
f e  jJl ________________________________________________________________

#  „N em  is z ik  p o h á r b ó l, c s a k  t is z ta  fo r r á s b ó l”

IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 
XVIL ÉVFOLYAM 2006.7. (453.) SZÁM -  ÁPRILIS 10.

ára 1 lej

125 ÉVE SZÜLETETT BARTÓK BÉLA

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

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Korunk a hattyú  
tömegsírja máris
Európa új urai a réginek már jelképrendszerét se akarják 

megtűrni sehol. Szemünk előtt, hattyúnként olvad el a hó.
Az igazi fenyegetés máris beütött, bekövetkezett. A közép

kori nagy pestisnél, az ismételten feltámadó koleránál és ma
gánál a ráknál nagyobb pusztítás -  pusztulás -  beindult ben
nünk! Azzal riogatnak, hogy a spanyolnátha járványnál több 
életbe kerülhet a föld lakosságának a madárinfluenza. Igen, 
ha lesz! De ez a valamilyen okból, érdekből naponta, órán
ként felidézett apokalipszis majd épp a döntő pillanatra, a 
„ne adj Isten!” idejére fog kifulladni ennyi ijesztgető, jósolga
tó energiapazarlástól. Miközben egyre szavahihetetlenebbek 
a lihegve ígérgető hatóságok s a mindenre rálicitáló sajtó. 
Csak egyetlen valami eredményes: a borzalom besulykolása. 
Mert semmi nincs reánk bízva, mint általában az elemi csa
pások ellen. Nem kell tanulni, tréningezni, már lelkileg se 
felkészülni másra, mint hogy testileg, fizikailag a jó vagy 
tehetetlen állambácsik, doktorbácsik, miniszterbácsik majd 
készenlétben lesznek a döntő pillanatban. Csak a hattyúk 
halálát mutatják, miközben a csirkehusit, a leölt, de még el
adható pulykanyakat árusítják és felzabáltatják ugyancsak 
a szó, a szó garanciájára. Hát ennek kell hinni! Más jele a 
földrengésnek, vulkánkitörésnek, cunaminak, hasmenésnek 
nincs. Csak a szómenés. Amitől odalett a legszebb, a legköl- 
tőibb jelkép. Lohengrin Hajóvontatója, az orosz népmesék* * 
jelképmadara. Kampókkal ráncigálják ki Rügen tengeré
ből, tavából, lehet, magából Csajkovszkij muzsikájából, be
szennyezett tollal, lekonyuló nyakkal; vége annak a felséges 
fehér ívnek, melynek mentén a tisztaság s a büszkeség meg
annyi nyelven megszólítható jelképe üzent. Most a halál he- 
roldjává züllesztik, degradálják, a varázslat fenyegetéssé ala
kul. A harsány belekiabálás a történelembe a természetet is 
érinti. Érzelmek, poézisek és költségvetések keverednek eső
ben, mocsárban elázott hattyútollal. Bizonyára valamelyik 
kasszába jó pénzt hoz még a hattyúdal is. Ezért a pusztítá
sért soha senki nem fog bocsánatot kérni. Korunk a poézis 
tömegsírja is lett! Európa új urai a réginek már jelképeit se 
tolerálják semmiben. Hattyúnként olvad el a tisztaság...
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SZ Ő C S ISTVÁ N

MERENGŐ
K ísértetváros
Mottó

Ami valóságos, mindig kísérteties.
Ami kísérteties, mindig valóságos.
A történelem, akár valóságos, akár 
csak kitalált rémmese, mindig 
kísérteties.
A história -  kísértethistória.

(Egy ismeretlen ismert szerzó')

A dialektika továbbélő átka, hogy min
dent mindig ide-oda forgatunk, színére és 
fonákjára? Ám lehet, nemcsak ennyiből 
áll a dolog: egyik unokám például a néger
kislányokat „kislánynégereknek” nevezi. 
Lehet, hogy Königsberg is inkább -  város
kísértet?

Mi közöm Königsberghez? „Immanuel 
Kant városa.” Számomra főleg E. T. 
A. Hoffmann városa. És valamennyi
re Herderé és Kleisté is. Természetesen 
Nagy Frigyes és Hannah Arendt is emlí
tendő. Ám hogy éppen nekem mi közöm 
hozzá? A 2006-os év szóba jöhető évfordu
lóinak és a lehetséges ünnepi megemlé
kezéseknek jegyzékét böngészve látom, 
hogy Hoffmann 230 esztendeje ott szüle
tett és élete első húsz évét ott töltötte.

Königsberg nevű város ma viszont 
nincs: helyén Kalinyingrád található, 
egy Litvánia és Lengyelország közé be
ékelt orosz tartomány -  az egykori Ke- 
let-Poroszország északkeleti fele -  köz
pontja. Utánanézve, hogy mi is a helyzet 
vele, s ez alkalommal kerülni szándékoz
va Günter Grass nosztalgiáit, vettem kéz
be Jürgen Manthey könyvét? Hadd lám, 
was ist los mit dem Mons Regius, vagyis 
ma mi a helyzet vele?

Manthey leírását A végről szaggatot
tan, nagy ugrásokkal követem. A hábo
rú eleinte, sőt majdnem a végéig kevésbé 
viselte meg, mint a többi német nagyvá
rost. ...Egy-két zavaró repülés; szovjet gé
pek portyázásai 41—43 között. A csekély
számú polgári ellenzék képviselőit már 
a Hitler-ellenes merénylet előtt „likvidál
ták”. A helyi hatóságoknak a nemzetiszo
cialista központokba nincs sok jelenteni- 
valójuk. Legfeljebb annyi, hogy „a nők túl 
sokat járnak fodrászhoz és összeállnak 
külföldiekkel”. Ezek főleg francia hadifog
lyok és lengyel kényszermunkások. (Ez 
utóbbiakkal szemben különben a ható
ságok irgalmatlanok, a legkisebb vétkek 
vagy gyanúokok esetében is.)

1944. augusztus 27-én és 30-án angol 
repülőgépek bombázzák a várost (noha 
ez esik legmesszebbre a nyugati front cél
pontjaitól, de már világos, hogy a jövő évi 
potsdami szerződés Oroszországnak íté
li!). A szept. 9-én kelt hivatalos számbavé
tel szerint elpusztult valamennyi középü
let, a Palota (Schloss) és a vártemplom, a 
székesegyház és még kilenc templom, a 
régi és az új egyetem, az Operaház, vala
mennyi múzeum, de a bankok és üzletek 
nagy része is, a belváros 90%-a, az egész 
város beépített területének 40%-a. A 360 
000 főnyi lakosságának mintegy a fele fe
dél nélkül maradt! (Az óvóhelyek azon

ban jók lehettek, a halottak száma „csak,, 
4600.)

1945. január 22-én indul Königsbergből 
az utolsó vonat Berlin irányába, január 
23-án a szovjet páncélos ékek elérik a vá
rostól nyugatra a Keleti-tenger partját, 
ezentúl csak a tenger felé lehetne mene
külni, a fejesebb nácik már el is menekül
tek, a városban 120 ezer civil és 30 000 
katona marad, Hitler a várost erődnek 
nyilvánítja, megadás nincs. Az ostrom 
kemény, a város 700 éves történetében 
először folyik benne-érte harc. Április 8- 
án a parancsnokság javasolja a lakosság
nak, hogy próbáljanak áttörni a szovjet 
vonalakon, az eredmény ugyanolyan ször
nyű, mint február 11-én a budai kitörési 
kísérlet a Pasarét felé. Április 9-én Otto 
Lasch tábornok feladja a várost. (Emiatt 
Berlinben azonnal halálra ítélik, család
tagjait letartóztatják.)

Königsberg sorsa rettenetesebb volt, ír
ja Manthey, a kapituláció után, mint bár
melyik más német városé. Megerőszakolá
sok, agyonlövések, fosztogatás, és az egész 
lakosságot amolyan Pol Pót módszerrel ki-

B arth a  Árpád: Reggel

hajtják a puszta mezőkre, akár tolókocsi
ban és gyermekkocsiban, csecsemők az 
anyák karjában, halottak az útszélen, min
den este KGB-est, keresik a „fasisztákat”, 
akik azonban már rég az amerikai övezet
be menekültek. A 120 ezer civilből egy év 
múlva már csak 43 000 él, még egy évvel 
később csak 35 ezer, végül 1948-ban mint
egy huszonötezer a számuk, amikor áttele
pítik őket Németország szovjet megszállá
si övezetébe. Az áttelepítést valószínűleg 
a város -  1946. július 4-től Kalinyingrád 
-  katonai közigazgatásának parancsnoka, 
Trofimov tábornok jelentése nyomán hatá
rozták el.

