az ink- 
vizítorok, a pogány római császárok, 
az NKVD tisztjei, a terroristák , a ke
retlegények.

Miközben egy szilvát szopogattam, 
felfigyeltem két m agyar férfihangra. 
Egy pokrócon félig ülve és félig he
verve két sovány alakot láttam , kik
ben felism ertem  Babits M ihályt és 
Pilinszky Jánost. Rímeket farag tak , 
verssorokat m ondtak egym ásnak.

Majd felállva a jam bus, egy rövid, 
egy hosszú, a trocheus, egy hosszú, 
egy rövid lépését te tték  meg, végül
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karöltve a hexam eter ütem ére ug rá l
tak.

Levett hálósipkával, a k u ltú rá t 
m egillető tisztelettel közelítettem  
hozzájuk. „Jókor jö tt” -  mondá torok
hang ján  Babits, hogy eldöntse, me
lyikünk költői négy sora felel meg 
leginkább a föl-föl tá ru ló  valóság le- 
ko ttázásának. Pilinszky János rázen
dített:

„Atomok álma a való világ 
Relációk rejtett tartaléka 
Ég és föld könyvét, könnyét 
Rejti egy és egyazon téka.”
János testvér szégyenlősen mosoly

gott, e fenti négy sort nem csak ő reci
tá lta , ő is szerezte.

Most M ihály m esteren volt a sor:
„Új feltételek között minden él? 
Kőszív ? Energiájában dobog!
Ez sugárzik, amaz zeng és zenél, 
a holt anyagban hő élet lobog.

A  halálban kristályvázunk omlik, 
a kristálykockák más testekre

lelnek.
A  legkisebb: egész. A z nem bomlik. 
Örök, m int a legnagyobb szerelmek.

Tömege s mozgása bizonytalan. 
Utolsó szikra, elsőjövevény, 
hol az állítmány ő, hol az alany,

Olykor még tömeg, másszor már
a fény.

Tán a lélek is? Ilyen, és nem más? 
Kinek záloga a feltámadás.”
Babits meghajolt és egy pergam e

nen nyújto tta  á t nekem  a két verset.
E lp iru ltam , dönteni nem tudtam , 

az érdem et illetően. Végül ostobán 
ezt motyogtam:

„A négysoros rövidebb, a szonett 
hosszabb.”

A költők kacag tak , majd karon 
fogtak és elvezettek a N iagara  lá tv á 
nyát m egszégyenítő szökőkútig.

Zavarom fokozódott. E lfelejtet
tem , hogy m it kell tennem  a vissza
té ré sé rt vagy az it t  m aradásért.

Végre beugrottam  in m édiás res a 
feltörő-zuhogó víz közepébe. Utólag, 
m ár távoztom ban vettem  észre a kú t 
ta lapza tába  vésett feliratot:

VÁNDOR, MERÍTS SERLEGEDDEL 
EBBŐL A VÍZBŐL! MIELŐTT LEKORTYINTOD, 
KOCCINTHATSZ AZ ÖRÖK BOLDOGSÁGRA.

Utógondolat: C salódnak, illetve 
majd meglepődnek azok, ak ik  a tú l
világot az örök nyugalom  honának 
hiszik, m ert az atomok szüntelenül 
m unkálkodnak, a részecskék ben
nük serényen dolgoznak, a nagy
te s tű  csillagok pedig nagytávon 
egym ást váltják  az Alfa és Omega 
in d íto tta  stafétában .

SIMONFY JÓZSEF 
mind árva
valami nincs rendben 
bácsizom a velem egyidősöket 
fiatalok közé furakodom állott 
szagomról azonnal fölismernek
belekönyökölök az éjszakába 
íróasztalom a hold teljes szétszórtság 
összevisszaság azt sem tudom 
ma ma van-e még

kilövöm magam az űrbe 
a tejút kopár lakatlan csillagok 
űri állatokkal játszom

egyik csupa fül egyik csupa
szem egyik csupa száj
mind árva mint nyelv a szájban

vajon ki
születés és halál 
közti zárt területen 
lépkedek aláaknázva 
alvásokkal ébrenlétekkel
hallgatásom óceánján 
csöndem jéghegye 
a látóhatárba ütközik 
hatalmas léket ejt -  elsüllyed
most messzire látok
olyan messzire: látásom
nem ütközik napok óta semmibe

ahogy a csillagok fénye 
hónapokon át éveken át megy 
vajon ki veszi észre

utolsó menet
lázam van -  olvad az ég 
hatalmas jéghegyként zúdul 
rám -  bánt -  már nem is bánt hogy 
se fiam se unokám
csírátlan magjaimat 
szórtam gyönyörű asszonyok 
ölébe most úgy járok 
köztük mint egy temetőbe
fába kín villámai 
csapnak belém kiért is 
élek kiért halok meg
ráhúztak az utolsó 
menetre nekem csak angyal 
szülhetett volna gyermeket

te ad tad
múltamhoz és jövőmhöz 
képest nyugodt vagyok 
most kellene a széllel 
versenyt futni most kellene 
visszadobni kenyérrel -  
végleges színét szememnek 
te adtad meg végleges ízét 
ételemnek te adtad meg
mint a fák tövén -  
évgyűrűim lennel vagy 
szálakból összerakott 
fészek -  hajnalodik
mint egy öl virágot 
az emberek közé viszlek
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FODOR SÁNDOR
OLVASÓNAPLÓ XII. 
A sátán 
igazságtétele
K önyv a doni tragéd iáró l
Az Új Horizont Kiadó gondozásában fölöt

tébb érdemes könyv jelent meg (2005-ben) Hol 
vannak a katonák? cím alatt a második világ
háborúban való igencsak szomorú végű ma
gyar részvétel elsó' nagy tragédiájáról, a doni 
katasztrofális — ne restelljük kimondani: ve
reségről. A könyv egyébként Sára Sándor fel
becsülhetetlen értékű dokumentumfilmjébó'l 
készült válogatást tartalmaz, korabeli hadtör
téneti dokumentumokkal, ám -  számomra leg
alábbis -  éppen írott, könyv jellegénél fogva, 
többet mond Sára monumentális filmsoroza
tánál, mert így -  kötetben- áttekinthetó'bb. 
És mert áttekinthetó'bb, eró'teljesebben idézi 
a második világháború eme tragikus kimene
telű ütközetsorozatának, a kétségbeesett me
nekülésnek egész gyászos mivoltát.

Sára filmje -  bevallom — nem tetszett ne
kem maradéktalanul, hiszen csak néhány 
részletét láttam, amelyekben a doni csaták
ból végül is hazajutott katonák emlékez
tek, köztük immár megsiratott kedves ba
rátom, a kiváló költő', Gellért Sándor is. Az 
általam látott sorozatok mindenikében szin
te egyhangúan a „nímet”-et, a németet okol
ták a nyilatkozók a katasztrófáért. Azt azon
ban (hangsúlyozom: a sorozat általam látott 
részleteiben) senki se vetette fel, hogy tulaj
donképpen mit keresett a magyar honvéd a 
Donnál, egyáltalán a második világháború
ban? Vagy ha mégis — ezért is kizárólag a 
„nímet” volt a hibás? Hiszen a finnek Kelet- 
Karéliáért vonultak hadba, amelyet alig egy 
évvel eló'tte rabolt el tó'lük a Szovjet. Minek
utána ezt visszafoglalták, beásták magukat 
a régi határon és Leningrád ostromában se 
vettek részt. A románok Besszarábiáért száll
tak harcba a németek oldalán, amelyet a Szov
jet szintén 1940-ben szállt volt meg egy kurta 
ultimátummal. Antonescu marsall féktelen 
ambíciója következtében azonban nem áll
tak meg a régi határon, a Dnyeszternél, ha
nem Sztálingrádig mentek -  az ismert, szo
morú eredménnyel. Mi, magyarok? Szintén 
hadat üzentünk a Szovjetuniónak, ezzel vég
képp és visszavonhatatlanul besorolva a ten
gelyhatalmak közé, holott semmiféle területi 
vagy egyéb követelésünk nem volt a Szovjet- 
tó'l, nos, mi azért küldtük el fiainkat a hábo
rúba, nehogy le találjunk maradni Románia 
mögött az osztozkodásnál, amikor is a nagy 
német szövetséges majd érdeme szerint jutal
mazza batátait, mi pedig ugye sokat köszön
hettünk neki. Köszönhettük a Felvidéket, 
Kárpátalját, majd Észak-Erdélyt is, utána pe
dig a Délvidéket.

Pedig lett volna figyelmeztetés, ha odafi
gyelünk, ha odafigyelnek a magyar politika 
irányítói. A legmegrázóbb gróf Teleki Pál mi
niszterelnök önkéntes halála volt, aki ily mó
don büntette magát a Jugoszlávia ellen indí
tott háború küszöbén, amiért a Berlin—Róma 
tengelyt fogadta el igazságtevó'ként a triano
ni békediktátumért, hiszen az ó' közbenjárá
sukra, jóváhagyásukkal kapta vissza Magyar- 
ország a már említett területeket. Sajnos, 
akkor Magyarországnak nem volt elég mi

niszterelnöke kétségbeesett figyelmezteté
se, aki ily módon tette jóvá végzetes hibáját, 
hogy végsó' soron az igazságtalan békeszerző
dés dolgában a tengelyhatalmaknál keresett 
jóvátételt.

Nos, azt hiszem, csak mindezek előrebocsá
tásával hibáztathatjuk a „nímet”-et, amelyik 
a szovjetellenes háború kezdetekor valójában 
nem is számított a kevésbé korszerűen felsze
relt magyar honvédség harctéri támogatásá
ra -  kezdetben nem szorgalmazta Magyar- 
ország hadba lépését. Nos, én se a „nímet” 
vádolásával kezdem. Nem igyekszem másra 
„a másikra” mutogatni, mint tragédiánk oko
zójára. Hiszen a háború végét amúgy 17 éve
sen még elcsíptem, 1944 szeptemberétől ’45 
március 31-ig „védtem a hazát”, amíg el nem 
fogyott, hogy az osztrák határ előtt három ki
lométerrel megadjam magam maradék baj
társaimmal együtt a Vörös Hadseregnek. A 
fronton voltam együtt német hegyivadászok
kal is. Szinte restellem ezt leírni, de a tisztes
ség megköveteli, hogy kimondjam: ezek a Kau
kázustól Ausztriáig hátráló szöges-bakancsos 
fiúk jó bajtársak voltak. Ezért vélem, hogy 
„visszaemlékező” létemre rosszul tenném, ha 
a még nálam is szerencsétlenebb német bajtár
saimat hibáztatnám minden háborús nyomo
rúságunkért, tragédiánkért, ahelyett hogy a 
hitleri és annak alájátszó magyar politikát 
kárhoztatnám. Summa summárum: Az igaz
ságtalanságért, ami az embert (akár nemze
teket is) érte, sohasem szabad a Sátántól elfo
gadni az elégtételt. Meg kell várni az Úristen 
-  vagy a Történelem -  sohasem elhamarko
dott igazságtételét. Még akkor is, ha ennek a 
„bírói döntésnek” a mélységét nem tudjuk be
látni a magunk véges, olykor durván ferdítő 
szemmértékével. A nem hívők legyinthetnek 
erre, de a tény tény marad: Magyarország 
csúnyán ráfizetett a múlt évszázad mindkét 
világháborújában való részvételére. A máso
dik után csak növelte az első világháborúban 
való értelmetlen vitézkedéséért fizetett iszo
nyú árat emberéletekben, de területben is, 
hogy ne szóljak a második világháborút köve
tő szovjet megszállás „áldásairól”, a közel fél 
évszázados kommunista uralomról a térség or
szágaiban.

A második világháborúban való -  önkén
tesnek indult -  részvételünkért megint ször
nyű árat fizettünk. Ennek első, döbbenetes 
„felvonását” jeleníti meg a Hol vannak a kato
nák? című könyv, amelyet kötelező olvasmány
ként ajánlanék minden magyar tannyelvű kö
zépiskola figyelmébe. Az Új Horizont Kiadó 
pedig, jelesül Tál Gizella és Raffai István, 
remekül állította össze a túlélők vallomásai
ból, egyéb hivatalos okmányokból válogatott 
könyvét, Sára Sándor nagyszerű dokumen
tumfilmje alapján. Ám a kötet nemcsak az 
ő munkájuk eredménye, hanem -  erkölcsileg 
mindenképpen — Nemeskürty Istváné is, aki 
1972-ben elsőként mondta ki Rekviem egy 
hadseregért című könyvében, hogy a százezer
nyi, Donnál odaveszett (fogságból soha haza 
nem került) magyar halottnak is kijár a hősi 
halottakat megillető tisztelet. Nemeskürty ér
deme, még ha művébe (egyes bírálói szerint) 
csúsztak is apró pontatlanságok, ha bizonyos 
megfogalmazásaival, például azzal, hogy Hor
thy Magyarországa odaveszni küldte a front
ra ezt a hadsereget, a mai hadtörténészek 
(azt hiszem, joggal) nem is értenek egyet, ér
deme elvitathatatlan. Nélküle talán Sára 
filmje se születhetett volna meg, és főmunka

társára, Csoóri Sándorra is hatott a Rekviem. 
Nekik együtt köszönhető, hogy megvalósult 
ez a 120 tanút megszólaltató filmdokumen
tum, amelyet -  ismétlem — sajnos nem néz
hettem végig egészében, ezért a látott részle
tek alapján olyan érzés támadt bennem, hogy 
a film -  kissé egyoldalú. Annál kevésbé egy
oldalú a Hol vannak a katonák? című könyv, 
melyben vezérkari tisztektől egészen bakákig 
minden katonaréteg megszólal és elmondja a 
maga véleményét az átéltekről. Önmagukban 
ezek a vallomások lehetnek szubjektivek, elfo
gultak, de valamennyiből, az egészből döbbe
netesen reális kép bontakozik ki a második 
magyar hadsereg doni tragédiájáról, a máso
dik világháború első nagy, bennünket közvet
lenül érintő katasztrófájáról, melyet, ne feled
jük, számos más követett, ideértve az iszonyú 
vérveszteséggel járó nyilas hatalomátvétel kö
vetkezményeit is, amelyek vérveszteség tekin
tetében igencsak rálicitáltak a doni katasztró
fára.