„E németek jelentős része testi legyen- 
gültség miatt munkára alkalmatlan és 
semmiféle közhasznú tevékenységet nem 
folytat... A nem foglalkoztatott német la
kosság, a rokkantak és gyermekek ki
vételével, akik menhelyeken vannak, 
élelmiszer-fejadagot nem kap, és ezért 
rendkívül kiéhezett.” (A jelentés külön
ben nemcsak a königsbergiekre vonat
kozik, hanem egész Kelet-Poroszország

északkeleti felére, ahol a tábornok sze
rint a jelentés napján 110 217 németet 
tartottak nyílván.) „E helyzet következté
ben a bűnözés a német lakosság körében 
nő (élelmiszerlopás, rablás, sőt gyilkossá
gok). 1947 első negyedében kannibaliz
mus esetei is előfordultak, az egész terü
letről összesen tizenkettőt jelentettek. A 
kannibalizmus-esetekben néhány német 
nemcsak hullák húsát használta fel, ha
nem megölte gyerekeit és hozzátartozóit 
is. Négy kannibalizmussal kapcsolatos 
gyilkosság fordult elő. A német lakosság 
foglalkoztatott részében szabotázsesetek 
történnek. A német lakosság jelenléte 
nemcsak a szovjet civil lakosság ingatag 
részére hat bomlasztólag, hanem a térség
ben tartózkodó szovjet katonák és hadi- 
tengerészek családtagjaira is, és kedvez 
a nemi betegségek terjedésének.” (Lásd 
Polcz Allain.) „A németek behatolása a 
szovjet háztartásokba, rosszul fizetett 
vagy fizetetlen személyzet minőségben, 
segíti a kémkedést. Mivel mint fentebb 
kimutattam, a területnek a szovjet terü
letekkel való egyesítését hátrányosan be
folyásolja, célszerűnek látom felvetni a né
met lakosság szervezett kitelepítésének a 
kérdését, Németország szovjet megszállá
si övezetébe. Várom az Önök válaszát.” A 
jelentés Molotovhoz kerül a belügyminisz
tertől, 1947 októberében megkezdődik a 
„szervezett” áttelepítés és egy év múlva 
be is fejeződik.

Manthey a könyvét a kalinyingrádi Ti
zenkét szék nevű vendéglő egy bővített asz
taltársaságnak ajánlja, akik, mint írja, eu
rópaiak, demokraták, „nyugatosok”, akik 
elhatározták, hogy megtanulnak németül 
és a város 1933 előtti kulturális örökségé
nek a megőrzésével fognak törődni, anél
kül hogy orosz identitásukat feladnák!

Ebben vagy egy még bővítettebb asztal- 
társaságban a szerző egy pohárköszöntő
jében kedélyes-melankolikus iróniával ar
ról szólt, hogy ha 1762-ben Königsberg 
továbbra is orosz megszállás alatt ma
radt volna, kétszáz év múlva nem ilyen 
sors várt volna rá; felszólalásának fogad
tatása azonban, mint mondja: „kívánni
valókat hagyott hátra”. Ő egyébként ah
hoz akart kapcsolódni, amit 2001-ben 
Jegorow kormányzó egy SpiegeZ-interjú- 
ban mondott: „Különben Kelet-Poroszor
szág történetének orosz eleme is van, mi
vel valaha Oroszországhoz tartozott.”

A kormányzó nyilván arra célzott, hogy 
a hétéves háború alatt -  1758—1762 közt 
dúlt Mária Terézia és Nagy Frigyes orszá
gai között, lásd pl. „Hadik András megsar
colja Berlint”, amikor a királynő számá
ra még egy tucat finom selyemkesztyűt 
is kivasalt a berliniekből -  Kelet-Porosz- 
ország orosz megszállás alá került. Erzsé
bet cárnő halála után azonban III. Péter 
cár, Nagy Frigyes tisztelője, visszaadja 
az Oroszországhoz csatolt tartományt. 
„Königsbergben sem azelőtt, sem azután 
oly pompás bálokat nem rendeztek, mint 
akkoriban a cári tisztekkel együtt.”

Van azonban itt egyéb is: hogyan kelet
kezett itt ez a város, és mi volt a helyén az
előtt, ha volt egyáltalán valami?

Valamennyire szinte mi is belekevere
dünk egy kicsit a képbe. A várost ugyan-
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is az a német lovagrend alapította, ame
lyet II. Endre magyar király pár évvel 
azelőtt a „kun végekről” elűzött, és he
lyükbe székelyeket és szászokat telepí
tett. Hogy ez az elűzés és betelepítés 
hogyan ment végbe a gyakorlatban, konk
rétan, azt hiszem, nemcsak előttem isme
retlen. Jürgen Manthey nem beszél er
ről az epizódról. Csak arról beszél, hogy 
amíg a templomos és a johannita rend — 
bármennyire is államot alkottak az álla
mokban -  külön területet, országrészt 
szerezni nem akartak, a német lovagok, 
akik II. Frigyes (Hohenstauff) császárral 
szoros kapcsolatban állottak, átvették an
nak uralmi technikáját.

A „normann zsarnokrutinhoz” muzul
mán példaképek is járultak. A hatalom fi
gyelme kiterjedt a kultúrára is, de főesz
köze a kereskedelmi monopólium volt -  a 
só, vas, selyem stb. hasznának 75%-át le
fölözte —, területfelmérés, titkosrendőr
ség, kényszerkölcsönök, engedély nélkül 
tilos idegenekkel házasodni, pénzhígítás 
stb. Egyszóval a későbbi hatalmaknak 
volt kitől tanulniok -  itt helyben.

A város neve okiratban 1256-ban for
dul elő (tehát 30 évvel az Andreanum 
után!) mint Castrum de Coningsberg. A 
névadáshoz az ötlet II. Ottokár cseh ki
rálytól származik. O ugyanis előzőleg 
hadjáratokat vezetett — nyilván, mint a 
szent német-római császárság képviselő
je — az itteni pogányok ellen. Tudniillik 
Litvánia s a hozzá közeli tájak Európá
ban a legtovább maradtak pogányok, tel
jes megkeresztelésük csak a XIV. század 
végén fejeződik be.

Ez a „cseh” Ottokár el is dicsekszik 
vele, hogy milyen kegyetlenül elbánt a 
szamokkal a Samlandnak nevezett terüle
ten. Ezeket a szamokat eredetileg valami 
finnugor népnek tartottam, hiszen hoz
zájuk közel éltek a gyakorlatilag holnap
ra kihalt lív nyelvrokonaink is, de aztán 
megtudtam, tulajdonképpen a litvánok 
egyik törzse voltak.

De nemcsak őket irtották ki a térítés 
buzgalmában a cseh-német és német-né
met lovagok, hanem „átprofilozták” a po
rosz népet is. Amelyik azelőtt, mint a lit
vánok és lettek közeli balti rokona, „piros 
arcú, szőke és jóindulatú” népség voltak, 
mert nem verték agyon a hajótörötteket s 
az eltévedt utasokat, mint pl. az észtek, 
akiknek ez állítólag privilégiumuk volt. 
És e jámbor, rózsásarcú balti népség ad
ta a nevet a világ legridegebb szoldatesz- 
kájához, a könyörtelen vasfegyelem meg
szállottjaihoz -  tehát e terület kísérteties 
hagyománya: nép, nyelv és lelkűiét cseré
je korszakonként. S ezért történt, ami tör
tént, Königsberggel is?

Csakhogy Poroszország, Borussia -  
nemcsak észak Spártája lett, ugyanis 
éppen a közepén létrejött Észak Athénje 
is... Hogy lehet?

(folytatása egy későbbi számunkban)

Jegyzet
Jürgen Manthey: Königsberg. Geschichte 

einer Weltbürgerrepublik (Egy világpolgár
köztársaság története). Carl Hanser Verlag 
München Wien 2005.

KARÁCSONYI ZSOLT 

Á m o r  h á b o rú i
XII.

Egy rossz gitárból kentaurt csinálok, 
és velem hál majd Nesszosz tiszta ingyen, 
ha fordulok, a fordulat hibátlan, 
csak ritkán érti Akárki a szintem.

Hát jól figyelj, a szintem az valódi, 
ha marja is egymást a sok maródi 
és az ezer maradó faragatlan, 
csak én vagyok a nagy kulcs a lakatban, 
a test kockája, míg az este pördül, 
mert jól tudom: ami elindul -  eldől.

Akár múzsák, ha járnak őszi erdőt, 
én igaz liszthez keresem a teknőt, 
s e teknőhöz nem elég tiszta elme, 
csak szellem és a test kivájt kegyelme, 
mert tulajdonképp én vagyok a vályú 
amelyben minden földi jól disznólkodni képes, 
mint szárnyas rész átszállók az egészhez, 
és mélyülök, mint mederhez arányló 
és virágtól aranyló folyók szoktak, 
és van oly részem, amit gyakran le szoktak, 
-  de meghagyom titkát a hajnaloknak.

És sorolhatnám, miként dobol bennem 
a vér szava s a könnyed úri kellem, 
néha mint költő: úszom egy asszonáncban, 
és vértemen csupán románczománc van.

És például, ki e sorokat írja, 
az is hazug, és nagyon földi ember, 
de kiválasztva a végső nemes célra, 
már másként pendül szavai acélja, 
mindenki más elmenekül, ha tud, 
de ő kitart, és velem tart, az út 
pora, és karcsú zöldje el ha rejti, 
igaz valóm, valóját nem felejti, 
az aKarás tudását meg se sejti, 
mindenbe száll: így fogadja a semmi.

XIII.
Én Semmi voltam, csend és ködfolyam, 
tűnő vizek, néma madár csicsergés, 
két comb között a fülemüleszó, 
a horgasínba bújt alattvaló, 
az elmegépek közt az elfelejtés.

így voltam Semmi, a mindenit neki, 
de szép idő volt, kopott bocskorom 
eladni vágyom legvégső soron.

XVI

A mámor szült, de én a fényben 
botorkálok között az éjben 
járok, akár az éles penge

világítok a szemetekbe, 
elválasztom éjtől a nappalt, 
és egybeforrasztom megint, 
nekem nem int a semmi vissza, 
mert álmaim titkát kiissza 
a lendület heves virága: 
a cél -
ne fordulj más irányba 
földi halandó, örök isten, 
nyilam hegyét, hogy elveszítsem 
nincsen erő, hogy ezt tegye 
velem, hiszen, az éj heve, 
s a nappalok túl feszes láza 
az éberségem felcsigázza, 
ha Jupiter szeme lezárul, 
nem engedek alább a lázból, 
jertek tehát álmatlanok, 
bennem a legvégső okot 
megleli szűz és tárt parázna, 
lendületem majd összerázza 
az eget s földet egy valóság 
korsójába, s ha int a kórság 
s az évektől elnehezült szív 
már futni sem bír, én kökörcsint 
hintek halálok hűlt farára, 
jertek ti is, ti meggyalázva 
űzött nők, csökött férfiak, 
a test riad, a test riad.

XVII
Háborúm egy, igaz és végső, 
és elkezdeni sose késő, 
mert mozdul minden mozdulatban; 
a láthatóban, eltakartban, 
csupán az én háborúm munkál, 
hogy megértsétek már: korunknál 
nincsen dicsőbb, de füst, korom 
mindez, hiszen utókorom, 
csak nekem nincsen, 
ciklusom, arany no meg ezüst időm, 
tűrt vagyok, túl a tűrhetőn, 
Heraklész, Zeusz és Apolló, 
s akár a szárnyas könnyű Hermész, 
hálóim közt ezerszer elvész, 
hibásan és hibátlanul 
ha élsz, tőlem törvényt tanulsz, 
mert mindenkit elér nyilam, 
és nem lassulhat az iram.

A lövészárkok mélye issza 
be titkomat, hogy milyen tiszta 
lehet a szenny, mit felzabálok, 
jertek a Marianna árok mélyéről 
vagy a Csomolungmát 
megmászó belső súllyal hozzám, 
nincs akiben ne darabolnám 
szét az erőt és a hitet, 
de osztok is mindenkinek.

A Vasarely-Alapítvány Aiv-enProvance-ban
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FEKETE VINCE VERSEI

Piros autó lábnyomai a hóban
M ielő tt m ég m egszü lettem ..

Március volt pont...
Nagyon rég volt, amikor anyukám és 
apukám találkoztak. Március volt, 
pont az a hónap, amelyikben aztán 
később én is megszülettem.

Anyukám fülig vörösödve tessékelte be 
apukámat a nagyszobába, mert 
hirtelen nem is tudta, minek is 
köszönheti a látogatást, az apukámét.

Foglalj helyet, mondta, 
majd kiment, hogy 
enyhítse izgalmát, és megmossa 
az arcát hideg vízben.

Amikor visszament, apukám 
már levette kabátját, anyukám 
lemezei között válogatott, a 
könyvespolcot nézegette.

Anyukám azt mondta 
akkor, és Judit?

Apukám legyintett.

*
Es akkor apukám...
És akkor apukám elmondta, hogy 
tulajdonképp már rég nem 
megy közöttük,
hogy csak húzódott-halasztódott 
az egész. De most már úgy 
néz ki, vége.

Úgy néz ki? Kérdezte akkor 
anyukám. Mire apukám 
azt mondta, nemcsak úgy 
néz ki, úgy is van.

Apukám lelke,
mint egy csupor kakaó...
És akkor, amikor apukám 
először anyukámhoz ment, akkor 
hosszasan beszélgettek.

Apukám kiöntötte a lelkét, mint egy 
csupor kakaót reggel nekünk, 
és elmondta minden 
búját-baját.

Anyukám pedig 
mindent figyelmesen végig
hallgatott, és mindent 
megértett.

Legalábbis nekünk ezt mondta, 
hogy tudtam már akkor, fiaim. 
És én tudom, hogy ilyenkor 
tényleg mindent tudott.

Apukám és anyukám
elbúcsúznak...
Négy óra múlva anyukám 
kikísérte apukámat, akinek 
akkor zöld Ukrajna biciklije 
volt, és most ott van a fásszínben, 
mert már nem működik, 
de a kapunál még 
nem tudtak elválni 
egymástól, és elkísérte 
az utca végéig. De még 
ott sem tudtak elválni 
egymástól, és apukám 
visszakísérte őt a kapu 
elejéig. Ott még 
beszélgettek, majd 
anyukám ismét az utca 
végéig kísérte, majd 
apukám vissza a kapu 
elejéig.

És akkor apukám 
átfogta anyukám 
derekát, megpuszilták 
egymást és elbúcsúztak.

És ez olyan szép lehetett, 
akár a királylány és a 
királyfi története a 
mesében.

A gyerm ektartás 
olyan lehet...
A gyermektartás olyan 
lehet, mint a babatartás, 
hogy én egy dobozban 
tartom a babáimat, és 
nagyon vigyázok rájuk, 
hogy jól tartsam, hogy 
gondozzam őket.
Különben ezt apukám 
mondta anyukámnak, 
amikor már egy hónapja jártak 
együtt, s amikor egyszer 
anyukám hazament, és 
ott találta náluk Juditot, 
aki azt mondta akkor, hogy 
tehetted ezt?

Anyukám
azt mondta, hogy mit?

Tudod te jól.

Mire
gondolsz?

Azt is tudod.

A helyzet...
A helyzet az, mondta 
apukám nem sok idő 
múlva, hogy Judit terhes.
Ma megvárt és azt kérdezte, 
mit csináljunk a gyerekkel?

Együtt maradunk, mondta 
anyukám. Fizetjük a 
gyermektartást.
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Szerelmes vagyok...
Szerelmes vagyok, mondta egy 
hónap múlva anyukám. Úgy 
érzem, hogy még mindig 
szerelmes. Kibe? Kérdezte 
apukám. Tudod jól, belé, 
akiró'l a múltkor beszéltem.
De hát nem volt soha 
semmi köztetek, azt mondtad. 
Nem is volt, csak úgy érzem, 
hogy még mindig... Majd 
elmúlik, mondta apukám.

Ez csak onnan jutott eszembe, 
hogy én is az vagyok... 
szerelmes, és én ezt 
nem szégyellem, és 
ha kell azt is megmondom, 
hogy kibe.

Február, hideg...
Kemény hideg volt akkor 
februárban, amikor anyukám 
és apukám megesküdtek, 
csoda, hogy
meg nem fagyott apukám 
anyukám harisnyanadrágjában, 
mert a vastag alsó nem ment 
volna fel a szűk vőlegényt 
nadrág alá, amit előzőleg 
együtt vásároltak valamelyik 
nagyvárosban.
És az akkori fotón az is jól 
látszik, amikor épp egy 
lépcsőre fellépve kivillan 
a menyasszonyi ruha alól, 
hogy nehogy felfázzon a 
menyasszony, anyukám 
bal lábszárán a fehér hosszú 
alsó, az apukámé.

Mert tényleg...
Nősülök, mondta valamikor, 
nagyon régen apukám otthon az 
apukájának, aki most az én 
nagytatám. Nősülsz az 
... és itt nagyon csúnyát 
mondott erre nagytatám.
Feküdj le inkább és aludj.
Nem kell aludnom erre semmit, 
mondta apukám, mert tényleg 
nősülök.

H áztűznéző
És egy vasárnap aztán elmentek 
anyukám szülei és testvérei

apukámékhoz,
mind ünnepibe voltak öltözve, 
mentek háztűznézőbe. Apukám 
szülei is ünneplőben várták 
őket. Még az első órában 
összebarátkoztak, négy 
óra múlva már együtt 
szidták a nem tudom mit, 
rendet vagy 
rendszert, hat
óra múlva már összeölelkezve 
dúdolgattak. Estére jutva már 
anyukám apukája az apukám 
anyukájával és apukám 
apukája már anyukám 
anyukájával táncoltak 
apukámék belső szobájában.

Valahol én is ott voltam 
akkor, mondta egyszer 
apukám, és mind a ketten 
nevettek akkor, anyukám is 
és apukám is, és jól emlékszem, 
ahogy kedvesen megölelték és 
megpuszilták egymást.

Eljegyzés, polgári, esküvő
Augusztusban, anyukám 
falujának az 
ünnepén, anyukám 
szüleinél megtartották 
az eljegyzést, három 
hónap múlva a polgárit, 
majd hat hónap múlva 
a templomi esküvőt is.

Nem úgy, mint a mesékben, ahol 
akik szeretik egymást, a királylány 
és a királyfi rögtön egymáséi lesznek.

Menj be...
Menj be, szólj a vejednek, hogy 
menjen haza, mondta 
nagytatám nagymamámnak 
a polgári után, mit mond a falu? 
Menj be te, mondta nagymamám 
nagytatámnak, és lefeküdtek.

Ezt nagymamám mesélte és 
nagytatám is hümmögött hozzá, 
és nevettek mindannyian. Akkor 
épp mamáéknál voltunk, fincsi 
üdítőket ittunk, és ünnepeltünk 
valamit, már nem tudom, hogy 
mit.

De nekem az jutott eszembe, hogy 
vajon miért akarta hazaküldeni 
apukámat mamám, és aztán 
miért nem ment be mégse.

Ha felnövök, ezt majd megértem, 
azt mondta mamám. És én már 
nagyon várom, hogy fölnőjek.

Pedig akkor én már 
ott melegítettem 
közöttük, azt mondta 
anyukám, és becsuktuk 
és eltettük másnapra 
a fotóalbumot.

És aztán lefeküdtünk.

/
Es aztán...
Aztán jó néhány év 
múlva megszülettem 
én.