Nos az „elsőről”, a doni összeomlásról, en
nek okairól igencsak tárgyilagos képet nyújt 
a könyv egésze. Nemcsak vallomások -  doku
mentumok is szólnak a hadsereg hiányos fel
szereléséről, fegyverzetéről, az úgynevezett 
„könnyű hadosztályok” igencsak csalafinta 
mivoltáról. (Csak azt tudnám, kit akart be
csapni a korabeli derék magyar hadvezetés, 
a németeket-e, vagy ellenkezőleg az oroszo
kat, azzal, hogy egy hadosztálynak szánt te
rületre három helyett mindössze két ezredet 
sorakoztatott fel (ezért volt ugye „könnyű” a 
hadosztály), és elvárta volna, hogy ez az ily 
módon ritkított hadsereg ellenálljon a számbe
li, fegyverzeti fölényben lévő, technikailag job
ban ellátott támadó oroszoknak. Joggal szól a 
könyv a német hadvezetés ellen is, amelyik a 
sztálingrádi iszonyú vereség után kapkodóvá 
vált a szomszédos frontszakaszokon és már 
puszta ágyútöltelékként próbálta használni a 
szövetségeseit. Szól azonban ez a könyv min- 
denekfölött, számomra, a rövidlátó, Trianon 
igazságtalanságaiért a Sátánhoz elégtételért 
forduló magyar külpolitika ellen is. Hisz még 
csak azt se mondhatjuk, hogy minderről fogal
muk se lehetett a magyar közélet akkori irá
nyítóinak: gróf Teleki Pál öngyilkossága si
kolyként emlékeztetett rá. Ezért tekintem az 
egykori magyar miniszterelnököt a második 
világháború első magyar hősi halottjának.

Ha jövőnket boldogabbnak akarjuk, itt az 
ideje, hogy tárgyilagosan szembenézzünk 
múltbéli hibánkkal, súlyos ballépéseinkkel, 
akár bűneinkkel is (amilyen a két világhá
borúban való értelmetlen részvételünk és a 
magyar zsidóság ellen a második világhábo
rú vége felé elkövetett népirtásba torkolló bű
nünk volt). Az ember -  és minden egyes nem
zet — hajlamos ugyanis a más lelkiismeretét 
vizsgálni, más fölött ítéletet mondani. Ennél 
azonban sokkal többet ér, ha végre megpróbá
lunk mennél tárgyilagosabban szembenézni 
saját múltunkkal, saját hibáinkkal-bűneink- 
kel, még akkor is, ha ezeket szeretnők meg 
nem történteknek tudni. Ezt a -  meggyőződé
sem szerint — tisztuláshoz vezető önvizsgála
tot szolgálja az Új Horizont Kiadónak ez a ki
váló könyve is.
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KARÁCSONYI ZSOLT 
A nagy Kilometrik
A  nagy kinyalt világban éltem én, 
és bukfenceztem minden baj miatt, 
riadt szemek követték szárnycsapásom, 
és ott voltam a nagyonis bizar 
világok születése közti térben, 
most meghajol bennem az ész s a szellem, 
innen tovább nem kell nagyon ügyelnem, 
nem érdekel, ki az akinek tetszik, 
nem marad más, csak ez a kilometrik.

Egy bálna voltam az éjszaka szemében, 
színes regényt lehetne írni erről, 
van ami van, és nincs ami nincs, 
egy hiba és kirúg az „Isten” helyből.

ki végigjárta mélyen, csak az beszélhet így, 
ha van idő: marad a száj s a szív 
s aki kimondja: nagyonis fehér néger, 
van egy Világ, ott tünékeny a szín, 
de versenyez a fentiek hevével.

Mert angyalok is jártak miközöttünk: 
okos, kimért, megfontolt alakok, 
kik szárnyra vették, mit mellre szív az ember, 
s a lágy időbe tűnő alkoholt.

A  kilometrik, mint egy tornaforma, 
akolba gyűjt, szétszálaz és eléget, 
és megtanít nem tudni az egészet 
átlátja és kifordul önmagából, 
ki olvasod e sorokat: te is 
mester lehetsz, ha túlzó túlvilágból 
a visszatérésed épp korrekt szintű,

Kik vagytok ti, ti mi vagyunk, 
és mélyről jövünk, mint kockák és ászok, 
mint ványadt Vánok vén dívány előtt 
én kezdek adni a poeziához.
A poezia: szent, erős lepel, 
és marhabőr, és semmiség, de tényleg 
kapcsolódik, örökké tündököl 
a megszüntetett ég erőterében.

Kilépett ő  a semmiek közül, 
nem üdvözül, de látja már a lépést, 
csak egy vagyok a többiek közül, 
és ilyen szinten nincsen félreértés, 
adok s kapok, kaparni kezd a torkom, 
a negyven szál beszól a hang alól, 
üt a király, és elveszi a tromfom.

A  Királyhoz, örökké hű leszek, 
pedig a herceg is látja már a kockát, 
sok marha közt a nagy disznólapockát 
én végigrágom, Aradot és Tornotált,

ha lenulláz, ettől erős a ringyó, 
megszabadít fehérlő sejtjeidtől.

Egy nagy szopás, csak ritmusát figyeld meg, 
akár a gőzgép, halad veled a kor, 
és bejelez: csak fejtsd tovább az eszmét 
a jó pap mindig holtakig tanul.

Én pap voltam, és isten, meg az érem 
már elkoptatott másik oldala, 
de zeng a szív, a szintet ha bemérem.
A semmiségnek így lesz sorsdala.

Hyperion vagyok, egy hipertextben 
szólalok meg, teljesen cyberül,
Kübele mond, kinek beleit ontsam, 
ha benn az elme végre szertezüll?!

A  jeleket már érzi rég az arcom, 
és jól tudom mitől lesz goliárd 
hibázó lény, ki mint egy svájci kanton 
olyan külön van, és épp olyan szilárd.

- M K i l o m c t r i K
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Az éjnek éve vágtázó halottkém, 
a holdat hívja saját sorsa ellen, 
elengedi betűit már a mondat, 
így hívja elő önmagát. Csak szellem 
és „testburokba” bújva él a fény, 
aki a vanban nem lelhet hibát, 
elolvadunk egy formás egyszeregyben, 
amíg a könnyű napra est szitál.

Egy kilométer sörtől ég a szívem, 
de kilátszik még vágyai alól, 
másfél arasz a lényegem, de érzem, 
aki akar: utánam araszol.
A lelke és a teste mind enyém lesz, 
és nőnek hívom, mert még igazi 
szemekkel néz rám, a melle harmatából 
olvasom le, miként kell izzani.

Villon, Faludy, mind meghaltak, 
de élni fog a szellemük tovább, 
amíg a gőz a gázra néz, ma még 
pont elkapom szavaik ritmusát.

Ezer csavargó sejtem látja kárát, 
de a Lehet képzelhető határát 
lemérem és látom: már elegendő 
a Fátyol szó, hogy más legyen a kendő 
mi a valótól véd és elhatárol, 
s ha akarod, én beszélek a máról, 
hogy aki volt, ma miért lesz esendő;
Artúr és Mátyás felnő még egy szakaszban, 
s aztán a „Grál” -  malomkeréken ékkő-, 
feloldódik a mozgó pillanatban.

a mulandónak -  nem nyerek csatát 
az örökben, de minden pillanatban 
csak a gyönyör s a végső pillanat van, 
s ha leírom: így mutat túl a minden 
még rajtam is -  iramló sejtjeimben.

Egy partizán az éjszakám talánya, 
hogy átfut-e a szögesdrót előtt, 
hogy várja-e a békés bérkaszárnya 
mögött a feltárt anyaföld, 
vagy egyelőre csak kocsmába megy, 
s itt rám talál, ha partizán vagyok már, 
és party lesz vagy kártyaparti, ha 
kocka fordul, és minden ellazul már.

Mert jobb lenne maradni a lassú semmiben, 
örök forgás fogástalan hevében, 
mozdulatlan, de lendületre készen, 
mint a jövőbe lépni át, 
ahol szögesdrót s bérkaszárnya közt 
már látni vélem azt a partizánt.

Brazíliába ment egy régi ősöm 
és Sao Pauloban kuplerájt nyitott, 
hogy feloldjon ezer polgári görcsöt 
mit nem is ismernek az indiók.
A szent s a szűz egybekelt háza táján 
a test mélyén mint felfénylő szivárvány 
lángolt a lélek a kárpitos szobában, 
itt aludt később egy fáradt partizánlány, 
kit otthagyok a lázas félhomályban, 
és itt vagyok a bérház kocsmaszinten, 
minden pohár megemeli a szintem, 
fejem körül száz csillag felragyog 
a Prímást hívom, hogy versenyezni kéne, 
ki bírja vinni, mit rég elpazarolt, 
a testeket, s a lélek részeit -  
egy hordó mélyén alszik minden indulat 
és befogadja vén enyészeit.

Marad nekünk egy kilométer Erdély, 
erdei gyümölcs és szűrt esteli fény, 
birodalom, amit felmérni nem kell, 
felvillan még a Semmi tűnt helyén.

A semmiben szirom szívem örökké, 
testvéreim a kocsmaszínű éj, 
s a nappal melyben kalaptalan alap van. 
Két testvér célja száll a tűnt körök felé.

S a nők, az istenadta nők. Arcukra száll a pír. 
Tűnt testeken lobog nevem 
mint összegyűrt papír.

Nem lettem agglegény, se trónbitorló 
a mindenkivel ellevőnek trónján,
Párizsba nem jutottam el, de Tróján 
már túl vagyok -  és szép Heléna szintjén 
megleltem azt, ki végül szebb lett mint én, 
ki szemtől szembe várja válaszát

Pedig hallom már, kígyózik a teste 
a zsíros földön, sértett fűszálak alól 
bátor hangyák már meghozzák a hírt 
a partizán itt figyel valahol. 
Milimétert miliméterre gyűjt 
a térd könyök el is kopik már estig, 
ha jó voltál a csapaton belül 
nem marad más csak ez a kilometrik.

K l L O l i C T R l k C
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BAKCSI BOTOND
M e g j e g y z é s e k  S a d e  m á r k i  t ö r t é n e t e i  e l é
Az itt következő történetek a „híres

nevezetes” Donátién Alphonse Francois 
de Sade (1740-1814) tollából származ
nak, magyar fordításban azonban eddig 
még nem láttak napvilágot. A fordítás a 
posztumusz, Maurice Heine (alapképzett
sége szerint orvos, amúgy lelkes filoló
gus) által a Francia Nemzeti Könyvtár 
4010-es leltári számú kéziratából 1926- 
ban kiadott Historiettes, contes et fabliaux 
(Rövid történetek, mesék és fabliau-k) c. 
kötetből származik. Mint a címből is 
látszik, ezek az elbeszélések a középko
ri fabliau -  e tréfás, bohókás, szatirikus 
hangvételű, többnyire antiklerikális és 
erotikus tárgyú „hívságos elbeszélések” 
-  műfaját elevenítik fel. Ezeket a törté
neteket az „Isteni Márki” a Bastille-ban 
töltött börtönbüntetése második felében, 
1787-88-ban írta, ahol azért raboskodott, 
mert egy 1772-es orgia alkalmával állí
tólag hallucinogén izgatószert adott egy 
prostituáltnak, aki túladagolta magát. 
Az eset után a márki Itáliába szökött, de 
a hatóságok in absentiam halálra ítélték 
és egy szalmabábún szimbolikusan végre 
is hajtották az ítéletet. Visszatérte után 
elfogták, és élete végéig különböző börtö
nökben és elmegyógyintézetekben tartot
ták fogva.

De nemcsak Sade-ot idézték törvény 
elé, zárták börtönbe, hanem közreadóit 
is perbe fogták és elítélték. A leghíresebb 
példa erre éppen Jean-Jacques Pauvert, 
Sade összegyűjtött műveinek kiadója,

akit -  a francia értelmiség kiemelkedő 
képviselőinek heves tiltakozása ellenére 
-  Baudelaire és Flaubert emblematikus 
perei után éppen száz évvel, 1957-ben ítél
nek el a márki műveinek és „eszméinek” 
terjesztéséért. Hogy jobban megértsük a 
halála után is folyamatos szökésben levő 
Sade márkit, tehát mintegy Sade és kö
vetői, kiadói, fordítói védőbeszédeként, 
felsorolásszerűen idézzünk néhány, jeles 
írók és filozófusok tollából származó gon
dolatot. Olyan gondolatokat, amelyeknél 
talán érdemes egy pillanatra elidőzni...

Albert Camus: „Furcsamód Sade terel
te a lázadást a művészet útjaira, ahol a 
romantika még messzebb fogja sodorni.” 
(A lázadó ember [1951]. Fázsy Anikó for
dítása. Nagyvilág Kiadó, Budapest, 1999, 
61.)

Georges Bataille: „A Sade által kifeje
zett erőszak átváltoztatta az erőszakot 
azzá, ami idegen tőle, sőt, ami szöges el
lentéte: átgondolt, racionalizált akarat
tá. [...] Sade eszméit amúgy nem lehet 
tébollyá lefokozni. Csak véglet, szédítő 
véglet, de annak végletes eltúlzása, amik 
vagyunk.” (Sade és a hétköznapi ember. 
N. Kiss Zsuzsa fordítása. In Az erotika 
[1958], Nagyvilág Kiadó, Budapest, 2001, 
244-245.)

Michel Foucault. „A szadizmus pontos 
tárgya nem a másik, nem annak teste 
vagy szuveranitása: hanem az, amit el 
lehet mondani. [...] Sade műve egy külö
nös határon helyezkedik el, melyet mind

azonáltal (vagy inkább ugyanazon ok
ból, amiért beszél) szüntelenül megsért: 
visszahúzódik önmagába -  ám egy ismét
lődő kisajátítás gesztusával birtokba ve
szi nyelvének terét; nem csupán értelmét 
vonja vissza (mely minden pillanatban 
megképződik), hanem önnön létezését 
is: a kétértelműség megfejthetetlen játé
ka benne nem más, mint annak a kétsé- 
gesítésnek egyébként komoly jele, amely 
arra törekszik, hogy létrehozza az összes 
(lángokba vetve megismételt) nyelv és sa
ját (szüntelenül megjelenített) hiánya ha
sonmását.” (Nyelv a végtelenhez [1963]. 
Sutyák Tibor fordítása. In: Nyelv a vég
telenhez. Latin Betűk Kiadó, Debrecen, 
1999, 67.)

Roland Barthes: „A szadizmus való
színűleg nem egyéb, mint a sade-i szö
veg durva (vulgáris) tartalma.” „Sade 
pornogrammákat alkot. A pornogramma 
nem csupán egy erotikus gyakorlat írott 
nyoma, sem pedig e gyakorlat felosztásá
nak terméke, amelyet helyek és művele
tek nyelvtanaként kezelnek; hanem a szö
veg új kémiája révén a diskurzus és a test 
fúziója, [...] oly módon, hogy az írás, e pon
tot elérve, szabályozza a cserét a Logosz 
és az Erosz között, és lehet már szól
ni nyelvtaníróként az erotikáról és por
nográfként a nyelvről.” (Sade, Fourier, 
Loyola [1971], Adám Péter és Romhányi 
Török Gábor fordítása. Osiris Kiadó, Bu
dapest, 2001, 191 és 179.)

DONÁTIÉN ALPHONSE FRANgOIS DE SADE
A  s i k e r e s  s z í n l e l é s
Rengeteg elővigyázatlan nő van, akik 

-  még, ha egy szeretővel nem is mennek 
el a végsőkig — azt hiszik, hogy legalább 
egy kis kacérkodást megengedhetnek ma
guknak, anélkül, hogy férjeiket megsérte
nék, és a dolgok ilyenfajta felfogásának 
gyakran veszélyesebb következményei 
vannak, mint hogyha a hölgyek bukása 
beteljesülne. Ami Guissac márkinéval, a 
Languedoc-i Nimes városának ezzel az 
előkelő származású hölgyével történt, na
gyon is ékes bizonyítéka az általunk felve
tett szabálynak.

Guissac asszonyság, aki oktalan, szele- 
burdi és vidám volt, azaz csupa szellem 
és kedvesség, úgy vélte, hogy az a néhány 
szerelmeslevél, amit dAumelas báróval 
váltott, semmilyen következménnyel nem 
járhat, már csak azért sem, mert nem fog
nak kitudódni, és még ha sajnálatos mó
don fel is fedezik őket, ő még akkor is be 
tudja bizonyítani ártatlanságát a férje 
előtt, tehát egyáltalán nem érdemli meg 
a kegyvesztést. De tévedett... Az alapter
mészeténél fogva féltékeny Guissac ura
ság megsejti a viszonyt: kikérdez egy szo
balányt, megkaparint egy levelet, eleinte 
nem sok mindent talál benne, ami igazol
hatná félelmeit, annál viszont lényegesen 
többet, mint ami elegendő ahhoz, hogy ké

telyeket tápláljon. Ebben a kegyetlenül bi
zonytalan állapotban magához ragad egy 
pisztolyt és egy serleg limonádét, majd fé- 
keveszett dühvei ront be felesége szobá
jába.

-  Elárult engem, asszonyom! -  üvölti 
neki dühösen. -  Olvassa csak ezt a kis 
levelet: ez mindent megmagyaráz. Nincs 
idő mérlegelni: csak annyit engedek meg 
önnek, hogy kiválassza, milyen halállal 
akar meghalni.

A márkiné védekezik, megesküszik a

férjének, hogy tévedés áldozata lett, hogy 
igaz ugyan, hogy hibás az elővigyázatlan
ságáért, de biztosan nem követett el sem
miféle bűnt sem.

-  Nem fog többé rászedni engem, maga 
hitszegő! -  válaszolja haragosan a férj. -

Nem fog többé rászedni engem! Igyekez
zen tehát választani, mert különben ez a 
fegyver fogja tüstént kioltani az életét.

A szegény Guissac asszonyság rémüle
tében a méreg mellett dönt, megragadja a 
serleget és jókorát húz belőle.

-  Hagyja abba -  szól a férj, mihelyt az 
asszony már megitta az ital egy részét -, 
nem halhat meg egyedül! Miután ön gyű
löl és meg is csalt, mivé lehetnék már 
ezen a világon? -  mondta, és lenyeli az 
ital többi részét.

-  O, uram! -  kiált fel Guissac asszony. 
-  Ha már ebbe a borzasztó állapotba so
dort bennünket, kérem, ne tagadjon meg 
tőlem egy gyóntatót, és hogy még egyszer 
megölelhessem apámat és anyámat.

Azon nyomban elküldenek valakit, 
hogy eleget tegyenek a szerencsétlen 
asszony utolsó kívánságának, és ő a keb
lére borul azoknak, akik életet adtak ne
ki, majd ismét csak azt erősítgeti, hogy 
semmiben sem vétkes. De mit lehetne a 
szemére vetni egy olyan férjnek, aki azt 
hiszi, hogy megcsalták, és aki oly kegyet
lenül megbünteti feleségét, hogy magát is 
feláldozza? Már csak a mélységes elkese
redés marad hátra, és mindkét fél kroko
dilkönnyeket hullat.

Időközben a gyóntató is megérkezik...
-  Életem e kegyetlen pillanatában -  

szól a márkiné —, szüleim vigasztalásáért 
és emlékem tisztességéért, nyilvános val
lomást szeretnék tenni.
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És fennhangon vádolja magát mindaz

zal, ami lelkiismeretét a születése óta ter
heli.

A férj nagyon hegyezi füleit, de mivel 
semmit se hall d’Aumelas báróról, majd
hogynem repdesni kezd az örömtó'l, hi
szen egy ilyen szörnyű pillanatban a 
felesége nyilván nem merészelne alakos- 
kodni.

-  Ó, drága szüleim! — kiált fel, és keb
lére szorítja apósát és anyósát is. -  Vi
gasztalódjanak meg, és lányuk is bocsás
sa meg nekem azt a nagy félelmet, amit 
neki okoztam: de épp elég nyugtalanság
ra adott okot nekem, hogy megengedhet
tem magamnak egy kicsit viszonozni be
lőle. Egy csepp méreg sem volt abban, 
amit mindketten felhörpintettünk, most 
már ő is megnyugodhat, mindnyájan meg
nyugodhatunk, és így legalább megjegy
zi, hogy egy igazán becsületes asszony 
nem csak hogy nem tehet rosszat, de még 
okot sem adhat arra, hogy gyanúba keve
redjen.

A márkiné csak nagy nehézségek árán 
tért magához szörnyűséges állapotából; 
annyira elhitte már, hogy megmérgezték, 
hogy képzelőereje folytán már a halál 
minden gyötrelmét érezni kezdte; reszket
ve feláll, megöleli férjét, a fájdalom helyét 
az öröm veszi át, és a fiatalasszony, akit 
túlságosan is megjavított ez az iszonyú je
lenet, megesküszik, hogy a jövőben még 
a helytelenkedés legapróbb látszatát is el 
fogja kerülni. Meg is tartotta szavát, és 
több mint harminc évet élt még a férjével 
anélkül, hogy az akár a legapróbb kifo
gást emelhette volna ellene.

A  m e g t o r l á s
Élt egyszer egy jó pikárdiai polgár, ta

lán az Oise vagy a Somme partjain tény
kedő híres trubadúrok egyikének leszár
mazottja, akinek lapos életét tíz vagy 
tizenkét éve emelte ki a sötétségből szá
zadunk egyik nagy írója; szóval, Saint- 
Quentin városában — amely oly híres 
arról a sok nagy emberről, akiket az iro
dalomnak adott — élt egy derék és tisz
tes polgár, méghozzá becsületben élt 
ott, ő maga, a felesége és egy harmad
fokú unokahúga, aki apáca volt a város 
egyik zárdájában. A harmadfokú unoka
húgnak, ennek az élénk tekintetű kis 
barnácskának, huncut kis arcocskája, 
pisze orra és karcsú dereka volt; idesto
va huszonkét éve volt bánatos, és mind
össze négy éve apáca; Pétronille nővér
nek -  ez volt az ő neve -  ezenfelül még

a hangja is kellemes volt, és jóval több 
temperamentum lakozott benne, mint 
vallásosság. Ami d’Esclaponville urat il
leti -  így hívták a mi jó polgárunkat -  
, ő egy huszonnyolc év körüli jó kedélyű 
fickó volt, aki sokkal jobban szerette uno
kahúgát, mint d’Esclaponville-nét, amin 
nem is lehet annyira csodálkoznunk, 
már ha fontolóra vesszük, hogy immár 
jó tíz éve hált vele, és hogy egy tíz éves 
szokás elég gyászos tud lenni a házas
ság oltárán. D’Esclaponville-né -  hisz őt 
is le kell festeni, mert hát minek tartaná
nak, ha nem cicomáznánk fel kissé mon
dandónkat ebben a században, amelyben 
már csak a festményekre van kereslet, és 
amelyben még egy tragédiát sem fogadná
nak el, ha a vászonkereskedők nem talál
nának benne legalább hat, megörökítésre 
alkalmas témát -, szóval, d’Escaponville- 
né egy kicsit unalmas, ám nagyon is fe
hér bőrű, elég szép szemű szőkeség volt, 
jó húsban levő személy, azok közül a dun- 
dik közül való, akikről a világ általában 
csak azt mondja, hogy élvezetre vannak 
teremtve.

A jelen pillanatig d’Esclaponville- 
nének nem volt tudomása arról, hogy mi 
módon lehetne megbosszulni egy hűtlen 
férjet, hiszen ugyanolyan erkölcsös volt, 
mint szülőanyja, aki nyolcvanhárom évet 
élt ugyanazzal a férfival, anélkül, hogy 
bármiféle hűtlenséget követett volna el 
vele szemben; szóval elég jámbor és csu
pa hiszékenység volt ahhoz, hogy még 
csak ne is feltételezze ezt az irtóztató 
bűnt, amit a szőrszálhasogatók házasság
törésnek, a mindent megszelídítő nyájas- 
kodók pedig egész egyszerűen csak udvar
lásnak neveznek. Csakhogy egy megcsalt 
asszony a sérelmétől kap tanácsot bosszú
jához, és minthogy senki sem szeret fö
löslegessé válni, mindent elkövet azért, 
hogy az első adandó alkalommal úgy cse
lekedjen, hogy az em
berek nehogy valami
lyen szemrehányást 
tehessenek neki.
D’Esclaponville-né 
egy nap azonban ész
revette, hogy kedves 
férjeura mintha túl 
gyakran látogatná 
harmadfokú unoka
húgát: a féltékenység 
ördöge hatalmába 
keríti a lelkét, lesel
kedni kezd utána, tu
dakozódik és végtére is felfedezi, hogy 
kevés olyannyira nyilvánvaló dolog lé
tezik Saint-Quentin városában, mint a 
férje és Pétronille nővér közötti cselszö
vés. Midőn megbizonyosodott a dologról, 
d’Esclaponville-né végre bejelenti a fér
jének, hogy magaviseleté sérti a lelkét, 
hogy az ő lelke egyáltalán nem ilyen mes
terkedéseket érdemel, és hogy esdekelve 
kéri, térjen vissza ferde útjairól.

-  Ferde útjaimról? -  kérdi flegmati
kusán a férj. -  Nem tudod tán, kedves 
barátném, hogy csak akkor menekülhe
tek meg, ha apáca unokahúgommal há
lok? Az ember a lelkét tisztítja meg egy 
ilyen szent kapcsolatban: olyan ez, mint
ha a Fennvalóval azonosulnék, mintha

a Szentleiket fogadnám magamba! Tudd 
meg, kedvesem, hogy nem bűn semmi
lyen cselekedet, amit olyan emberekkel 
követünk el, akik Istennek szentelték 
magukat, hiszen ők mindent megtisztíta
nak, ami kapcsolatba kerül velük, egyszó
val: őket látogatni annyit tesz, mint ki
nyitni a mennyei boldogság kapuját.

D’Esclaponville-né, akit vajmi kevés
sé elégített ki a korholás sikere, egy szót 
sem szólt, de magában megesküdött arra, 
hogy megtalálja a módját egy jóval meg
győzőbb ékesszólásnak... És ebben az az 
ördögi, hogy a nők számára mindig is kéz
nél van egy ilyen meggyőző ékesszólás le
hetősége: ha egy kicsit is szépek, csak 
csettinteniük kell, és a bosszúállók min
denünnen potyognak.

A város plébániáján élt egy bizonyos 
káplán — du Bosquet abbé úrnak hív
ták - , egy harminc körüli kikapós fic
kó, aki minden egyes nő körül legyeske- 
dett és jókora agancskoronát illesztett 
a Saint-Quentin-beli férjek homlokára. 
D’Esclaponville-né megismerkedett a káp
lánnal, és, szinte észrevétlenül, a káplán 
is megismerkedett d’Esclaponville-nével, 
és végül olyan jól összeismerkedtek, hogy 
akár lábtól fejtetőig is le tudták volna raj
zolni a másikat, anélkül, hogy a legap
róbb tévedést ejtették volna. Egy hónap 
sem telt el, s már az egész város gratu
lált a szerencsétlen d’Esclaponville-nek, 
akik azzal dicsekedett, hogy egymaga me
nekült meg a káplán félelmetes hódításai
tól, és hogy Saint-Quentin-ben csupán az 
ő homlokát nem sikerült besároznia en
nek az akasztófavirágnak.

-  Ez nem lehet igaz -  mondta 
d’Esclaponville azoknak, akik a felesége 
tetteiről beszéltek neki -, az én feleségem 
olyan erényes, mint egy szent: százszor is 
mondhatnák, úgysem hiszem el.

-  Jöjj velem -  szólt egyik barátja -, jöjj

hát velem, hogy saját szemeiddel is meg
bizonyosodhass, és majd meglátjuk, még 
mindig kételkedni fogsz-e?

D’Esclaponville hagyja, hogy elvonszol
ják, és barátja a várostól úgy fél mérföld
re vezeti, egy olyan elhagyatott helyre, 
ahol a Somme, két hűs és virággal borí
tott sövény közé szorulva, a város lakói 
számára egy kellemes kis fürdőt alkot; 
de mivel a találkát egy olyan órára tűz
ték ki, amikor általában még senki sem 
fürdik, a mi szegény férjünk, legnagyobb 
bosszúságára, egyszer csak azt veszi ész
re, hogy egymás után érkezik meg be
csületes felesége és vetélytársa, anélkül, 
hogy bárki is megzavarhatná őket.

folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról

-  Mondd csak -  kérdi d’Esclaponville 
barátja a homlokod véletlenül nem 
kezd viszketni?

-  Még nem -  mondja a polgár, mi
közben önkéntelenül vakargatni kezdi 
homlokát talán gyónni já r ide a fele
ségem.

-  Maradjunk hát itt a végkifejletig -  
mondja a barátja...

Nem is kellett hosszan várakozni
uk: du Bosquet abbé ú r alig érkezik 
meg az illatos sövény kellemes árnyé
kába, m áris sajátkezűleg távolít el min
dent, ami útjában állhat azoknak a ké
jes érintéseknek, amelyeket a fejében 
forgat, és rögtön hozzá is lát ama szent 
kötelesség teljesítéséhez, hogy a jó és 
becsületes d’Esclaponville urat, szent 
erőfeszítések révén, ta lán  m ár harm in
cadszor is a városbeli férjek sorába ál
lítsa.

-  Nos, most m ár hiszel-e nekem? -  
kérdi a barátja.

-  Térjünk vissza a városba -  vála
szolja keserűen d’Esclaponville - ,  h i

szen ahelyett, hogy hinnék, meg is 
ölhetném ezt az átkozott papot, de job
ban megfizetnék érte, mint amennyit 
ő valójában ér; térjünk hát vissza, ba
rátom, és kérlek, őrizd meg magadnak 
ezt a titkot.

D’Esclaponville zavartan tér haza, és 
kevéssel azután, szűzies mosollyal az aj
kán, jámbor felesége is megjelenik a va
csoránál.

-  Csak egy pillanat, édesem! -  mond
ja  dühösen a polgár. -  Már gyerekko
romban megfogadtam apámnak, hogy 
sosem vacsorázok szajhákkal!