Szántó Szilárd: Maszkok
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SZOMBATI ISTVÁN

Isten kegyeltjei
Mivel anyukám idő előtt meghalt, 

anyai nagyanyám, Jézuska Mária gon
dozott és nevelt 26 és fél éves koromig. 
Vallásos szférája, mint egy szúnyoghá
ló, óvott és betakart. Ha nem a vézna 
nagyim, a mennybéli atya figyelte a lép
tem, óvta mozdulatom. Hétköznap hit
tanra, vasárnap ministrálni jártam. 
Bulizni sose. Táncolni nem tudtam. A 
lányok, akár az ótvarost, messzire ke
rültek. Mivel a számítógépezés is tabu 
volt nálunk, kétkezi munkás, kőműves 
lettem. Az volt az apám is. Rendes és 
részeges. Sokan azt is mondták, apám 
fia vagyok. Ha mégis különböztünk, ta 
lán csak annyiban, hogy ő borostás volt, 
én pedig sima. O kisüstit ivott, én meg 
Pepsi Colát.

A nagyika halála után, akár Jézus 
Krisztus, feltámadt az apám. Egy meleg 
nyári napon, miközben a gyümölcsös vé
gében dzsakuzit csináltam, bekopogott 
hozzám. Úgy látta, bénulok, cövekelni 
kezdek. Nem tudod, ki vagyok, kérdezte 
később két kis csuklás között. Tudtam. 
Úgy láttam, örül. Vigyorogni kezdett, 
vastag borostával. Igaz, hogy nősülsz? 
Meglepetten, hebegtem, ráztam sima fe
jem: nem tudok róla. Pedig a stiglicek kó
rusban fújják minden kalickában, hogy 
a Hunyadi Mancira rátetted a szemed. 
Sajnos, húzom el a számat, Gyula meg
előzött. Az az ügyvédbojtár? Ó nemcsak 
a kezével, azt mondják, mással is kínál
ta. Nincs már felesége? Most vált másod
jára. Megvédte magát a saját bíróságán? 
Már nem peres ügyvéd, struktúrát vál
tott, utazó nagykövet valami nagy cég
nél. Ha akarsz, te is mehetsz. Miért cse- 
szeget, apám? Komolyan beszélek, van 
egy beutalóm, egy pályázaton nyertem. 
Láttad már a tengert? Voltál már Mama
ián, vagy a horvát tengerparton? Mint a 
kövér liba, ha tömésre fogják, erősen tá- 
togtam. Előbb melegem lett, utána meg 
fáztam. Fogd már, ne vacakolj, pihend ki 
nagyanyád, keress jó csajokat, fogd nya
kon Elet Urat, vedd el, amit kínál.

Alig fejezte be, mint akit konnektor
ba dugnak, szikrázni kezdtem. Magas fe
szültségek cikáztak bennem. Kocsonyás 
vérem hevülni, cicázni kezdett. Egyszer 
lángra gyúltam, azután meg fáztam. 
Mindkét pólus tetszett. Úgy éreztem, 
élek. Teremtő úristen, kapkodtam ma
gamban a mennyek csúcsa felé, hogy fo
gok kinézni boxerben, ha mindenki pucé
ron teríti ki magát a villogó napfénybe? 
Ha majd megpillantom a jótestű, borot
vált csajokat, amint dressz és bikini 
nélkül... Ajvéból jelentik, fekhetek nap
hosszat hassal a homokban.... Eddigi éle
tem -  templomban, nagyanyó falán -  
csak a szüzeket nyugtázta. Üdék voltak, 
tiszták, bár azt mondják, hogy IV. Béla 
lánya sohasem vetkőzött, ruhástól me
rült mindig a víztaknyos dézsába...

De azért örültem, köszöntem a jegyét, 
aztán útra keltem. Pestig repülővel, on
nan Volán busszal mentem. Picit citeráz- 
tam, de nem volt kamu a jegy. Négycsil
lagosba szólt. Ellátás, minden. A széles

erkélyemről a korán kelő napfény és a 
tenger üzent. A szomszédaim fiatalok, 
makóiak voltak. Helló, nagyváradi! In
tettek, ha láttak, mosolytól buzogó, elége
dett képpel. A két erkély között arasznyi 
fal pillogott. Lépj át, ha akarsz, mond
ták, ne zavartasd magad. Akárcsak oda
lent, a szobájukban is pucéron lófráltak, 
így a természetes, már az ősidőkben is 
így mászkált Éva, mikor a paradicsom 
mélyén almákat keresett...

Nem zavartam őket, mégis úgy érez
tem, mintha egy szobában hálnánk. Kié 
a kis Jancsi, kérdezte Mitolka, elfárad
tál, Lali, játszhatok még vele? Utána 
szuszogtak. Aztán megint csend lett. Mi
ért takarsz ki, Lali, hallottam reggel is, 
ahogy pirkadni kezdett...

Mikor elaludtam, néha előfordult, 
hogy ővelük álmodtam. Ültünk nagy- 
anyóval egy bérelt ernyő alatt. Az öreg
lány, azt hiszem, a zimankóra gondolt, 
mert pulcsit kötött nekem, színeset, nap
fénnyel, hogy melegebb legyen. Nem kel
lett nagyon kapkodnom a fejem, bármer
re néztem, pucér, vörös testek pihegtek 
a homokos parton. Merre nézel, Ódi, kér
dezte nagyanyám, ha lihegést hallott. 
Merre nézzek, mama, kérdeztem vissza.

Arra nézzél, Ödi, ahol csak pasasok van
nak! Nézzem a tükrömet (hátha megje
lennek?) Látod ott azokat? Látom, ker- 
getőznek. Tudod, hogy kicsodák? Igen, 
drága nagyi, Lajos és Mitolka, a makói 
szomszédok. Csinálj hátraarcot, fordulj 
el tőlük! Már próbáltam, nagyi, de akkor 
is őket vélem látni. Hol a szemüvegem? 
Ne keresd, nagymama, mondjam, mit 
csinálnak? Fogózz meg, nagyika, úgy ve
szem észre, egy szikla mögé bújtak... Azt 
mondod, hogy mögé, kérdi gyanakodva, 
bizti, hogy még ülnek? Nem tudom, nagy
mama, ha még látok a hőségtől, úgy tű
nik, most keresnek valamit. Mit? Azt 
hiszem, a koitálás rejtett szépségeit... 
Tessék, kérdi olyan hangon, mint a na
gyot hallók, mit csinálnak, Ödi? Úgy lá
tom, nagymama, „ropogtatják” egymást. 
Megint disznólkodnak, gyámbásszák 
egymást? Úgy látom, hogy pattan, le
dobja a kötést. Elém áll sebesen. Vézna 
kis testével takargartja őket. Aztán me
sél nekem, megint Andersen lett: ne tö
rődjél velük, fiatal házasok... Az, hogy

fiatalok, rántok a vállamon, magam is lá
tom, hogy házasok lennének... Fejezd be, 
Ödikém, takard el a szemed!...

Lassan ébredezem, kipattan a sze
mem. Te még mindig szunyálsz, kérde
zik tőlem pucér szomszédaim, akiknél 
már látom, tűzpiros a balkon, „perzsel” 
a levegő. Nem jössz le a partra? Ezt a 
fiú kérdi, mire a csaj is hozzátesz egy 
picit: ha nem csipkeded magad, elviszik 
a csajod... Azt hiszed, nem láttuk, hogy 
nyaltad a szádat, mikor azt a sárga 
dresszes fruskát papáltad, aki egy labda 
után nyúlkált?

Amikor eltűnnek, felveszem a boxert. 
Ma a gyerekstrandra megyek, ott nem 
muszáj vetkőzni, nemigen lógok ki a sor
ból. Ott nyugodtan falhatom a hajlongó 
popsikat. Ók, a gyereklányok, féltetett 
kincseiket még csak ülésre használják. 
Pedig, mondaná Gyula, ha mellettem 
lenne, az ilyesmit nem árt születéstől űz
ni... Mert ki tudja, holnap elüthet egy ko
csi, vagy kinnyiffant egy tégla a tizedik 
szintről. Kampec doloresz! Úgy mész el 
közülünk, hogy szegényebb maradsz egy 
kiváló érzéssel. Jól beszélek, Ödi, kérde
zem magamtól. Hová nézel megint? Mi
ért takargatod az ágyékod táját?....

Nem maradok addig, míg le nem jár a 
két hét. Ha nem lesz otthon Gyula, gon
dolom magamban, ráhajtok Mancira! Hu
szonhat múltam már, Gyulus huszonöt 
sincs, és már kétszer is vált! Hol vagyok 
én tőle? Makó, Jeruzsálem? Én még szűz
föld vagyok, míg körötte, úgy tudom, 
puják nyöszörögnek, kérik a cumit meg 
a gyerektartást. Engem nem csak a na- 
gyikám, a szél is óvott, került, csak há
tul lökött rajtam. Úgy tűnik, nem sokat, 
vagyis nem eleget.

Apám várt otthon. Nem volt éppen 
tiszta, böfögte a piát. Ha kicsit rendbe 
jövök, lelécelek, fiam. Addig hagyjál bé
kén, érd be a Gyuláddal. Mit akart már 
megint? Azt mondta, úgy hiszem, ha te 
is úgy akarod, átengedi Mancit. Mint 
egy amnéziás majom, a nyakába ugrot
tam. Kigyulladt a szemem, elszállt az 
agyvizem. Csókoltam, paskoltam, ujjong
va örültem. Mit gondolsz, papuska, vi
gyem oltár elé? Nem muszáj rohannod, 
pihenjél egy kicsit. Én, tudod, mikor vet-
» » » » » »
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tem el anyádat? Tudom, mikor megszü
lettem...