-  Szajhákkal? -  válaszolja szelíden 
d’Esclaponville-né. -  Meglep az ilyen 
beszéd: milyen kifogással illethet ön en
gem?

-  Maga ribanc! Hogyhogy milyen 
kifogással illethetem? Mit csinált ma 
délután derék káplánunkkal a fürdő
nél?

-  Ó, Istenem! -  válaszolja gyöngéden 
az asszony. -  Csak ennyi az egész, amit 
mondani akartál, édes fiam, csak ennyi 
az egész?

-  A teremtésit! Hogyhogy csak ennyi 
az egész?

-  De hát, kedves barátom, én csak 
az ön tanácsait követtem: hát nem ön

mondta, hogy semmit se kockáztatunk, 
ha egyházi emberekkel hálunk, hogy 
az ember csak a lelkét tisztítja meg egy 
ilyen szent kapcsolatban, hogy ez olyan, 
mintha a Fennvalóval azonosulnék, 
mintha a Szentlelket fogadnám magam
ba, egyszóval m intha a mennyei boldog
ság kapuját nyitnám ki... Nos, fiacs
kám, én csak az ön tanácsát követtem, 
azaz szent vagyok, és nem szajha! Áh, 
csak azt tudom válaszolni önnek, hogy 
ha van is valaki az Isten e jótét lelkei 
közül, aki ki tudja nyitni a mennyei bol
dogság kapuját, az bizonyára csakis a 
káplán úr lehet, hiszen még életemben 
nem láttam  akkora kulcsot!

A  f i l o z ó f u s  

t a n í t ó
Ama számtalan tudományág közül, 

amelyeket a tanítók minduntalan be 
akarnak gyömöszölni a gyerekek ko
ponyájába, a kereszténység misztéri
umai -  noha kétségkívül a nevelés 
egyik legfenségesebb részét alkotják -  
nem tartoznak azon diszciplínák közé, 
amelyekbe az ifjak szellemét a lehető 
legegyszerűbben lehetne beavatni. Pél
dául egy tizennégy vagy tizenöt éves 
fiatalembert meggyőzni arról, hogy 
az atyaisten és a fiúisten egyetlen sze
mély, hogy a fiú egylényegű az apával 
és az apa is egylényegű a fiúval, stb., 
stb., nos hát ezt, bármilyen fontos le
gyen is a boldogság számára, jóval ne
hezebb megértetni, mint az algebrát, és 
ha a nevelő sikerre akarja vinni ezt a 
feladatot, kénytelen bizonyos fizikai for
dulatokhoz, bizonyos materiális magya
rázatokhoz folyamodni, amelyek, noha 
egyáltalán nem arányosak a tárgy fen
ségességével, mégiscsak megkönnyítik 
a fiatalemberek számára e titokzatos 
tárgy felfogását.

E módszerbe senki sem hatolt be 
mélyebben, mint Du Parquet abbé úr, 
aki a körülbelül tizenöt éves és a lehe
tő legcsinosabb alkatú ifjú de Nerceuil 
gróf házitanítója volt.

-  Abbé úr! -  szólt a kis gróf nap 
mint nap tanítójához. -  Az egylényegű- 
ség voltaképpen meghaladja erőimet, 
teljességgel lehetetlen megértenem, 
hogy két személy hogyan lehet egy: kö
nyörgöm, fejtse ki nekem ezt a miszté
riumot, vagy legalább tegye számomra 
is hozzáférhetővé.

A lelkiismeretes abbé, akinek min
den vágya az volt, hogy sikeresen ok
tasson, és aki nagyon örült az összes 
olyan alkalomnak, amikor megkönnyít- 
hette tanítványa dolgát, egy meglehe
tősen pajkos módszert agyait ki azért, 
hogy elháríthasson minden akadályt, 
amelyek a grófot gátolhatnák, és úgy 
vélte, hogy ezt a természettől ellesett 
módszert szükségképpen siker fogja ko
ronázni. Egy tizenhárom vagy tizen

négy éves édes kislányt hívatott a gróf
hoz, akit m ár előzőleg jó nevelésben 
részesített, és bensőségesen egyesítet
te ifjú tanítványával.

-  Nos hát, kedves barátom — kérdi ta 
nítványától - , megfogant-e m ár az ön 
elméjében az egylényegűség misztériu
ma: most már könnyebben fel tudja-e 
fogni, hogyan lehetséges az, hogy két 
személy egy legyen?

— O, Istenem! Hát hogyne, abbé úr! 
-  szólt a bájos ifjú, m intha csak az ör
dög szállta volna meg. -  Most már meg
döbbentő könnyedséggel fogok fel min
dent, és azon sem csodálkozom, hogy 
ebben a misztériumban, mint mondják, 
oly nagy örömüket lelik a mennyei sze
mélyek, hiszen igencsak kellemes ket
tesben azzal szórakozni, hogy egy sze
mélyt alkossanak.

Pár nap múlva a kis gróf egy újabb 
leckére kérte tanítóját, mivel, m int ál
lította, még mindig van valami abban 
a misztérium ban, am it nem érte tt 
meg teljesen, és am it csak akkor fog
hat fel, ha még egyszer úgy m utatják 
be a misztériumot, m int az előző a lka
lommal. A szívélyes abbé, akinek ez 
a jelenet valószínűleg ugyanúgy örö
mére szolgált, m int tanítványának, 
ismét elhivatta a kislányt, és a lec
ke újra kezdődött. De ez alkalommal 
az abbét különösképpen m eghatotta 
az a negédes látvány, am it az ifjú de 
Nerceuil és társnője egylényegűvé vá
lása nyújtott, így hát nem b írta  meg
állni, hogy harm adikként be ne kap
csolódjon az evangéliumi parabola 
m agyarázatába, és azok a szépséges 
domborulatok, amelyeket keze e ma
gyarázat érdekében bejárt, végül is 
teljesen feltüzelték.

-  Úgy vélem, igencsak felületes ez 
a lecke -  mondta Du Parquet, miköz
ben megragadta a kis gróf lágyékát -  
, túlzottan rugalm asak a mozdulatok, 
amiből egyenesen következik, hogy -  
mivel az egyesülés nem annyira benső
séges -  nem tudja megfelelően leképez
ni a szóban forgó misztérium ideáját... 
Hogyha például, óh igen, így helyezke
dünk el... — szólt a vén gazfickó, miköz
ben visszaszolgáltatta tanítványának 
azt, amit ez utóbbi a kislánynak köl
csönzött.

-  Jaj! O, Istenem! Miért bánt engem, 
abbé úr? -  kérdi az ifjú ember. -  De 
hisz ez a ceremónia fölösleges! Mit ta 
níthat még meg a misztériumról?

-  A teremtésit! -  válaszol kéjtől re- 
begő hangon az abbé. -  Hát nem látod, 
kedves barátom, hogy egyszerre tan í
tok meg neked mindent? Ma a szenthá
romságot tanítom meg neked, gyerme
kem, a szentháromságot... Még öt-hat 
ilyen lecke, és akár a Sorbonne doktorá
vá avathatnak!

Fordította  
BARCSI BOTOND
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FRANCOIS BRÉDA

DIVA DÉVA 3.
Déva rediviva
A „kicsi-és-nagy”, de m éltán „kin

cses” Kolozsvárról, a Bolyai-szobros 
M arosvásárhelyről, a Scínteia (Szik
ra) Házas és könyvkiadós B ukarest
ről, a festőiskola szelídgesztenyés és 
reform átus Nagybányájáról, Nyírő- 
és-Tamási Székelyudvarhelyéről, a 
nagy hum anista  Honterus, Aprily és 
Orbán János Dénes Brassójáról, Ady, 
Juhász Gyula és Zudor János Nagy
váradjáról, Csíky Gergely, Mandics 
György és W erner von Braun Temes
várjáról, továbbá az Új Genius, Bö
szörményi Zoltán és Karácsonyi Zsolt 
Aradjáról, Lenau Bánságáról meg 
Elie Wiesel M áram arosszigetéról s a 
kulturális-litterátori „cyber-kozmosz” 
egyéb MIR-szondáiról és hírneves ű r
állomásairól -  s a lista nem teljes és 
term észetesen „hosszú, hosszú” ! -  
, tehát mindezen művelődéstörténe- 
tileg m egkerülhetetlen, tartom ányi 
avagy európai jelentőséggel is rendel
kező, mikro-makró-fővárosokról m ár 
egyenesen galaktikáknyi -  vagyis : 
könyvtárnyi CD-kre is alig ráférő -  
„esztétikai információt” -  azaz avitt 
és ósdi szóval élve : „könyvet” -  ír t
hozott össze a (tán hún-avar erede
tű  ?) hungárus bötűk szélesebb és tá 
gasabb, republikánus pátriájában a 
mindenre figyelő, mindenre nyitott, 
m indenre érzékeny és nyilván, hogy 
örökifjú, m ert állandóan megelevene
dő, s a plótinoszi, égi Eggyel is azono
sítható, s a „jószerencse-szelét” is m in
dig meghozó szellem, a H alhatatlan , 
a P áratlan , a csak kevesek szám ára 
hozzáférhető Szuper-Szubjektivitás, 
a Teilhard de Chardin-i kozmosz-fe
letti régiókból felénk sugárzó és a 
minden tő lünk érkező pszicho-energi- 
á t is m agába ölelő, abszolútumában 
is csak bám ulni való, s még a kimon
dottan és megrögzötten m agukat a te
is táknak  valló-kikiáltó, új-filozófus 
„kicsinyhitűek” szám ára sem túlságo
san kérdéses, és a még szám ukra is 
szükségszerű létezéssel rendelkező, s 
a K erekasztal Szent Gráljával is azo
nosítható, híres „Ómega-pont”, a Híd, 
a m ár az anyagiasulás felé rendeződő 
és önnön funkcionalitásában is műkö
dő, transzcendens entitássá -  egyfajta 
őrző-védő-rend-őr Hírnök-Angyallá -  
serdült és kozmicizálódott Hit.

(Most m ár megemeltük eléggé a Gé
pet -  a prím a kis M irage-t avagy az 
utolsó típusú Miget -  merthogy allite- 
rál -  s átkapcsolhatunk az irodalom 
autom ata-pilótájára, m erthát úgyis 
az égi Egyiptomban és a szürke Szí
riában szívunk el egy kiváló, batul-

alma-ízű vízipipát, mielőtt a terhes Te
heránban landolnánk.)

Ám Déváról -  avagy Déva prae- 
textusával (avagy praetextum ával 
és szellemi ürügyén -  még sohasem 
született egy nyíltszívűén vaskos és 
közel 400 oldalas -  amolyan „fokos” 
— könyv a m agyar irodalom történe
tében, s ha  ez a föltételezett Déva-tár- 
gyú opusz létezne is -  akkor is egyelő
re még ismeretlen volt az általános és 
professzionális kultúr-históriai köztu
dat axiológiájában, értéktanában.

A nnál is jelentősebb tehát tem ati
kai opciójában -  avagy szabatosabban 
és nemes „purizmussal” (ö !) szólva : 
tárgy  választásában -  ez a merően új
szerű -  s ak ár „echt” vadonatújnak 
is nevezhető -  esszéregény : Erwin 
Ringwald Például Déva (Kriterion, 
Kolozsvár) címmel nemrég (2005. no
vember) napvilágot látott, színes és 
tengernyi információt összesűrítő mű
remeke (A könyv szerkesztője : H. Sza
bó Gyula és Karácsonyi Zsolt. A borí
tót Mátéi László tervezte).

Műfaji és irodalomtörténeti ho
vatartozását illetően könyvünk a 
bölcseleti esszé-regény, a filozófiai 
dialógus, a posztmodern próza, a m in
denkori detektív-regény, s a jól meg
szerkesztett és hiteles dokumentum
könyv valam ennyi, m agas-retorikai, 
Q uintilianus-i fogásával állig fölfegy- 
verkezve-vértezve foglalja el helyét az 
1989-es Temesvári Metamorfózist szo
rosan követő kultúr- és társadalom tör
téneti, rom ániai Reneszánsz Zeusz- 
Jupiteri, paternális Olümposzain és 
hélioszi Helikonjain, s kartácstűz-sze- 
rű  és pompás tűzijátékhoz hasonlatos 
m egírtságát, valam int pazar, stílus
stratégiai minőségét tekintve is, a leg
egyértelm űbben -  s majdhogynem kö
zösségi csapat-szellemet is föltételező 
és igénylő — ám valójában : egy-tollból 
és egy-agyból m egírt, összetéveszthe
tetlen -  u tánozhatatlan  -  él-munka.

Ám Erw in Ringwald írói-szellemi- 
művészi erényei nem szorítkoz
nak, nem szűkülnek be pusztán a 
tényszerűen is rendhagyó és meg- 
határozásszerűen is szimbólikus- 
paradigm atikus-parabolisztikus 
tárgykör föltalálói szabadalm ára.

A mű sztorija -  avagy ahogy az 
arisztotelészi macedón-hellének mon
danák mütosza (lat. fabula) -  „sem 
kutya” : a dévai (s ta lán  éppen a hu
szonnegyedik avagy egy híján huszon
ötödik) Szent István-szobor könnye
zik, s eme természetfölötti jelenség 
ismeretlen szerzőjét keresik a könyv 
lapjain megismert, nemzetközi nem
zetiségű, s amúgy az emberiség szá

mottevőbb kultúrrétegeit is vázoló
-  emblematizáló -  megszemélyesítő 
szereplők (Knobloch, Burcá, Gordon, 
O’H ara, Taláczy, Smythe, Yi, Krull, 
Madame Garabedian, Motocea és a 
többiek).

A szerző, Erw in Ringwald 
polifónikus műveltsége és véka alá 
nem rejtett, s kimondottan, s egye
nesen trükkös és erőteljes, majd
hogynem virilis erudiciója oly sokré
tű, oly bő, oly nagyívű, s mondhatni 
olyannyira krőzusi, s oly m értékben 
öleli föl a vallástörténetet, a világ- 
történelem  és -földrajz, a zene, a kép
zőművészet, az egyetemes színháztör
ténet s -tudomány (a teatrológia), a 
propedeutikai (bevezetéstani) dram a
turgia, nomeg az összehasonlító világ- 
irodalom (a kom paratisztika) némely 
meghatározóan fontos szakterületét s 
gyakran tabu-szám ba menő szféráit, 
hogy -  kissé mitológiailag fogalmazva
-  azt mondhatnék eme, a varázsm ese
beli és a közbölcsesség kincstárában 
is föllelhető csoda-fehérhollóhoz és a 
mitikus, elbeszélői Phoenix-, Rukk- 
avagy Griff-madárhoz, plusz Zeusz 
prométheuszi, totem isztikus Sas-ma
darához hasonlítható, s nyilvánvaló 
módon az irodalmi m irákulum ok dele
jesen varázslatos holdudvarában lakó
zó, rendkívüli szuper-szerzőről -  hogy 
olyanszerű - ,  ak ár az északi fénnyel 
is rokonítható -  természetfölötti jelen
séggel állunk szemben a Például Dé
va auktorjának az esetében, m int am i
lyen a zöldeskék szemű, aranyhajú 
Pallas Athéné, alias Parthenogeneia, 
a Szűznemző Nő születése lehetett, 
midőn a ráció, a gondolkodás föléb
redő öntudat, az ész, a fortély s nem 
utolsó sorban a hadvezetés váltig szűz 
mindörökkön szűz istennője előpat
tan t Zeusz Atya nemkülönben isteni 
koponyájából, azaz emennek furfan
gosan pihent agyából-eszéből-fejéből
-  s, m int tudjuk, nem kisded módján
-  hanem  ... teljes fegyverzetben (si
sak, pajzs, lándzsa, s mindeneket -  a 
csodálattól ? -  megmerevítő Gorgó-fő, 
mellvért, harci saru  stb).

Erw in Ringwald kivételes tehetsé
gű stilisztikai nagymester.

Szerzőnk elannyira nagyvonalú 
s Seneca-i formátum ú idea-csősz az 
eszm etörténeti „nehézborok” a böl
cseleti bonyolítás, a csomópontkötési 
gócolás, valam int a gondolati aládúco- 
lás labirintikus berkeiben, préseiben 
és titkos bányáiban, hogy a posztmo
dern, a poszt-szoc-reál avagy az új
szürrealista  regényekre többnyire im
munizálódó -  sőt, az ezen művészkedő 
förmedvények révén „blazírtizálódott”, 
s m integy „frigidizálódó”, s im m ár
> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról
mindenre csak lemondóan legyintő, 
legrezignáltabb, legeslegapatikusabb
-  Olvasót is óhatatlanul magával rá n t
ja  a haszon nélkül tetsző műélvezet 
hedonista, term ésünneplő szüreteire 
és barokkos, adatszerűén részletező 
ötletbörze-processzióira és tá rsalgás
technikai fölvonulásaira.

M ert a gyanútlan és tájékozat
lan, s alkalm asint eltévedt, pszicho- 
spirituális Hallgatót-Vevőt, aki ve
szi az „Adást”, m integy beszippantja 
a ringwaldi, körkörös idő-alagút- 
ba az Első Nagy N arrátor -  az úgy
szintén mitológiai illetőségű N ár
cisz -  n irvanikus és paradicsomian 
paradigm atikus párhuzam okat tük rö 
ző művészete.

Vagyis a receptív participációtól, 
magyarán : a befogadói résztvevéstől 
megrészegült Olvasót a Narráció Nar
kózisa akarva akaratlanul elszédíti 
... s az intuíció fantázia-szőtté, 1001 
éjszakás repülőszőnyegén óhatatla
nul messzeröpíti őt a Mesélés Miszti
kus Mustja és Bódító Bora. Mutabor 
(Hauff)! ...

Az életművi, panoramikus fres
kó-összegzésnek is beillő, ringwaldi, 
„elbeszélői” Vár -  a Például Déva -  
három, „szellem-kristálytani” főmotí
vumra épül.

Az egyik (pro primo) a keretm otí
vum ként a szöveget m induntalanul 
át-átszövő Déva-toposz.

A m ásik (pro secundo) az anti- 
pápista derekas-ének szerepét betöltő 
könnyező Szent István-szobor fikciós 
magán-mitologémája.

A harm ad ik  (pro tertio) pedig 
az a -  és az, az egyszerre Sherlock 
Holmes-i nagyítót és W attson doktori 
logikát és következetességet igénylő
-  Dévai Eset -  vagyis an n ak  a léleg
zetelállító M isztérium nak az izgató 
soronkövetkező kiderítése -  amely
nek során m egtudjuk -  m int csa tta 
nót ! -  hogy hol is tartózkodik a titok
zatos és világos, hogy minden epikai 
szálat mozgató, m otorikus és m inde
neknek hoppmestere-Motocea.

Az isteni Diva-Déván zajló s a 
jelenkorúsítottan plátói és eszmetör- 
ténészeti dialógus svádás -  azaz za
matos kifejezőképességgel megáldott
-  és akárm irő l is flottul csevegő-szó- 
nokló -  szereplői kivétel nélkül pokoli- 
an-ördöngösen okosak.

M iként dukál is az a m indunta
lan reinkarnálódó pikareszk pikáns

szofizmusokkal kacérkodó pittoreszk, 
festői figuráinál.

H ivatásszerűen megrögzött, javítha
ta tlan  nonkonformisták és váltig izgá
ga -  avagy -  a vállalt és a nyugat-euró
pai nyárspolgár „aranyközépútisághoz” 
viszonyítva -  deviánsnak és m arginá
lisnak, „csavargóinak” elkönyvelhető 
balkanizm usukba nyakig belesüppedt 
frondőrök, akiknek viperakígyó mérgé
be m ártott, rózsaolajjal megkent, vit- 
riolos nyilai elsősorban a sarkító ide- 
ologizálás agymosó zsargon-céltábláit 
találják következetesen és svájci -  tán  
zürich-i -  óramű-pontossággal el.

Ringwald Esz Istennőtől illumi- 
ná lt szereplői nem ugranak  be sem
miféle társadalom -hipotétikai és 
meggyőződés-átformatáló-átgyúró- 
átpofozó, fönntről lefele történő, 
sarkallatos és eleve, hogy a korlátol
ta k  futószalagon való gyártásá t cél
kitűző hülyítésnek avagy az ideológi
ai bikkfa-nyelvek szóló-beszélő-éneklő 
szirénjeinek-gólemjeinek.

Ringwaldunk az únos-úntalan meg
jelenő világmegváltó proféta-próká- 
torok és integrizm us-inventátorok 
toporzékolást kiváltó froclizására 
emezek szájára fagyasztja m indunta
lan és kíméletlenül igazságosan -  s 
a történelmi-földrajzi-stb fényekhez 
technikailag és meglepő módon hűen 
— a ham is, m echanikus és művi szót, 
azt a félrevezetési és kommunikációs 
abrakot, amellyel a XX. század ilyen
olyan színű d ik ta tú rá i etették  a tá r 
sadalm i és ku lturális jóérzés és fair 
play -  vagyis a művelődés-történeti 
arcbőr -  m indm áig eléggé kiálló bor- 
dájú, sovány és Rosinante-szerűen ro
zoga, rossz gebéit.

Ugyanakkor Erw in Ringwald 
eszmei-ideatikus (és valójában dioge- 
nészi) v iláglátása annyira tárgyila
gosan ironikus és fájóan tragikom i
kus, hogy azt, ... például valamely 
U jguriában (vagyis ma : Kínában) 
lappangó utó-hún és elő-(h)ungár, a 
VII. vagy a VIII. században virágzó, 
m anicheista gnosztikusainak is a be
tyár-becsületére válna.

Hisz a kabbalista-talm udista- 
írástudói agyafúrtságú s némiképp a 
h a lhata tlan  és szkíta Anarchis-szal 
közeli szellemi vérrokonságban álló, 
anti-autoritárius, tekintély-ellenző, 
és a rem eték egyszemélyes szabadsá
gát is élvező, s a pszichanalitikai fi
nomságok irán t fölöttébb elmélyült 
érdeklődést tanúsító „lélekgyógyász”- 
szerzőnk által mozgatott-megterem- 
te tt valam ennyi regény-figura és 
gondosan elkendőzött írói szócső egy
ugyanazon átfogó filozófia híve-és-

bajnoka, és tudva tudja, és fönnön 
hirdeti, hogy az emberi psziché leg
nagyobb és eleddig sajnos véglege
sen még gyógyíthatatlan rákfenéi, 
AIDS-ei, Ebolái és A nthraxjai meg 
egyéb nedves-leprái, kolerái és feke
te-pestisei között főhelyen még m in
dig a fantáziát a végsőkig fölajzó- 
mozgosító -  a levágott és kísérteties 
sárkánykígyófejeitváltigvisszanövesz- 
tő, legyőzhetetlen és m indent megmé
telyező fanatizm us -  azaz a m entá
lis vakság : a korlátolt ostobaság, a 
vad sötét-agyúság s a hőbörgésként 
is megnyilatkozó, hellén hübrisz -  a 
bumfordi dölyf, a gyűlölködő gőg, a 
„bunkó” büszkeség, az elrákosodott 
Mega-Ego, a muszáj-rögeszmékké 
hipertrofizálódott (túlfejlődött), és kü
lönben az egészen kezdetleges és pre- 
logikus képzettársításokban kéjelgő, 
egyéni önzés.

Persze, mindez „cui prodest ?”, va
gyis m ágikusan és m agyarul : «Kinek 
hajt hasznot, kinek lesz belőle nyere
sége, kinek term el bőséget, kinek az 
érdeke ?» ...

A rejtélymegoldó szoteorológiai 
(m egváltásiam ) válasz erre  k lassz i
kus, : «Id est» s valójában a la tin  
sen ten tia  m ásodik tag jában  rejlik  
: «Id est», azaz : „0 az”, neki, m á r
m in t esetünkben a beleegyező jám 
borságra  term észetszerűen  m agá
tól értetődően is hajlam os olvasót 
Szer-ető Szerzőnek, neki ha jt hasz
not ez az irodalom történeti hu szár
vágás, ez a bravúros, rezet-kivágó, 
m entál-alk ím iai Bölcsek Köve és to 
vábbgondolkodtató szintézis-összeg
zés, ez a Gongora-i barokkosságú 
gondolat-kavalkád, nomeg nekünk, 
önnön, rán k m ért szerénységünkben 
m eghatódott olvasóknak is, nekünk 
is „nyerős” e mű, s am elyet követke
zésképpen O az, id est, O, a Szerző 
Az, Aki elkövetett ... nomeg szíves 
és alapos közrem űködésünk folytán 
a művel kapcsolatos in te rak tív  befo
gadás-esz té tikánk  gyakorla tának  
há la  -  sum m a sum m arum  -  valójá
ban mi is.

De persze nem áru lhatjuk  el Erwin 
Ringwald ja rd in  secret-jének, az
az jól elrejtett s nem véletlenül tit
kos és írói paradicsom kertjének m in
den nüanszos csínján-bínját, vájtfülű 
zörejét-neszét-és-trilláját, ahol a me- 
sélői szemszög egy borsos á rú  video
kam era teljesítőképességéhez fog- 
hatóan-m érhetően és förgeteges 
gyorsasággal változik, cikázik, rep- 
des és csapong az egyik narratív  pers
pektívából homlokegyenesen átlósan 
vagy harán tirány  a m ásikba a maga, 
Paganini-hez mérhető-viszonyítható, 
epikus „rapszodológiájában”.
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M inderre álljon ínycsiklandozó, ka
rácsonyváró ízelítőül egy, mondanom 
sem kell, hogy vaktában és csakúgy 
találom ra kiragadott irodalom-gaszt
ronómiai szöveg-szelet a Ringwald-i, 
Dobos-tortából és írástudom ányi, az 
antik  rhétor-iskolák legkicsiszoltabb, 
technikai szelleméhez méltó szak-sza
kácskönyvből :

Burcá azon iparkodott, hogy újra á t
vegye a szót, de Knobloch nem hagyta.

-  Am int látjátok -  folytatta, ujjával 
m utatva a prefektusra -  előttetek áll 
a messiási látomás, a messiási utópia, 
a messiási m egváltásba vetett h it leg
újabb híve. Mondhat nekem bárki b á r
m it is, a zsidók, m int ennek a hitnek 
megteremtői, kiérdemlik díszhelyü
ket a világtörténelem  színpadán.

Mire én csak ennyit mondtam:
-  Ezt a díszhelyet vérükkel kellett 

megfizetniük.
Ajelenlevőknek ezzel eszükbeju tta t

tam  H itlernek hatmillió zsidó áldoza
tá t, de ennek ellenére sem érezhették 
azt, am it az érez, akinek anyját-apját, 
feleségét, gyermekeit gyilkolták le, po
loskaként, gázzal, századm agukkal, 
összegyömöszölve egy fürdőszoba ki
nézésű mészárszékben.

-  Lőrincz Zsolt ju t eszembe -  mesél
tem  -  egy kolozsvári m agyar fiú, ak i
nek özvegyen m aradt édesanyja hoz
záment egy izraelihez, és kivándorolt 
vele a zsidók ősújhazájába. „Ott szin
te á ttértem  zsidónak — mondta Zsolt 
-  de aztán  meggondoltam magam. Hi
szen apám  ágyban halt meg, és nem 
lágerek vagy programok valamelyik
ében, s aztán  meg sosem tanulnék 
meg úgy hegedülni, am int azt a zsi
dók teszik.” Szép mondás volt, meg is 
hatott, és, am int láthatjátok, nem is 
felejtettem el soha. Noha nem hiszem, 
hogy ez jelentené a v ilághírű zsidó he
gedűsök sokszor megcsodált tehetségé
nek alapját.

-  Paganini nem volt zsidó -  osztot
ta  Knobloch nézetemet -  és mégis ő 
volt m inden idők legnagyobb hegedű
se. A ztán meg zsidók alkotják a No- 
bel-díjas fizikusoknak meg orvosok
nak  jelentős részét, de ennek aligha 
van köze a zsidók sorsához, a zsidók 
szenvedéseihez.

Miközben a jelenlevők elgondolkoz
ta k  mondásomon meg Knobloch vá
laszán, Burcá k ihasználta  a beállott 
szünetet és ismét átvette a szót.

-  Az én megváltóm -  mondta - , 
m árm int az, akiről én elalvás előtt ál
modozom, nem ugyanaz a h a t évvel 
K risztus előtt, Heródes uralkodásá
nak utolsó évében született m essiás
sal. Az én felkentemnek ugyanis, ah
hoz hogy kiérdemelje tiszteletemet, 
meg kellett volna váltania a világot 
a butaságtól meg a korrupciótól is, és 
meg kellett volna győznie az embere

ket arról, hogy nincs megbocsátható 
és m egbocsáthatatlan törvénytelen
ség, csak törvénytelenség, hogy m in
den bűn, az bűn, majdenm egyforma 
m értékben bűn.» (pp. 363-364.)

Prózaírói M águs-M agiszterünk és 
M isztikus M esterünk a L iteratúra 
hétpróbás országútján amolyan kele
ti, hiero-phantikus Kelemenként -  
s egyben önmagát is önként (avagy 
kényszerűségből ?) föláldozó, „földo
bó” szellemi Kelemennéként — vezérel- 
irányít-orientál-és-kibernetizál 
bennünket, hű és odaadó, m itikus 
misztészeit, azaz beavatandó, s már- 
m ár olvadozó olvasóit az elemien 
adott term éskőszerűségünk tökéletes, 
té rm értan i kockává való átcsiszolódá- 
sának  az ősi Ösvényén kissé szigorú, 
de türelm es, tudós és m egértő megmű- 
velőjeként.