Akár egy hurrikán, rohanok 
Manciékhoz. Csak Bundás van otthon. A 
tornácon elém áll, csóválja a farkát. Hiá
ba zörgetnél, Manci nincsen itthon. Úgy 
tudom, dolgozik, délutáni „sikátorban”.

Elborul az agyam, megint a varroda? 
Mit ígért a tulaj, új maszlagot talált, 
hogy kopaszthassa őket? Az órámra pil
lantok. Alig múlt fél kilenc. Mire meg
szólal a csengő', deres lesz a határ, meg 
az a néhány tincsem. Vegyem ki a ko
csit, az ócska Daciámat, amit a nagyika 
hagyatéka kölcsönzött nekem? Nem ve
szem, döntök, poroszkálok gyalog! Úgy 
talán foghatom a kezét. Levihetem szé
pen a füzesek alá, ahol Körösünk táblá
ból, alig van már „lába”. Addig iszom egy 
sört, hozzá egy fél rumot. Azt mondta a 
fater, ha van bent „üzemanyag”, énekel 
a motor...

Sürgetem az órát, miközben kavicsok
ba rúgok az új csukám orrával. Min
den perc két év! Amikor sietnél, az idő 
is ólomcipőt visel. Miért nem jössz, vi
rágom?, ordibál az énem. Tudod, hány 
csajom volt a horvát tengerparton? Leg
alább két tucat, s én mégis érted jöt
tem!

Hurrá, vivát, éljen! Úgy látszik, van 
isten, jól dumált a nagyim! Ahogy meg
pillantom Mancit, kigyúlnak a fények, 
énekel a szívem. És ami fontos, nem fi
úval, nem a főnökével látom, aki -  úgy 
mondják -  rátette a kezét! Világos köl
dökblúzt, amcsi farmert visel. Minden 
feszül rajta! Bár Katinkával, egy má
zsás csajjal dumál, biztosan észrevett! 
Az se nagyon bosszant, hogy egy brili
áns csoda miért ragaszkodik a fényte
len rozsdához? Nem bízik magában? 
Azt hiszi, ha nincsen ellenpélda, sose ve
szik észre?

-  Helló, Krémer Ödi!
-  Szia, édes Manci!
-  Ketten vagyunk, Ödi! -  figyelmez

tet perzselő hangon.
-  Üdvözlégy, Katinka! -  szűröm kellet

lenül.
-  Ismeritek egymást?
-  Láttam már párszor... Persze csak 

melletted.
-  Itt a gyárunk előtt? — Itt. Bólintok. 

Örülnöm is kéne?
Mikor mellém érnek, sárga kocsi fé

kez. Óriásit szusszan, majd kiadja a lel
két. Kopasz fickó száll ki. Ki más is le
hetne, (mint) a Gyula, az egykori barát, 
a mai vállalkozó. -  Sziasztok, gyerekek! 
Ha lehet, ne nézzetek, irtó fáradt va
gyok. Tíz órát vezettem, tapostam a pe
dált, hogy a konkurrencia előtt hozzam 
meg a jó h írt a multis főnökömnek...

-  Merre tovább, Gyula? — áll eléje 
Manci.

-  Be szeretnél szállni, vigyelek haza?
-  Ha te is úgy akarod.... Ha nem vagy 

nagyon fáradt.... Csak Bundás van ott
hon...

-  És ők? — pillog felénk Gyula.
-  Nem látod, örülnek. Nem igaz, Ka

tinka? Hányszor kérdezted már: mikor 
mutatod be a szomszéd kőművesed?

LÁSZLÓFFY CSABA
Esély békés 
naplementében

Angi Istvánnak
„Szökevény képmásokban” 

(Dylan Thomas)

Halálra szánt sok sehonnai; zúzott 
szívű szeretők galandférge rí. 
Szörnyeteg vétkek szövevényei.

Hát amazok: a kitömésre váró, 
hőssé kikiáltott áldozatok? -  
Nincs más esély, hisz ugyanaz az ok.

Szennyezett levegőn hús-vér színjáték; 
ördögi végzet szorítása lett 
a te sorsod is, réztorkú balek.

A „Duná”-n Adyt 
szavaltak

Képmásaid: a hiszékeny halandók, 
bronzvörös naplementében harang
szavát lesők. Az ördögi kaland

vagy inkább a végzet(l) szorításában 
kapálózol, sebzett emberiség; 
(töröttborda-létezés) -  van-e fék

dölyfhabzásban és handabandázásban? 
Bukfencező, tusakodó fejek 
kiszáradt tarlón, tájba égetett

autósztrádákon, idő salakján -  
moszat vagy balzsam: romlásnak kitett, 
esendőségükben megszenvedett

koponyákról levakart buta méreg; 
talizmánként őrzött ős babonák, 
mikrobanyüzsgést utánzó világ.

(O, kezdet! föl-fölbugyborékoló 
kétely; a keresztfára ráfagyott 
vércseppfürtök, szurtos sztalaktitok.)

Feszt László: Meditáció

„Be szép, kísérteties világ”
(A halottak élén)

Gúnyosan leáldozott a nap, mely 
az O ó nótáin nőtt fel; 
két békediktátum is végzett a 
napverte busongókkal.
Partjainkat lereszelték, le
kalapálták, s közben a Duna 
csak folyt zavarosan, egykedvűen, 
naggyá tette az örök esőzés.

Szüléink kúnkorodó gyötrelmei, 
szé^LciybányA-kivagyisága; 
a gyermekeink -  be kell vallani 
nemcsak a múltat -  félig 
emlékeznek, félig már nemigen.

De én most Róla beszélek, kinek 
„muzsikáló lelkét” bizisten 
magam is megmosolyogtam már.
Arca szikföld, s por üli vastagon 
az elhamvadt könnyeket )lásd: „ki ért 
a halott-támasztáshoz?”) -  
már csak emiatt is, jó, ha tudja, 
hogy csupán tudatom tartja életben 
Ót és a magyarságot.

Semmi rejtelem, habár sok nyarunk 
kidalolatlan marad végképp.

(K)óda

Ki az, aki az igazi halaványak 
Táborában vezérkedik?
Buták, fáradtak és mégsem csömörülnek? -  
jaj, szegény fejük nekik.

2006. március 17.

Egy mítosz nyomában
„Zeneszóval közeleg Európa” 
(Gergely Ágnes: Találka)

Virtuális (sólyomcímer)vadász.
A préda rég kivénhedt keselyűk 
martaléka lett. Rt már csak fejük- 
s házuk-vesztett törzsek! -

Ki a hibás?

2006. március
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HAJOS JANOS 
(Légszomj)

Egymásra rakosgatott szerelmek 
között fütyül a szél. Építményem: 
hangszere és csillagtalan szállodája 
egy száraztorkú és légpoklos tüdőnek.
Egyszer tán kalapot formál koponyámból 
egy rosszul (el)helyezett, halkan zuhanó tégla!

(A Cuza-Voda 8/2-beli 
víg napjaim c. ciklusból)
Egyedül 
nekem köszön
heti e Ház, 
hogy lakója van.
E szoba
pusztában minden nap 
úgy múlik el,
mintha a negyvenedik (év) lenne.
Aztán égó' csipkebogyó
tea képébóí 
ismét fölparázslik 
a mózesprérin 
egy emészthető tüske.
Ritkán izzadó ujjlenyomataim 
nem pazarolják a teret, 
ameddig a szem ellát, 
szorítkoznak jórészt 
csészére, pohárra...
Jobban hasonlítanak már 
tenyeremre 
e túlterhelt tárgyak, 
mint sorsomra a tenyerem -  
vonalak préselt bokrétája!
Persze a búcsú,
avagy Higiéné valamely napján, 
leúszik majd minden kézjegy 
a kagyló zuhatagán.
Életvonal (hosszú), 
korai betegség, 
szerelmi éh 
és karmaim nyoma: 
karom talpáról 
az egész grafikai Karma, 
engedékeny, 
puha törvényeket vés a 
Kanálisfalra.

Fogak infernója
avagy az invenció születése

Nincs mit beismerni.
De az éjjeli torturisztikán mégis megjelenik 
a vallnok. Almában szárnyra kellnek fogai, 
rosszízű, véres madarak szántják föl tarlószáraz nyelvét, 
csőrükben olvad a kesernyés ólom, ólom
diók zuhannak nyelvére, 
itt van a szájvilág karmikus ősze. Össze
csapnak az idegvágó kínzóeszközök, inkvizitor-ollók között 
egy nyers-vörös hússzelet megadón habzik...
De nincs mit beismerni már.
Ezért inventál tovább...

Számtalanság
Számtalan vers születik 
ezzel egyidőben.
Odakint (vagy egy másik kalitkában) 
kakas kukorékol, 
belekukorékolja kakasságát 
a frigid, de szivacsos múlandóságba, 
valamint a világi irodalom 
számtalan szócsövébe.
A szócsövek elnyelik a kukkorékot, 
desztillálják,
(kivonják belőle a kukkot, 
hogy mégse legyen túl áttetsző) 
s hogy mégse legyen túl áttetsző, 
ellátják személyes alhasi rezonanciával 
és aktuális pszeudófatalitással, 
majd a megtestesedett hanganyag 
ismét kibocsáttatik
különféle farmok és fórumok irányába. 
A körforgás imigyen beindult.
A kakassal ezentúl számolni kell.
S a világ tyúksága 
számtalanszor benedvesedik!

Hajós János: 1976-ban született Ko
lozsváron. A kolozsvári Zeneakadémia 
hallgatója.