A kizárólagosan én-központú, elfo
gult ostobaságunk „terméskövei”, mi
ként ezt a borító is sugalmazza, pusz
tán  csak le- és beomló, küklopikusan 
tiszavirág-életű és gyakran csak fal- 
likus függőlegességű, efemer fala
k a t eredményezhetnek -  tan ítja  a 
dialógus-regény főszereplői révén 
Ringwaldunk s a m entalitástörté
net m induntalan  a földdel egyenlő
vé váló „dévai Várában” negatív 
exemplumként, batsányis ellen-pél
dának állítván -  például -  Dévát, s 
a paradigm aként kezelt, „dévai”, eu
ropéer, de valójában azonban csu
pán paradoxálisan apartheid-módra- 
kozmopolita „multi-kultit”, azaz azt 
a nemzetiségi krum plipaprikást, ahol 
az ős-levest képező összetevők megfér
nek ugyan egym ással egy fazékban, 
de ahol az ízek sohasem olvadnak-ér- 
nek igazán össze : ez a világ emígyen 
megyen -  sopánkodik m integy a 
könyv eszmei mondanivalóját megfo
galmazó epilógusban a sirató-búcsúz- 
tatók egyike.

>???

Amely szomorúan mosolygó -  avagy 
: mosolygóan szomorú -  tényt még a 
ciklikus Apokalipszist ciklikusan (ci
nikusan ?) váró egyetemleges advent
izmus m esszianisztikus és Beckett-i 
Megváltás-, Godot-, Isten- és Csoda
várása sem cáfolhatja hitelesen. A 
Kant-i örök béke utópia -  vonják le 
a sommás és nem éppen m egnyugta
tó végkövetkeztetést a Például Déva 
bölcs beszélgető-partnerei.

A világot, lám-lám, még a különben 
sikeres Simon m águs sem mentheti- 
válthatja meg. Na ugye, cikk-cikk ...

De minden kudarc-sugalmazó és 
kultúr-történeti rezignáltság ellené
re, ami e nagyszerű és meggondol-

koztató könyv búcsú-oldalairól és 
epilógusából kicseng -  sőt expressis 
verbis és in texto meg is fogalmazó
dik -  a dévai paradigm a, a dévai 
„kemény-dió”, a dévai, s végtére is a 
Kelemenné-i áldozathozatal folytán 
mégis trium fáló és kasszasikerbe to r
kolló „sziszifoszizmus”, a dévai csomó
-  vagyis az önazonosságot kölcsönö
sen tisztelő és megőrző, ám mégis vi
lágpolgári szellemiség -  ez a kultúr- 
kom portam entalista panaceum  (és 
például az im m ár történelemmé vált 
Temesváron) és a például Déván sza
badalm aztatott egyetemleges te s t
vériség! csodaszer -  minden kiáb
rándult irgum -burgum  és cöcögtető 
ejnyebejnyezés ellenére szerfölött kö
zel áll a szerető, szerzői szívhez, me
lyet ez a kihívás, ez a megoldás-lehető
ség láthatóan  még akkor is kiváltképp 
érdekel, ha a tárgykör különben nai
van utópisztikusnak, idealistának és 
gyermetegnek is tűn ik  szám ára te r
mészetszerűen ironikus, m ert borot
vaéles racionalitású világérzékelése 
folytán.

A pszeudo-pesszimizmus teríték
re helyezésének m egvannak a m aga 
paradoxálisan pozitív és kanyarfúró- 
san fölemelő s filantrópikusan hum a
nista  hátulütői : tú lzo ttan  sötét ború
látás -  az ellentmondás ösztöne révén
-  a derűlátás haloványan tündöklő, 
messzi reményét ébreszti term észet
szerűleg s m integy autom atikusan föl 
az olvasóban.

A Ringwald-i, végső, kárvalló fegy
verletétel és didaktikus kiégettség 
mentál-manipulációs gyökerei vi
szont elsősorban pszicho-stratégiai 
jellegűek, tudniillik  ahhoz hogy a dé
vai példa -  a nemzetiségi „szeressük- 
egymást-gyerekek !” -  egyszer majd 
megvalósulhasson in facto, a rra  foly
tonosan és folyamatosan vágyni kell, 
s ez a különben nemes vágy csak ak
kor élő, ha  a vágy-cél, a belső óhaj tá r 
gya egyelőre még nem teljesedhetett 
be a  gyakorlat valam ennyi szintjén.

Szeretettel köszöntjük a tanul
mány szerzőjét 50. születésnapja 
alkalmából. A szerk.
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LÁSZLÓFFY CSABA

F e l e l g e t é s  b a r á t s á g o s  u g a t á s r a
A szomszéd udvarból felhangzik a 

barátságos ugatás („hol az unokád? 
rég nem láttam !”); ösztönösen, ka
pásból, hangosan felelsz rá. Az em
ber azon veszi észre magát, hogy 
egy ku tyának  panaszolja el bánatát. 
M ulatságos dolog? -  mindenesetre, 
egyszerű. Van-e remény arra , hogy el
hallgasd magad előtt, ha /hogy/ nincs 
remény? Nem feltűnő, hangos önátve
résre kell gondolni, csupán arra , hogy 
ha egy kicsit másképp forog a kerék 
fejedben, nem hagysz m agadnak időt 
a tiltás emlékképeire, a m indent ké t
ségessé tevő zárlatokra, vagy pláne a 
kudarcra.

Az is lehet, hogy a nyílt egű őszi 
nap derűje kitörli arcod ráncai közül 
az aggodalmaskodás m aszatját, vagy 
hagyod, hogy kellemes zubogás kösse 
le figyelmedet és fogyatkozni látszó 
energiádat, ahhoz fogható, m int am i
kor fiatok még rövidnadrágban já rt, 
és csupasz kézzel fogott pisztrángot a 
sebes vizű hegyi patakban.

Nem szükséges bonyolult haditervet 
kidolgozni, s nyilván nem használ a pá
nik ilyenkor; semmi sem olyan nyers éh
gyomorra, mint a félelmet előhívó han
gulat. Engedd el magad, m int ahogy 
nem ju t eszedbe tiltakozni -  lelkizni -  
, midőn a friss levegő betódul a házba. 
Tétovázva vagy eltűnődve tárod ki az 
ablakot, lebegést, máskor ta lán  súlyt 
érzel; ám  a lélek (nincs szüksége „be
program ozásra”) minden alkalommal 
képessé válhat a rra , hogy m agát föl
szabadítsa. Feltéve, ha a valóság nem 
riasztóbb, m int az, am it m ár megélt s 
-tapasztalt.

Ha viszont másképp történik -  még 
ha egyedül rajtad múlik is - , könnyen 
beléphetsz „a betegség magánbirodalmá
ba”. Majd látod őket hétvégén. Vagy 
a következő kedden. (A kedd persze, 
könnyen péntekké válhat.) Mindez 
nem rajtad  múlik. Hinned kell, hogy 
a véletlenen; különben a rossz szán
dék ellen a kicsorduló szeretet sem 
véd meg. Az egyoldalú különösképpen 
nem. Ha megbillen a pohár, öröm, bá
nat, féltés, mindegy, hová folyik ki... A 
semmibe.

A megfoghatatlan  
elégtétel
Lehettem  volna varangy. Lehettem 

volna hallgatás. De embernek szület
tem. Reggeli rohanásainkba, ham ar 
elnyűtt húsunkba programozva m in
den. Igaz, a késleltetett eredmény 
megfejthetetlenebb, m int a füttyögő 
m adárba fojtott dallam.

Mi lenne, ha  kódok szerint kerin
gene (lövellne) az éltető nedv a fák
ban?... Leáll a szél, lehull az alma, 
hányszor zölden vagy férgesen; és le
áll a munkakedv. Csakhogy én kivé
telnek számítok. Sóvárogni: nyugta
lanságra, titkos u tak ra  és szavakra 
-  nem könnyű pihenésre, henyélésre! 
Gunnyasztani? Soha. (A szétfolyó arc 
éppolyan riasztó, ak ár a szétroncsolt. 
Ez is, az is valóság.)

Tömegbe zárva, persze, nagyobb a 
kopás esélye, a romolhatóság rizikója 
(nem a szembeszökő fizikaié). Izzasz
tó, kimerítő, lefegyverző helyzetek. S 
a porhüvely (a közöny bugyrával meg
barátkozni késztető) korgásai. Lassú 
lemondás, lelki zavarok... A lágy suga
rak  andalító világa, kérdés, elég ser
kentés volna a bennünk rejtőző -  is
teni csodát kereső -  érzékenységre? A 
megismerésre?

Az elképzelések szabad(ító) va
rázslata! Forr bennünk vágy, indu
lat. Amit a sejtfalak m egtartanak . 
Meddig?!... A ztán kijózanító nyálkás 
köd tak arja  el a robbanásig feszülő 
tűzgolyót... Az em bert nemcsak elbű
völni lehet. Hisz kevés a szükségsze
rű  mindabból, am i legtöbbször ak ara 
tu n k  ellenére beteljesül.

A sírok felett m inden szabályos: is
m ert, unott, háborgató, ha  nem egye
nesen felháborító. A por önmaga, ha 
eloszlik is. A hús, a hit, még a legböl- 
csebb törvénykezés sem romolhatat- 
lan. A keresztes pók hálójában még 
élve gőzölög az agy; nincs abban sem
mi eszelősség, ha  védekezel. Itt egy 
sivatagüres asztal, am ott egy üres 
m arkú (eszű!) világ. Létünk lényegét

örökké elnapolja valami. Pechünkre; 
egyesek szerencséjére.

Egyből elbukni, elsüllyedni, vagy 
csak megszégyenülni -  végzetes „meg
oldás”. Ilyet még Lucifer sem áhított: 
csak úgy letaszítani m inket a szik
láról!... Minden ember életében jöhet 
egy perc, a vakrémületé. („Zsupsz, le 
a mélybe!” Nem feltétlenül baleset idé
zi elő.) Vagy a magányé. (Hát aki ön
m agában sem bízik? Hogyan is bízhat
na meg másban?) Az életet szolgáló 
láz -  nem az, amikor gúzsba köt a be
tegség, és a szoba falai meginogni lá t
szanak. Nem beszélve a lángban álló 
világról.

Mindig az ernyedéstől féltem, irtóz
tam . Azt hittem , elég az utolsó percig 
józanul, tiszta tuda tta l k itartan i. Od- 
vas föld hordalékai leszünk, így (meg- 
m unkálatlanul) is, úgy is. Van, akit a 
gőg fal fel idő előtt, van, ak it az agitá
tor... Hanyatló emlékezet, vakulásig 
leépülő feledés. Még ha a test atom
jai tovább rezegnek is: vigasznak ke
vés. Leshetitek az áruló -  vagy csak a 
megalkuvó -  élet szégyenét.

2005. november 8.

Amikor az év 
a legsemmilyenebb
Kasztenedben a „molypillangó naf

tá im ban rühelődik”. Mi hiányzik hát? 
A nyugalom? (Egy elsőkötetes verselő 
az árnyék illa tá t keresi.)

Fortyogásunk s ez a félmeztelen 
gyanakvás a hétköznapi hordalék 
előtt.

A „legcivilizáltabb évszaknak” ne
vezte valaki. Mikor egyaránt megköt 
a csont, az ideg s a habarcs.

S az érzelmes torok egyből összeszo
rul, és kiszárad.

Van, aki szerint ilyenkor „a szegény 
ember cipője kásá t kér, és meztelen 
lábujja kifityeg”.

Kópéknak és hajtóknak kifizetődő 
vadászidény. Valamikor nemes k ü rt 
ha rsan t

Jóllehet nem csak a kutya kunyerál 
most egy tá l ételt.

Észrevétlenül telik  meg a színház, 
igaz; habár mindenki szabadjegyet 
akar.

Karcos a hang, s a kiskocsmák hor
dói gyakrabban konganak üresen.

Az elázott kaszálón besüpped a láb, 
s a szél, m int zsebmetsző követ.

A nyomorult kapuk és bástyafa
lak között tengődő fiatalság szám ára 
sincs menekvés. Csupasz kémények, 
füstös gerendák; a szánalm as szerel
mesek feje fölött inda s faág helyett 
kesernyés füst tekeredik.

„Idő s külcsín csak romot hagyott”.
Mikor a cigarettafüsttől a fogakra 

vastag nyák ragad.
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Csupasz szemöldök, fityegő bőr, pú
possá tö rt váll, k iszáradt emlő. A gyat
ra rőzse korán ellobog.

Midőn homlokunkon tartó san  meg
ül a sötétség, ak ár a kórházudvarok 
ólmos árnyéka.

Mikor m ár csak az üvegházi ciklá
menek hisznek a napsugarak rafinált 
bókjában.

Midón kincs az illúzió. A varjúraj
zástól elborult lá thatáron  elvész a gon
dolat, s ham arabb felismerjük, hogy 
kárhozottak vagyunk.

Kátrányos íz tör föl a mélyből, de 
azért borzongat valam i titokzatos és 
megnevezhetetlen.

A lápon édesbelű nád susog. A méla
bú is mézédes lehet.

Amikor a sápadt arcon a parázs fé
nyében fölizzik, am it félreism ertek ed
dig az emberek.

Letarolt levelek, frázisok, akárcsak 
a rugalm asságunk foka.

Amikor az idő sodrába lendítő való
ság is a lehangoltságig unott.

Sáros sikátorokban, egyetemi au
lák  ívfényében, babérkoszorús költő
óriások szobortalapzatán a lompos- 
ság, a dekadencia az úr.

A három százhatvanöt napos eszten
dőben soha k ilátástalanabb hurcolko- 
dás; megnövekedett gázszámla.

Soha ridegebb aszfaltsziget, szánal
masabb kiskatonák, vagy szemérmet
lenebb államfői ígéretek, hazudozás.

Midőn a m últ emlékezete csörgő 
avar a lábunk alatt.

Midőn az erkélyig fölhallatszó üvöl
tés nem más, m int a tömeghisztéria 
gyászos összhangja.

S a hivatás csak m int „lakkfényű, 
aranyozott, bíborruhába dugott báb”, 
elúszni látszik a nagyvárosok iszonyú 
forgatagában.

Amikor aluszékony a szervezetünk
ben rejlő dinam it, és túlteng bennünk 
a nátrium , a kálium , a nedves szén 
meg a nosztalgia.

Amikor könnyebben bevett anekdo
tává válik az, hogy „csak az ember 
tud szenvedni... és képes erre a nagy- 
szerűségre!”

Midőn a kultú ra  ragyogó em léktára 
ingatagnak tűnik. M ocsarasabbnak.

Amikor a víz lassabban folyik med
rében, m int egy kilencven éves aggas
tyán  vére. S megszaporodnak felszí
nén az úszó pöttyök, pörsenések. A 
mocsok.

Az imbolygó délutáni homályban 
semmi pompa; gubbasztásunk szo
bánkban nyomasztó, m int az agónia.