Utazás Ideodába
Ide jutottam hát, 
a rám-mutató nyilak 
kaotikus kereszttüzébe -  
ahonnan már csak toronyiránt, 
befelé szaglászó orrom iránt, 
ahonnan már sehová -

bizony oda, ahonnan, 
jól látszik, hogy itt az “ottan”, 
ahonnan, ha arra törünk 
pontosan ide jutunk, 
istenbizony ideodába,
Ideodába visz az utunk!

8 K i l o m e t r i K



HELIKON

JÓZSA ISTVÁN 
John M ilto n  
p é ld á j a
Kicsoda Faustus?
Egy gondolat történetét követjük, va

gyis nem elsősorban azt az alkotó in
venciót írjuk le és interpretáljuk — az 
majd az irodalomkutatás feladata lesz -  
, amellyel a műalkotások, emberiség-köl
temények szerzői feldolgozták, irodalmi 
műalkotássá élték a készen kapott, örök
lött, hagyományozódott, generációkon, év
századokon és ezredeken át túlélő, meg
megújuló folyton felbukkanó gondolatot. 
Milton Az elveszett paradicsom című mű
ve is az újrafelbukkanás hogyanja, rene
szánsz és angol változata, megértéséhez 
kevés az irodalmi sajátosságokat megra
gadó interpretáció.

Az első legfontosabb kérdés az volna, 
hogy miért jelent meg újra az a gondolat, 
annak az egzisztenciális fordulatnak a 
gondolata, amelyről minden nép őstudá
sának szövegei beszélnek. Természetesen 
már maga a reneszánsz is megpróbált 
választ adni a kérdésre -  így született 
Faustus története.

Kicsoda Faustus?
Mi történt a reneszánszban? Mert itt 

és csak itt ragadható meg igazán az arisz- 
totelészi cél-ok, ez esetben erkölcsnemesí
tő szándék, a hit megerősítésére való tö
rekvés. Persze, megújult az antik görög 
hagyomány, mondogatjuk -  de ez a megfo
galmazás homályos, kapitális tévedések
hez vezethet. Ez a visszaható igeforma 
csalós, mintha azt mondaná, hogy az a gö
rög hagyomány — ki tudja?, senki nem tud
ja megmondani, miért -  fogta magát és 
megújult. Nem, az a kor zseniális alkotók 
sorának kora, azok az emberek egziszten
ciális mélységeket jártak  be, éltek meg, 
és az önkifejezéshez használták századok 
kulturális kincseit. A művész számára 
nyilván az önkifejezés a fontos, az alkotói 
én kozmikussá tágul, gondolati, szellemi 
tere a „mindenséggel” mérhető. Az antik 
görög hagyományban, az európai kultúra 
egyik csúcsteljesítményében kitűnő alap
ra találtak. „Elet”. Ez érdekli Salamont, 
Dantét, Petrarcát, Bocacciot, Leonardo 
da Vincit, Michelangelot, Chaucert. És 
majd Andrej Tarkovszkijt is. Világos, az 
a gondolat, annak az egzisztenciális for
dulatnak a gondolati megélése folyamán 
aktualizálódik, az ősgondolat aktuálissá 
válik. A nagy csoport, a kis csoport szint
jén át a személyesig, az alkotó jelenéig fej
lődik. Figyeljük a gondolat útját: az egész 
elveszti időbeliségét és lesz időtlen, ponto
sabban örök. Illetve hát történeti megha
tározottságaiban koronként korszerű for
mában jelenik meg.

Az angolszász gondolkodás -  egyálta
lán, a nyugat-európai ... -  a görög hagyo
mányt folytatja, elsőre helyesnek tűnik a

Józsa  István: 1974-ben született 
Székelyhídon. Kritikus, esszéíró, a BBTE 
adjunktusa. Jelenleg Kolozsváron él.

Sátán alakját, toposzát Prométheusz láza
dásából levezetni.1 A titán az isteni és az 
emberi világ között közvetít, a fordulattal 
az emberé lett valami, amit az istenség 
tilt. A Sátán az Isten ellen és az ember el
len mozdul, nem az emberért fordul szem
be az Úrral, hanem a saját győzelméért. 
Csak használja az embert, az neki csak 
médium. Faustust nem szabad és nem le
het Prométheuszból levezetni, a tudás, 
vagyis a racionális tudás, vagyis a túl
hajtott önreflexió, a saját nevét nagy be
tűvel író Ráció képessége, funkciója, tevé
kenysége, a „Sátánnak” vagy nevezzük 
akárminek a tevékenysége a teremtővé vá
lásnak a története, Isten utánzása. Ezt 
akarja Prométheusz is, egyes mítosz-vál
tozatok szerint. 0  teremti az embert, va
gyis számára ő az alkotó. Faustus számá
ra a zsidó-keresztény hagyomány által a 
Sátánnak nevezett is alakítóvá vált.

Milton2 Dramatizálta az ő koráig túl
élt, örökölt gondolatot, az emberiség 
egyik első nagy témáját, annak előze- 
tesség-struktúráját. Ezek a gyökerek a 
meghatározók. Élőször is azt kell leszö
geznünk, hogy irodalmon túliak, ponto
sabban: előttiek. Amint az egzisztencia 
kijelenti magát. Irodalom ez már? Nem, 
sőt semmiképpen sem, ez itt az ontológi
ai alapozás szintje. Csak ennek a vizsgá
lata után válik egyáltalán lehetségessé, 
hogy nyelvi leképzését, az alkotó invenció
ját, a költői teljesítményt méltassuk, csak 
ezután kezdődhet az irodalmi interpretá
ció, az csak akkor kezd majd élni, ha az 
előzmények tudatában van.

Milyen gondolati keretben ragadha
tó meg Milton műve? Először is szimbó
lumkezelése a fontos, a mód, ahogyan 
feldolgozza az őshagyományt, annak 
archetipikus rétegeiig alámerülve. A 
szimbolikus alakok, helyzetek, elmozdulá
sok, az egész történet, maga a „sztori” el
sőre a Bibliában leírtak egyszerű átvétel
ének tűnik. Az alakok sajátosságaiban, 
viszonyaiban, hierarchiájában nincs sem
mi változás, az archetípusok, a toposzok 
ismertek. Miért írja meg, mondja el újra 
Milton? Többen az „usurper”, a zsarnok 
elleni lázadásnak tartják, de a művet a 
társadalmi rendszerből, az azzal szembe
ni viszonyból levezetni kevés.

Szimbólumteremtésében az első és leg
fontosabb, hogy az ismert, átvett, örökölt 
történetet a Sátán szemszögéből írja le, 
írja újra — és erről szólva nemcsak az a 
fontos, amit eddig már sokan kiemeltek, 
hogy ti. hős lett, mert hősök tulajdonsága
it egyesíti3. így lesz világos, hogy az em
ber paradicsomvesztése az ő bukásának 
ismétlése, kicsi, emberi léptékben. Két 
pont talán ez esetben is meghatároz egy 
egyenest, Milton művében, a Faustus le
genda megjelenésével rajzolódik ki egy
re világosabban az a paradigmatikus ten
gely, amely gondolkodásunkat vezetni 
látszik, amely a fikció valóságát táplálja, 
amely a fölöttes reflexiót vezérli. A szer
ző a görög hagyományt folytatja, az égi vi
lág mása ez a földi, árnyékvilág. A görög 
hagyomány folytatását találjuk meg az új
ragondolás módjában is. Ami előzőleg a 
mennyben történt, annak ismétlődése, ár
nyéka az ember sorsa is, mondja Milton.

A reneszánsz Milton tehát? A kor 
egyik leggyakoribb, legjellemzőbb témá
ját angol reneszánsz módon, ezen a gö
rög-, platóni- és zsidó-keresztény hagyo
mány szülte módon költi újra, hatalmas 
költői erővel. A további interpretáció már 
irodalmivá válik, a motívumok, a ritmus 
stb., vizsgálatát már elvégezte, illetve 
többszáz éve végzi a szakirodalom. A fen
tieket nem is annyira e munkákat folytat
va, írjuk, hanem azok elé.

Faustus történetének előképe ugyan
is a Sátán története a Mennyben, ezt az 
előképet írja meg, dramatizálja Milton 
Az elveszett paradicsom című művében. 
A „bűn”, a teremtő koncepciótól való elté
rés gondolatával hangsúlyozottan foglal
kozik a reneszánsz, kitűnő alkotók sora 
jutott el a felismeréshez, hogy az egyet
len lehetőség, alternatíva valamely vissza
út keresése. És mi végül azt mondjuk: „a 
reneszánsz”. Mi történt? Miért? A kérdés 
alapvetően történetfilozófiai, de... talá
lunk Miltonnál választ? 4

A történet ugyanaz tehát, melyik az 
az alapvető dinamizmus, amely újra... 
„előhozta” azt a gondolatot? Egyfajta vá
lasz látszik körvonalazódni, amint észre
vesszük, hogy — közben végig a másik fá
ról, a kert közepén álló másik fáról van 
szó. Ez a tiltott fa az egyik első időmetafo
ránk, minden nép mítoszkincsében megta
láljuk. Ezt a gondolatot, a visszaút kísér
letét írja meg paródia formájában George 
Bemard Shaw Vissza Matuzsálemhez cí
mű „metabiológiai pentateuchjában”. A 
két legfőbb emberi törekvés, motiváció, 
a két alapvető dinamizmus, amely megha
tározza az egzisztenciát. E két motiváció 
nyomán a keresések, a tévedések, a mér
téktévesztések — és következményeik, 
amelyek csak és csakis magára a személy
re szállnak vissza. „Bűn” tehát „és bűn- 
hődés”, esetleg „föloldozás”, „kegyelem”, 
mondja a Könyv, amely vezeti ezt a gon
dolkodást, megvilágosodás, mondja a ma
gát tudományosnak nevező filozófia.5