A k ilá tást eltakaró ködben körvo
nalunk, mi több: k arak terünk  is jelen
téktelennek, kom ikusnak tetszik. Véd
telenek vagyunk.

„Hívd haza a ha lá lt” -  szólítja fel a 
költő, tán  a Teremtőt(?)...

Döglött időtestek előttünk a placcon.
2005. november

Az elszakadás 
kockázata
A tér fulladástól óv; vagy m egtart, 

visszatart? Attól függően, hogy a 
gondolat előreszalad, a jövő(!) felé re
pít, vagy beléd hatolva, ki tudja, hol, 
milyen mélyen áll meg, m int a nyíl
vessző.

Vagy a m últ lenne az, am i a legtöbb 
em bert visszatartja?... Ha az emléke
zet lencséje elhomályosul, kérdés: elő- 
hívható-e az a „mennyei” tér: a haza?! 
Ez az oka egyáltalán, hogy van (még!) 
és körülhatárolható-írható?

Mindegy, önként szakadtál el o tt
honodtól, vagy külső körülmények ha
tására . A vágy nem kocsikeréken va
gy száguldó vonaton ér célba; legyen 
az ak ár útm enti kocsma, vagy egy ele
gáns hotel restije. Ám többnyire u ta 
zás közben történik  valami, am itől 
elámulsz -  önnön term észeted m ássá
gán is, nem csupán az anyagén. Igaz 
is: egy üzenetre várni nehéz elnyűtt

fotelban, rádióhullámok veszett, m ér
gező közegében: hogy h á tha  megérke
zik az időparancs?!...

Ősi küldetéstudat. A delejezett 
(világ)űr aranypora. A term észet (a 
Teremtő) kozmikus hívásai!

Hol van m ár a néhai (bárány)hit, 
az égi fényé, m iszerint az emberek 
együgyűen boldogok lehetnek. (A kái- 
ni -  vagy inkább állati -  öldöklés, a 
nyomor, az önpusztítás megannyi ré 
me csak ráadás.) Az Ég és a Föld, 
m int két egymásba simuló tenyér, 
összetartozik... Mindez a naiv hiszé
kenység a régmúlté; visszafordíthatat
lan, akár az élőlények evolúciója. Az 
anyag struktúrája  még a tudomány kö
nyörtelen szigorának fényében is per
cenként m ást m utat. A szellem (már a

tudomány diadala előtt) elvágta saját 
köldökzsinórját.

Kineveti a H alál Angyalát. A halál 
nem Isten átgondolt akarata .

A változás esélye. (Hol „az innen 
és az onnan eredője”?)... De a ha lan 
dót m egkísértő ism eretlen örvénytől 
ki véd meg ezek után? A semmilyen
korban.

Felfoghatatlan országban honnan, 
kitől jöhet még üzenet? S a koplaló 
vándornak ki főz háromperces lágy
tojást?

A kísér/l/tetidő (lásd: bebútorozha- 
ta tlan  galaktika!) hajnalán nincs lehe
tőség elsétálni bár öreg könyvespolcod 
előtt. A káoszban nem csak a fürdőszo
ba rossz vízcsapja csorog. Az Óperenci
ás tenger az ágyaddal együtt elsodor
ja  békés álmodat.

Sehol egy pont, a m agasban egy 
megfogható sziklafok, am ire fel
akaszd divatjam últ vagy divatos ka
lapodat.

Bosszankodni, szenvedni, remény
kedni, kétségbeesni, modorról fecseg
ni, az asszonytest formáitól meg
nyugodni öntörvényű otthonodban; 
megrendülni, persze, a semmi előtt 
jobban lehet.

Az óceánra nyíló képzeletből a ró
mai csatornarendszer ésszerűsége, s 
még mi minden kiesik.

Az utazó bölcsebb lesz, merészebb, 
„kozmopolitább”. Magába nézve is jó
val többet lát meg, m int a puszta rész
leteket.

A göröngyös ú t a sebességben el
tűnik. De ugyanaz a por rakodik le 
mindenkor s mindenütt. Emulzión á t
hatoló fénnyé válva megérinteni a zse
latinba derm esztett rétegeket?... Épp
olyan illúzió -  ha nem is öngyilkos 
terrorcselekedet - ,  m int felégetni-fel- 
robbantani a térfogatunkat védő leve
gő határát.

Erdei lakban 
szelídített Sárkány

Pászkány Árpádnak, 
koholt névnap ürügyén

A város fölött csillogó kereszt, va
gy csak egy erdei bogár mohos szenté
lye. Olykor (egy különös élmény h a tá 
sa alatt) m intha átlényegülnénk; nem 
ugyanaz az ember érkezik meg, aki ú t
nak  indult. Lehet végtelenül sötétegű 
az az út.

M intha más személyiség tek in te
ne ki homlokráncok mögül, más bőré
be bújva követnők a véletlenek, a fel- 
tételezések láncsorát, amely néha túl 
messzire ragadja az elmét.

Egy bűvös térben állsz. Lábadban, 
karodban, ágyékodban, egész tested
ben m ásként áram lik  a vér. S az is, 
ami k iáram lik  belőled: vágy, elszánt-
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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> > > > >  folytatás a 17. oldalról
ság, vagy csak nyugalom. Aminek n in
csen, nem ismerhető fel a ha tára , az 
tűn ik  a legígéretesebbnek, a legizgal
m asabbnak. Ami valahol tú lm utat az 
egyszerű megértésen.

Lefelé, fölfelé, kanyargósán is van 
út, nem csupán a harm ónia arányok
ra  kényes középútja vezethet el a vég
telenhez. Nem elég a kártyaasztalnál 
a ritk a  szerencsétől felnyeríteni; vagy 
ak ár a tükör előtt saját megnyerő vo
násaink  lá ttán . Törekvés és cél ritkán  
fedik egymást. S van, amikor a látvá
nyos siker m ásokat vagy önnönma- 
gunkat beárnyékoló kockázatokkal 
jár; ha  nem egyenesen viszolyogtató.

Mindezt egy erdei házikó (vadász
lak) ablakán kipillantva gondolhat
nád végig... Mielőtt későn hulló, el
sárgult, vörösbe játszó falevelek 
sűrűjében gázolva elhagynád az áhí- 
tatos helyszínt. (Földben s agyban 
dörömbölés sehol. Fölocsúdni pitymal- 
latkor álomországban; azok a nem is 
olyan hajdani felhőtlen villásreggelik 
a P.-kúrián!... Érkezett-e valamilyen 
h ír Kidéből?) Amikor szükségtelen 
kinyilatkoztatni (hát még kivereked
ni!) a békét. Egy lengyel nő könyvé
ben olvastad nemrég, hogy nem fel
tétlenül véres harcban kell legyőznie 
Szentgyörgynek a Sárkányt. Mind
egy, hogy a bűn term észetünk tartozé
ka vagy sem, van, amikor a rossz, a fe
nyegető rém m ár képtelen a rontásra. 
És elég, hogyha nem adjuk olcsón a bő
rünket. H a nem adjuk meg m agunk.

Ki tudja, hányszor tű n t m ár úgy, 
hogy az emberi fejlődés a jó felé ha
lad? A rettegést kiváltó dúlás, pusztí
tás kísértése-kísértete örök, de több 
az esélyünk, ha gyarló önm agunk
kal szembenézve s -szállva harcolunk 
az (el)esendő világgal. Nem feltétle
nül az üldözés, a megvetés, a gyűlöl
ködés, a leszámolás a célravezető. Az 
öldöklés ösztöne minden nemes in tu í
ciót kiöl az idegekből. S jóllehet a fel
építendő új rend messze áll majd az 
elképzelttől, a tökélytől, akkor ragad 
el m indent tő lünk a (bennünk) sunyi- 
tó Sárkány, hogyha m egint a félelem 
az úr.

Összegabalyodó belső árnyékindák 
sűrűjében hiába is keressük a halál 
gyökerét.

2005. november

Mi m itől válik
embertelen
kihívássá?
Mennyivel könnyebb volt a terror év

tizedeiben védekezni a „fertőzés” ellen, 
m int a libikóka-demokrácia idején, 
amikor az embereket nem a nyílt erő

szak kényszeríti rá  a vedlésre, arra , 
hogy valamilyen külső (az erkölcsi pa
rancs kényszerét semmibe vevő) kény
szernek engedve siessenek kicserélni 
bőrüket, meggyőződésüket. A külön
böző pártok gyanús „átjárhatósága” 
is okot adhat némi aggodalomra. Am 
egy a K ádár-rendszerben -  az 1956- 
os „bűneiért” -  több évi fogházra íté
lt értelm iségi emlékezését olvasva, a 
letűnt bűnök és bűntudat újrajátszá
sának  passzív tanújaként, a felisme
rés döbbeneté u tán  egyfajta irigység 
fogott el (nem a ragyogó stílus, a bra
vúros és szellemes tá la lás  miatt): szí
vesen „felvállalnám”, átvenném embe
ri és írói dialektikáját -  nem csupán a 
m agam  és nemzedékem, de ak ár a bé
kés tehetetlenségben vergődő, a roha- 
dást nem, vagy alig érzékelő ifjú utó
dok nevében is.

„Védekezve a fertőző anyag, ellen k i
zártam  magamból m agam at.”... Van, 
aki, persze, ebben a lélekkeményítő 
m agatartásban  -  ítélkezésben? -  túl 
kíméletlen, „embertelen” kihívást, mi 
több: gőgös („hencegő”) felsőbbrendű
séget feltételez. (Nem feltétlenül a szel
lemi emberéét. A megszenvedett múlt 
terhén kívül -  „a börtönévek nem úsz
hatok meg gyógyíthatatlan sebek nél
kül”, szerencsére, nem m indenki lesz 
idegroncs vagy erkölcsi hulla! -  más, 
genetikai okai is vannak  ennek a m a
ga tartásn ak  minden bizonnyal.) „A 
baj az -  mondja az (író)áldozat — ... 
gyakran eldönthetetlen, hogy megöl
tünk-e valakit, vagy sem ... A mai há
borúkban senki sem tudhatja, hogy 
sikerült-e gyilkossá válnia.” A békés 
hétköznapok egyre tűrhetetlenebb bi
zonytalansága mondatja ezt vele (és 
velünk). A civilizált államok törvé
nyei éppoly könyörtelenül visszaélnek 
a demagógiával -  valahányszor a de
mokrácia hurka tekeredik az állam 
polgárok nyaka köré m int ahogy a 
d ik ta tú ra  a fizikai kínzásokkal meg 
az élestöltényekkel. Többek közt azál
ta l is, hogy „feljelentési kötelezettség
gel terhelik meg” öntudatos polgárai
kat. A szép-új-világhoz dörgölődő ún. 
szabad államok titkosszolgálatainak 
hazafias szlogeneket továbbra sem 
mellőző propagandája semmiben sem 
különbözik a besúgásra épült szocia
lista öntudat sok-sok nagy- és kisálla
mánál.

Körkörös folyamat ez: minden lá t
szólagos társadalm i metamorfózis el
lenére, önm agunkon -  belső m oralitá
sunk ősi (a bennünk szunnyadó vagy 
belénk nevelt) parancsán kívül sen
ki sem védhet meg, a végzetes fertő
zés következményeként, a rán k  erő
szakolt kényszercselekvéstől és a 
csalódástól...

P. s. Bármilyen értékes dokumen
tum  kerüljön is a kezünkbe, a magya
rázat bennünk van.

A kint felejtett, 
s benne te
A kin t felejtett vödörben megfa

gyott víz; a lépcsőház rossz szagú le
heleté. A k u rta  napok vigasztalan 
halpikkely-fénye. Az egymás ellen in- 
dulatoskodó barátok, a fojtott keserű
ség, m int fogban a fekete lyuk.

Hol a hópihék elnyelésének falánk 
öröme? A rozsdás csatornáról lecsün
gőjégcsapok? A zajos hógolyócsaták, a 
láz, korcsolyaélek kényszergörbületei 
a befagyott folyón? A hóviharos esté
ken a term észettel küzdő lélek s a sej
tekbe fagyott idő titka inak  vatta-sűrű  
ködlegendái, akárcsak  az örökre elil
lan t gömböcmesék és a faggyúszag?

A kerítéseden átmászó, pinceajtó
dat fölfeszítő, téli nyugalm adat feldú
ló tolvaj ismerős árnyéka, vagy csak 
egy éhségét csillapító idegen. Kor
hadt padlásgrádicsok nyikorgására 
felriadt szopós bébi; magányos vén- 
ségek szőrös ajkáról vagy aranyjá- 
nos-bajsza alól ellesett hátborzonga
tó (sohasem derűs és szavahihetően 
szokványos) h istóriák  fajtalankodó kö
zönséges kancaném berekről vagy bes- 
tiárum okban megörökített kétfejű, öt
h a t végtagú ördögi állatokról, ellopott 
vagy összecserélt h íres csecsemőkről, 
földalatti rejtekhelyükből félévszáza
donként előtörő, kuruc ostorukat k í
méletlenül csattogtató szépapádkorú 
betyárokról...

Feszül a frissen sült házikenyér hé
ja, fogaid között ropogtatod, úgyszin
tén a törökmézes meg az örmény bode- 
gás meseízű nyalánkságait. Hogyhogy 
nem m arad édes a túlélők élete az egy
re szaporodó gyásznapok után?

Legyőzött (hús-vér) istenek ajándé
ka -  h á t ennyi lenne az élet?...

Akinek ju t ideje a rra  is, hogy végig
gondolja a gyakran búcsúnélküli pilla
natot a sövényszakállas téli éjszaká
ban? S az elkerülhetetlen találkozást 
Valakivel, aki egyet füttyent (lehet, 
még annyit se tesz), és a gálaestek 
nyílt világossága s a kivégzések su
nyi sortüze végképp eltűnik szemünk 
elől?!...