G. B. Shaw 
p é ld á j a
Kicsoda Faustus?
Az isteni koncepciótól való eltérés a gö

rögöknél már a titánok világában, az is
teni és emberi világ között közvetítő szin
ten elkezdődik, Prométheusz, a titán a 
közvetítő lény egyedül bűnhődik, egye
dül viseli a következményeket. Az em
ber -  éli a kapott ajándék áldásait, az em
berről aztán szó sem esik Prométheusz 
történetében. A főistenség az embert is 
büntethetné valamely formában, vissza- 
vehetné Prométheusz ajándékát stb. A 
tűzlopás és — ajándékozás metaforájával 
leírt fordulat váltás, változás az emberi, 
a földi élet nagy folyamatában -  Zeusz, 
valamely teremtő istenség korrigálhat
ta volna. A világon sehol, egyetlen nép 
ősmitikus hagyományában sincs utalás 
efféle beavatkozásra. A visszaút? A lehe
tőség a zsidó-keresztény hagyományban 
rögzült fordulatig, Jézusig a görög, a ró-
> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról 
mai hagyományban, egyáltalán a keresz
ténység előtti időkben fel sem merül. A 
keresztény gondolkodást, európai önref
lexiót követve ezért kell szólnunk Shaw 
Vissza Matuzsálemhez című művéről. A 
tudás fájának gyümölcsével lerövidül az 
ember életideje -  a „metabiológiai” szöveg
ben a visszautat az emberi akarat jelenti. 
A Faustus-gondolat újjászületéseit követ
ve: a 20. században talán az egyetlen iro
dalmi, művészeti kísérlet a visszaút effé
le megtalálására. A mű az emberi akarat 
abszolutizálásának története, tulajdon
képpen paródiája, mert annyira eltúloz
za azt, hogy csak paródia lehet. A „meg
oldás” nem az égi világból születik, nem 
isteni kegyelem, csak emberi igyekezet. 
Faustus története a fiktívből csak ima- 
ginárius „megoldásba” vezet. A Vissza 
Matuzsálemhez című „metabiológiai 
pentateuch” csak paródia lehet. George 
Bemard Shaw következetesen gondolko
dik.

F ran z H odjak  
p é ld á j a
Közép-kelet-európai Prométheusz
Kicsoda Faustus?
Mondjuk Közép-Kelet-Európában... ? 

Prométheusz leszármazottja?
Tény, hogy ennek a Prométheusznak, a 

miénknek már alig van köze ahhoz a Pro
métheuszhoz, az „igazihoz”. De hát itt tu
lajdonképpen ez az igazi, amaz egy an
tik görög idea csupán, lássuk csak, hogy 
is van ez.... André Gide majdnem-prózá- 
jában6, A rosszul leláncolt Prométheusz
ban, a 20. századi háttérhez viszonyítva 
következetesen jelentkezik a gondolattal 
és viszi azt végig: „De uram, sasunk tulaj
donképpen mindannyiunknak van.” Ez 
azonban az egyén-Titán-világ viszony
ban a változásoknak csak a töredékét 
ragadja meg. Fontosabbak ennél a Pro
métheusz-, Faustus-gondolat változásai, 
hiszen a szimbólumon át nézve-bontva fel 
a világot, minden viszonyfonal tőle indul 
ki és hozzá kanyarodik vissza.

A mi Prométheuszunknak, Közép Ke
let Európa Prométheuszának igazi termé
szetét olyan költő ragadhatta meg... úgy 
igazán aki a legfasisztább „rend” nyomá
sa alatt is alkotott. Franz Hodjak kolozs
vári költő volt, és tulajdonképpen költői, 
egzisztenciális, emberi kötelességét telje
sítette, amikor megírta versét.

Prométheusz II
most íme
a madarak kihalnak 
tömegestül 
gyűlnek új gondjai 
Prométheusznak

mi jöhet még 
ha egy napon 
nem marcangol 
nem fáj több sas

örökhittel azért 
gyúrja-e még önképére

az embert 
tán legyen végül 
önmaga 
mint ő

kételyek közt
már mindennapi
örömök
gondok
gondolatok
névtelenségébe dobva
szorong
s a minden-ragyogásból 
inkább csak vigaszként 
a mártíromság marad 
hogy sorsszerűén mártírnak lenni 
többé nem szabad 
nem szabad

J ó z sa  I s tv á n  fo r d ítá sa  7

Ennek a Prométheusznak az eseté
ben a megváltozott léthelyzet következ
ményeként fojtó identitásváltozás a tra
gédia, melyben a Prométheusz-jelkép 
áthajlást képez az episztémés, megis
merő jellegkörből8 egy gnósztikus Pro- 
métheusz-fogalom felé. így a jellembeli 
meghatározottságok kiszabta eredeti he
lyéről, a szituáció- és típusmotívum ha
táráról kényszerűen visszahúzódik va
lamely szituáció-motívum szférájába. 
Lázadó típusának jegyeit elveszté, va
gyis kénytelen alávetni magát a bármi
lyen adott léthelyzet törvényszerűségei
nek. Mindennek következményeként a 
téma hordozta, két szembeállított, ponto
sabban párhuzamos de ellenétes értékű 
végtelenség: a titáni mártíromság és a 
köznapi létünkbe zártság viszonya is vál
tozik. Aiszkhülosz, Shelley műveiben a 
titáni lét -  emberi lét viszonyban a titá
ni mártíromság végtelensége eleve fölté
telezi a kötelezőén köznapi mártíromság 
végtelenségét, viszont megmaradnak 
egymás ellentéteinek. Franz Hodjak ver
se olvastán a kitűnően alkalmazott, iro
nikusan elidegenítő effektus hatásában 
rádöbbenünk, és már nyilvánvaló: a ket
tő lehet -  lehet, hogy... -  egymás folyta
tása! A kezdeti világrend vagy inkább vi- 
lágmodell három szintje, szférája közül 
az isteninek már nyoma sincs, említés 
sem esik róla -  hiányában mégis súlyos 
- , a titánit pedig épp megszűnni látjuk. 
Míg az, az a másik Prométheusz élete és 
hallhatatlansága árán szembeszállt az 
istenivel, hogy megvédje az embert, ad
dig itt tettének következményeit látjuk, 
egy másik Prométheuszt: épp felfalja a 
megvédett kis, kicsi világ. Kimondottan 
vagy kimondatlanul, de benne van en
nek a másik Prométheusznak a tragédiá
jában is egy egész történelem, egy egész 
világrend, csak a vers képes ilyen szűk
szavúan világmondóvá, világmodellé vál
ni. Egyetlen szféra van, egy és csakis 
egy -  világos?! - , egy és csakis egy. A mi 
Prométheuszunknak alá kell szállnia, 
sőt egyszerűen lepottyan, útja a titáni 
másértvalóságból: az értünkvalóságból 
az önmagáértvalóságba, az önmagáért 
valóság népi mártíromságába vezet. „S a 
mindenragyogásból/ inkább csak vigasz- 
ként/a mártíromság marad/ hogy sors

szerűén m ártírnak lennie/ többé nem 
szabad/ nem szabad.”

Mártíromságból a mártíromságba. De 
micsoda különbség!

A folyamat visszafordíthatatlan?
Mit értett meg Faustus?

M ik sz á th  Kálm án  
p é ld á j a
Kicsoda Faustus?
Mikszáth Kálmán A hályogkovács cí

mű szövege ugyanazt a választ fogal
mazza tovább. A mű keretnovella, a 
„Rahmennovelle” a német romantika 
jellegzetes műfaja, a német-magyar, 
magyar-német kapcsolatok révén a ma
gyar irodalomban sem ritka. A keret: 
fiatal szerző levelet ír a Mesternek. Le
het, hogy igaz, megtörtént, lehet, hogy 
a Mester gondolkodott el egyszer a gon
dolatok genézisén, és költött egy fiktív 
keretet. Végül is nem fontos, a fikcióról 
maga Mikszáth Kálmán vetett papír
ra máig helytálló gondolatokat. A kép: 
a hályogkovács története, ahogy a tu
datosítás a csoda végét jelenti. A fősze
replő: nem, semmiképpen nem a hályog
kovács -  maga Mikszáth Kálmán, hisz 
kezdettől végig alkotó-magáról beszél. 
De tulajdonképpen nem is ő -  a gondolat 
megtestesülése. A gondolatsor prózában 
megírva, az alkotásról való elmélkedés, 
meditáció.9 A főszereplővel tulajdonkép
pen az alkotó szellem, megnyilvánulá
sainak a hierarchiáját vázoljuk, ha sze
replőstruktúrát, motívumrendszert stb. 
írunk le. Fontosabb az alapgondolat in
terpretációja, a művet úgy kell tekinte
nünk, mint egy összetett mondatot, örök 
kérdésre adott választ. Hogyan kell re
mekművet írni? A főmondat: nem tudom, 
mondja a Mester. A fő főmondat: nem is 
akarom tudni. Okhatározói mellékmon
dat: mert úgy járnék én is, mint .... Ke
ret és kép viszonyát követve: a keret a 
fontos, nem az óvja tartja  a képet, amint 
úgy általában, a kép van a keretért. In
diai mítosz, közép-amerikai szent könyv, 
indonéziai, kínai bölcsességek, afrikai 
mesék — Mikszáth Kálmán magyar re
alista író szövege tulajdonképpen a Mó
zes első könyvében leírtaknak az ellenké
pe. Monumentális, kozmikus gondolat, 
amellyel fajtól, kontinenstől, kultúrá
tól, kortól, tér- és időbeli távolságoktól 
függetlenül minden nép, minden alkotó 
foglalkozott. Prózában, letisztult, nemes 
egyszerűséggel megörökítve, egyetlen 
alak és rövid története. A prózaírás pár
lata, nagymester alkotása. A mű szöveg 
és metaszöveg egyszerre a történetet, a 
textust végigjáró emberalakok „tartják” 
a metatextust, a szöveg tulajdonképpen 
egy interpretáció története. Sőt, az önin
terpretációé. Mózes utáni bölcselet.