Ha abban a más(ik)világban is te 
magad leszel, teológus mennyszak
értők buzgalmától körüldongva, vár- 
hatsz-e tényleges megváltást? (Kivár
ni, amíg felenged a tetem, s szennyes 
á r helyett a Tejút sodor tova?)
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% 0 ‘D ‘E X  —
„A múlt a jelenbe csúszik, 
a jövő a múltba...”
Papp Tibor: Olivér könyve
Papp Tibor első nagysikerű regénye (Egy kisfiú 

háborús mozaikja, 2003) után máris itt a folytatás: 
Olivér könyve. Ügy tűnik: az író regényciklust épít, 
hiszen a két mű több szálon is kapcsolódik egymás
hoz: a szerkezet itt is mozaikos, a családi hagyomá
nyok állnak most is a középpontban, s a főhős fel-fel- 
ködlő emlékei -  a kamaszkori: debreceni, tokaji, egri, 
pesti stb. élmények -  határozzák meg az író világlá
tását. Olivér természetesen a szerző alteregója, aki 
— azzal, hogy egyes szám első személyben adja elő a 
történetet, de magával az exkluzívnak számító név
adással is -  bizonyos értelemben eltávolítja magától 
alakmását, s megkísérel objektív képet rajzolni a ben
ne zajló (érzelmi) folyamatokról. Hősünk látszólag 
már egészen kiszakadt a hazai valóságból, s most 
mint liége-i diák, tudatalattijában visszapergeti az 
Időt. Fel-felidézvén egy-egy emlékmozaikot, összeve
ti azokat tapasztalataival -  keresi az összefüggése
ket múltja-jelene -  s a majdan arra építhető jövő kö
zött. Hiszen a belga határ -  „mint egy képzeletbeli 
élesztő-vágó drót” — „láthatatlanul metszette ketté” 
az ’57 tavaszán „Németországon keresztül busszal 
érkező magyar diákok” életét, sejtetvén velük, hogy 
„az életükben addig megszokottól alapjaiban elütő, 
más világba” jönnek, ahol ugyan szívélyesen fogadják 
őket, mégis idegenek. A látszólag rendszer nélküli, 
szabad asszociációkra épülő élményidézésből végül is 
egy kerek történet áll össze az ötvenes évek hazai va
lóságáról, Olivér ’56-os meneküléséről, s a befogadó 
Belgiumban való -  átmeneti -  megtelepedéséről.

A Meuse folyó partján fekvő belga nagyváros, 
Liege, nem kápráztatja el Olivért, ellenkezőleg: szíve
sebben időzik a szomszédos kisvárosban, Hervében, 
ahol mint menekült, olcsóbb albérlethez jut, így on
nan jár be az egyetemre. Szállásadónője, az idős öz
vegy nyomdászné, Mme Lulu, anyai érzelmekkel és 
gondoskodással veszi körül: így némiképp pótolja Oli
vér számára a „vesztett Eden”-t, az odahagyott ott
hont. A fiatalember védettségben, biztonságban érzi 
magát a közelében, mint egykor anyja mellett, szobá
ja gyermekkori hangulatokat áraszt. „Olyan mély ba
rátság szövődött köztük, olyan természetükből adó
dó közelség, amilyen csak az egymás mellett álló fák 
összetalálkozó ágai, szellő-mozgatta levelei között lé
tezik.”

Papp Tibor világképében kulcsszerepe van az 
erotikának -  ezt számítógépen komponált gyönyö
rű képversei is bizonyítják (Generált versek és logo- 
mandalák, 2001). Mondhatnánk: Eros alakítja létér
zékelési módját. A regényben a legkülönfélébb női 
figurákat idézi meg (részint a múltból, részint jele
néből). Nevek -  arcok -  kézmozdulatok -  mosolyok 
bukkannak fel tudatalattijából s kavarognak színes 
kavalkádban előttünk; Anna-Aneika-Bea-Blanka- 
Dóra-Eva-Eszter-Gertrúd—Gizella—Júlia-Katica— 
Krisztina-Teri stb. stb. -  odahagyott s új életének 
„tartozékai”. A nők vezették/vezetik be a legkülön
félébb életkörökbe, s általuk talál biztos fogódzókra 
élete új kereteinek kiépítéséhez. Nem egyetlen (vagy 
egy-két) mélyebb kapcsolat belső köreit járja végig, 
hanem a női nem egészének erotikus légkörében für
dőzve (női alakok láncolatán át, sodrásukra bízva 
magát) tárulnak fel előtte az Elet titkai. Kalandjai 
révén tesz szert valóságismeretre, érzékszervein át 
szívja magába a magasabb tudást az életről.

G. Komoróczy Emőke, BÁRKA 2005/4. szám
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M O Z A R T R Ó L  M O Z A R T T A L  1.

... é s  m e g sz ü le te tt  a CSODA
... 2006. január 27. Mozart születé

sének 250. évfordulója. 24 hours Mo
zart, hirdetik a tv-adók reklámjai: 
EGY EGÉSZ NAP MOZARTTAL. 
Évekkel ezelőtt a 24 hours Bach volt 
a szenzáció. Akkoriban írtam: „Har
minchat, vagy netán 48 óra Bach? 
És aztán -  jöhetne az EGY HÉT MO
ZARTTAL? Nem is volna fantaszti
kus ötlet: bearanyozná életünket, hét 
napon át.” íme, előttünk áll a MO- 
ZART-ÉV, 365 napon át valahol a vi
lágban felcsendül egy Mozart-mű, 
talán több is egyidőben, és minden
kiben lesz egy villanásnyi vissza- 
gondolás minden egyes mozarti mű 
felhangzásakor arra a 250 évvel ez
előtti 1756. január 27-i pillanatra, 
amikor a Mozart-papa szerint „a cso
dalény” megszületett. A teljes idézet 
még sokatmondóbb: „a csodalény, 
akinek Isten megengedte, hogy Salz
burgban szülessék meg”. Az apa tu
datában volt fia abszolút rendkívüli
ségének, ezért akarta oly gondosan 
irányítani fia egész életét.

Mozartot -  életének második 
napján -  manapság úgy tűnik: sie
tősen — megkeresztelték a salzbur
gi székesegyházban JOHANNES 
CHRYSOSTOMUS, WOLFGANGUS, 
THEOPHILUS névre. Az első két név 
január 27-re, Aranyszájú Szent Já
nos ünnepére utal. Wolfgangus anyai 
nagyapjának neve, a Theophilus pe
dig keresztapjáé. Mozart később a la
tin Amadeust használta, esetenként 
az Amadé vagy a Gottlieb alakot. 
Nomen est omen: akit az Isten szeret, 
vagy aki Istenbarát, abban az értelem
ben is, hogy Istenközeli lény. Személyé
ben az isteni csoda földre szállt. Egy 
kistermetű, selymeshajú, finom arc
élű, lobogó, csillogó szemű lény alak
jában. Aránylag kevés külsőség mu
tatja lényének kozmikus nagyságát, 
végtelenségét, egyedülvalóságát. A ró
la fennmaradt korabeli rajzok, festmé
nyek is csak részben ragadják meg lé

nyének szellemi csodavoltát. Ennek 
dacára érdemes végignéznünk ezeket 
az emlékeket a kisgyermek Mozart
tól Joseph Lange 1789-es befejezetlen 
portréjáig. 24 óra Mozart, be jó volna 
24 kis írásban felidézni Mozart szelle
mi-zenei VILÁGÁT.

*
Sokáig elkerülte figyelmemet a 

hatéves Mozart portréja, abban a lila 
díszruhában, amely eredetileg Mik
sa főherceg számára készült, de Má
ria Terézia Wolfgang Amadeusnak 
ajándékozta (olajfestmény, Lorenzoni 
műve). Rendkívül önérzetes, maga
biztos kis emberként mutatja meg 
Mozartot, aki remdületlenül hisz 
egyéni képességeinek rendkívüli vol
tában. Belső egyensúly sugárzik ke
rek, kedves kis arcocskájáról. Bal 
kezét díszes mellényébe dugja, bájos 
elengaciával. Jobb keze mutatóujját 
finom figyelmeztető mozdulattal elő
re nyújtja. Első pillanatra mintha 
felnőtteket utánozna, de -  figyelme
sebben szemlélve -  teljes lényét ad
ja, életkoránál jóval idősebb gesztu
sokkal árulkodva koraérettségéről. 
Már túl van első kompozícióin, egy 
Andante és egy Allegro tételén, ame
lyek 1761 elejéről származnak. Eb
ben az évben kerül sor első nyilvános 
fellépésére is a salzburgi egyetemen, 
egy színházi előadás keretében. Kora
beli feljegyzések szerint: „csodálato
san játszik, szellemes, élénk, bájos”. 
Korabeli újsághír szerint: „felnőtt 
módon játszott, tudott különböző stí
lusokban rögtönözni, lapról kísérni, 
letakart billentyűzeten adott témá
hoz basszust szerkeszteni, és megne
vezett bármely hangot, amit megszó
laltattak.”

A kisgyermek Mozartról számos 
anekdota, történet, visszaemlékező 
jellemzés szól. Ezek közül a Mozart 
nővére számára, a család barátja, 
J. A. Schachtner (salzburgi udvari 
trombitás, hegedűs és csellista) ké
szítette beszámolóból szoktak idéz
ni. Tőle származik, hogy Mozart anél
kül, hogy egyetlen hegedűleckét vett 
volna, lapról el tudott játszani egy 
második hegedűszólamot, és hogy 
négy- vagy ötéves volt, amikor meg
próbált versenyművet komponálni. 
Leírja, hogy Mozart szelíd és gyen
géd természetű volt. Félt a trombitá
tól... Figyelemreméltó megjegyzés, 
Mozart egész életében kerülte a dur
vaságot, operáinak realisztikus erő
szakjeleneteit is gyönyörű zenékbe 
ágyazottan tárja hallgatósága elé. 
Talán senkisem látott jobban bele 
az élet egész drámaiságába, mint ép
pen O, és éppen ezért óvakodott a ze
nét az élet fizikai realitásainak, dur
va érzéktelenségeinek sodrába dobni. 
AZ ÉLETET FELEMELTE A SZEL
LEM MAGASÁBA.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-

A  Palatínus Kiadónál megjelent az 
Újabb erdélyi elbeszéló'k című kötet 
Nagy Pál válogatásában.
A z  Ulpius-Ház kiadásában jelent 

• meg Böszörményi Zoltán Vanda örök 
című regénye.

A  Hargita Kiadóhivatalnál jelent 
meg Fodor Sándor Mária lábától a 
sündisznóállásig című prózakötete.
A  Polis adta ki Lászlófy Aladár 

Szabó Lőrincról szóló tanulm ányát.

Euró könyvnap címmel vá rta  ol
vasóit október 21-én az Editio 
P lurilingua Kiadó a lágymányosi

Tranzit Kávéhézban. A rendezvé
nyen 262 forintért vásárolhatták  
meg az érdekló'dök a könyvműhely 
kiadványait.
A  Házsongárdi temetőről ta rto tt 

előadást Pápai Ferenc az Éghajlat 
Könyves Kávéházban.
A z  írószövetség klubjában rendez

te meg a M agyar Napló folyóirat 
a Tribuna (Kolozsvár) és a Vaskó 
Könyvkiadó (Eperjes) szerkesztői
nek és szerzőinek estjét. Köszöntőt 
mondott Kalász M árton, az írószö
vetség elnöke. A rendezvény ideje 
a la tt Ovidiu Petca, a Tribuna folyó
ira t grafikai szerkesztőjének műveit 
is m egtekinthette a közönség.
A  Polgárok H áza dísztermében 

ta rto tta  közös irodalmi estjét a 
NapSziget című folyóirat, a Szent Ke
reszt ökumenikus m agazin és a Ti
sza H ang Polgári Kör. A m űsorban 
közreműködött többek között Jám 
bor János, Csomós Róbert, Pósa Zol
tán  író és Zászlós Levente költő.

M egrendezték  a F ia ta l írók Szö
vetségének (FISZ) szokásos őszi tá 
borát Agárdon. A rendezvény Gárdo
nyi Géza szülőházánál kezdődött, 
ahol Kalász M árton, az írószövet
ség elnöke, Balsay István  országgyű
lési képviselő és Bednanics Gábor, a 
FISZ elnöke koszorút helyezett el. A 
három napos rendezvénysorozaton 
irodalm i konferenciára, felolvasóes
tekre, valam int a szervezet rendes 
évi közgyűlésére is sor került.

A londoni Poetry Caféban kerü lt 
sor szeptem ber 21-én Clive Wilmer 
fordítói estjére. W ilmer Gömöri 
Györggyel készített m agyar fordí
tásaiból olvasott fel Kosztolányi
tól és Radnótitól Szabó T. Annáig. 
Az est alkalm ával Szombati Béla, 
a M agyar K öztársaság nagykövete 
á tnyújto tta  Clive W ilmernek a Pro 
Cultura Hungarica k itün te tést.

-Ml

A kisebbik rossz
Megkérdezte valaki Démokritoszt, 

hogy miért választott magának kis 
növésű feleséget.

Démokritosz feleletét találja a rejt
vény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. Démokritosz felelete; első rész. 

13. Kerek szám. 14. Idegen előtag, 
jelentése: olaj. 15. Kéznél levő hossz
mérték. 16. Udvart tisztít. 18. Jegy- 
zetelgető. 20. Két zűrjén! 21. Tele
pes (rádió). 23. Becézett Tódor. 24. 
Csónakgerinc. 25. Fontos élelmiszer.
27. Nádszálak! 28. Egyhangú ladik! 
30. Ájulásszerű állapotba kerülés.
32. Szilágysági város lakosa. 35. Ki
csinyítő képző. 37. Nincs új ... alatt 
(szállóige). 39. Nemesgáz. 40. Becé
zett Ilona. 42. Régi űrmérték. 43. ... 
kezekkel! (Gladstone). 45. Folyadék
ban hígít. 46. Pödör. 48. A francia 
király megszólítása. 51. Te és ő. 52. 
Titkon magához vesz. 54. Alapjaiban 
megmozgat. 57. Kettőzve: magyar 
város. 58. Feszítőeszköz. 60. Örök
zöld félcserje. 62. Karó. 64. Izmos.
66. Pozitív választ ad. 68. Betilt! 69. 
Másik szobába lop. 71. Az ... hattyú 
(Shakespeare). 72. Ósi magyar főmél

tóság. 74. Igefajta. 76. Vörös ..., vi
king felfedező.

FÜGGŐLEGES
1. Kitalált történet. 2. Ennek or

rához. 3. Ráadás a menzán. 4. Hang- 
remegtetés. 5. Ásványi fűszer. 6. 
Becézett Olivia. 7. Udvar. 8. Hozzá
tartozó. 9. Becézett Salamon. 10. 
Sróf is lehet belőle! 11. Zanzafej!
12. Görög betű. 17. Jelfogó. 19. Elve
temült. 22. Teniszpálya burkolata 
lehet. 24. Editor. 26. Férfinév. 28. 
Épületszárny. 29. Démokritosz felele
te; második, befejező rész. 31. Idegen 
rt. 33. ír  terrorszervezet. 34. Ilyen 
nyelv a latin. 36. Lenti helyről. 38. 
Ropogós péksütemény. 41. Ismert. 
42. Román terepjáró. 44. Észak-fran
cia város lakója. 47. Időegység. 49. 
Szigetlakó nép tagja. 50. Pamlag. 
53. Nulla. 55. Radio ..., a Queen slá
gere. 56. Iskolai foglalkozás. 59. Sza
bályos görbe. 61. Nyugat-afrikai or
szág. 63. Pecunia non ...: a pénznek 
nincs szaga. 64. Női név. 65. Későre.
67. Kettőzve: nyugat-polinéziai siva
tag. 69. Ádeni városrész! 70. Zeller
darabok! 73. Nemzetközi, röviden. 
75. Savmaradék!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2. számá
ban közölt Biztos ítélet cí
mű rejtvény megfejtése: ... 
amelyben az egész emberi
ségről ítéletet alkotok.
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