19. századi a történet?! Realista 
mű?! Felszínes értékelés, módszerta
ni igénytelenség volna csak egy bizo
nyos irodalomtörténeti korszak repre
zentatív alkotásának tartani. A szöveg 
a Faustus-paradigmában érthető meg 
és értelmezhető igazán, a mű mint 
metatextus pedig, hiszen elsősorban az,
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magának a Faustus-paradigma gondola
ti terének a felmérése, körvonalazása. 
A Mester, ahogy a nagy alkotók, elmegy 
az emberi megismerés végső határaiig, 
ameddig emberi elme valaha is eljutott. 
A mítoszokban, a különböző népek őstu
dásában sincs továbbvezető út.

Mikszáth Kálmán az egyetlen életes 
alternatívát dolgozta fel. Válasza örökké 
aktuális, akárhol de és akárhogy is, rész
következtetés.

Kicsoda Faustus?
Ádám és Éva tévedése pillanatnyi, át

meneti, időleges ingadozás, Faustus vi
szont határozottan elutasítja a Teremtőt, 
és az ördöggel köt szövetséget. Faustus a 
legszélsőségesebb példája az embernek, 
aki, ugye, az első emberpár után bűn
ben fogant -  és bűnben veszett el. Ahogy 
az önelégült Ráció éli, fejleszti, vezeti a 
maga útját. Tat twam asi. A történelem 
mindegyik századában, akárhol és akár
hogy is.

Jegyzetek

1 John Broadbent: Paradise Lost, Books 
I-II, Cambridge at the University Press, 
1972

2 Bibliai fogalmakban gondolkodik, az eg
zisztenciáról beszél, tulajdonképpen nem 
mond újat, tulajdonképpen nem akar újdonsá
gokat feltárni.

3 John Broadbent: I.m.; John Milton: Eng
lish Minor Poems. Paradise Lost. Samson 
Agonistes. Aeropagitica. William Benton 
Publisher, Enciclopaedia Britanica, Inc., 
Chicago, London, Toronto, é.n. [1952] 3.; 
Stepford A. Brooke: Milton Maximillian 
and Co. Ltd., London, 1909, 87-91.,140.; Carl 
Eilmer: Miltons Das Verlorene Paradies, 
Bibliographisches Institut, é.n., 14-15.;
Paradise Lost and Other Poems edited, with 
introduction by Maurice Kelley, published 
by Walter J. Black, New York, e.n. [1943] 
XIV; Milton’s Paradise Lost, Edited with 
Introduction and notes by C. F. Gregory, N.A.. 
G. Ball and Sons Ltd, London, 1915, XII., 
XXVIII.;Outline of 17 th Century English 
Literature, Edited by John Henderson, N.A. 
Forum House Publishing Company, Toronto- 
London-Sydney-Auckland-Capetown- 
Singapure, 1969, 104-105, 112-124; George 
Williamson: Milton and Others, Faber and 
Faber, London, 1965,15-16., 42-65.; stb. -  foly
tathatnánk a példák sorát. A 20. századvévig 
a szakirodalom ugyanabban a gondolati keret
ben kutat.

4 A második ének híres allegóriájában 
igen, az Jakab ap. I 15. versének: A kívánság 
mikor fogant, szüli a bűnt; a bűn pedig mi
kor véghezmegyen, nemzi a halált.

5 A gondolat fogalmazásmódoktól füg
getlenül -  egy és ugyanaz. Esterházy Pé
ter Fuharosok című regényéig és Steven 
Spielberg Párbaj című filmjéig és Francis 
Ford Coppola utolsó filmjéig sorolhatnók a 
példákat a gondolat újrafeldolgozásait kö
vetve.

6 Emiatt a „majdnem” jellege miatt nehe
zen azonosítható műfajú szöveg.

7 Korunk, 1994 11. 3.
8 Hésziodosz Theogónia, i.e. VI század, 
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9 Ahogy Novalis, Goethe, Schiller, Balzac, 
az európai romantika és realizmus nagyjai 
mind megörökítették a gondolatot.

BÁLINT TAMÁS 
Éjszakai bevetés
A nap futólag még kacsintott egyet 
az oldalára dóit mentőautónak, 
a kereszteződésekben a trolik 
villogó vészjelzőkkel álltak, 
az ipari negyedben lekapcsolták 
az áramot, s mikor a nézőtéren is 
elhalványultak a fények 
a darab elkezdődött.

Légy már legenda
Nem kötöm meg rendesen a csomót, 
de ne hidd, hogy meggondolom magam, 
amíg a szádat végre nem fogod 
be, vánszorog hajód majd parttalan.

Azért néhányszor megmosom nyakad: 
jobban csússzon (tán nem is képzeled 
hogyan lehetne ennél is vadabb), 
de elég lészen ennyi élvezet.

Nem kínozlak tovább, a kést, tudom, 
csak a merev szemeddel éred el 
és hallgatsz, de már ha a gyászkorom- 
ruhád összekened sem érdekel.

Eperbor
Ivek és gömbök fekete pamutban, 
és csillogó kacaja ízletes eper, 
lestem a partin viasszá fakultan, 
vigaszdíjként remélve beseper.

Egy percet ha adna, egy pillanat, 
s akkor bizonytalan felém haladt, 
balról került volna, de én is épp.

Mit tehettem, sajnálva némiképp 
bár, hogy kezéből kicsúszott a bor, 
törülgetésbe kezdtem, és mikor 
már szem elől veszett vendégsereg, 
s székek, asztalok sem voltak sehol, 
egy ágy, s ő a paplanon hempereg, 
ívek, gömbök: szén, eper és kreol.

Hittem, nem lesz vége a bálnak, 
(talán kár a felséges cseppekért) 
de a vendégek kiabáltak, 
s a pohár is porladva földet ért.

B á lin t  Tam ás: 1985-ben szü
letett Székelyudvarhelyen. Jelenleg 
a BBTE közgazdaságtan szakának 
másodéves hallgatója.

Semper Fidelis
Rudolf Lángnak

A halál melletti dombra 
az árnyékos völgyből hozza 
a szél a hangot, ha sikolt.
Nincs miért megvetnem múltam, 
mindent megtettem mit tudtam. 
Becsületünk a hűség volt.

A fürdőszoba
Képzelj el egy színültig teli fürdőkádat, 
amelyben a hátad íve

pontosan illeszkedik 
a kád hajlatához, ahogy belefekszel

feltöltődni.
Ruhástól a langyos vízbe,

hogy az orrodon
kívül semmi ne érjen a víz szintje fölé. 
Aki már próbálta, tudja

milyen nyugtatóan 
hat a ringatózás csukott szemekkel, 
ahogy csak a lefolyón kiömlő víz 
dallamos morajlása hallatszik 
és a mindennapok gondja, zaja 
együtt folyik és tűnik el a vízzel.
Később már ez is egyre távolabbról szól, 
simogat, melegséggel önt el, 
semmi nem mozdul többé s 
mikor kíváncsian kinyitod a szemeid 
csak a fehér falak vannak

és a kád üresen. 
Vagy egyszerűen a budin is lehúzhatod

magad.

Pitypang
Bevallom, a növénynemesítéstől irtóztam, , 
de nem kényelmességből, inkább 
féltem, hogy a burján elhatalmasodik, 
hogy száz kilóra is rúghat az irtani való gaz, 
s a terhe még a mázsát is meghaladja.

Fiatalon könnyű volt szeretni, 
lecsapni a bimbókat, csokorba szedni, 
kalapba tűzve domborítani a férfiasságot.
A kertészkedéshez későn lett türelmem, 
időbe telik a vadvirágot gyökereztetni.

Nincs mentségem, hogy nem láttam 
a hajtásban a tüzes liliomot, 
de most, az ősz maradék heteiben, 
a legendás fekete tulipán kísért, 
és a koszorút már nem én fogom fonni.

Kontra
Latyakban érkezett Veled lovam, 
remegve fújtatott, orrára pára 
fagyott s hozott repülve boldogan, 
vigyázva mégis áruló patára:
patakmeder cinkosan elkeni, 
követni kár, a hóié makulátlan, 
mi fogható s egészen emberi: 
áléivá fekszik az előszobámban.

A folytatásból már csak sejthetem, 
hogy mi igaz; talán meg is bocsátód, 
de szolgáim riasztva költenem 
nem kell, az éji tiszteletadásod
nyomot hagyott a perzsaszőnyegen.
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GÁBOR LAJOS
Kom-Ombo, a Manusok é s  a D ö g lö tt  Hús
Már megvolt a zöld, a dzsungel, a siva

tag. Már létezett hernyó, béka, majom, 
kígyó, patkány, leopárd, gorilla és Kom- 
Ombo, dók madár: stiglinc, papagáj, vad
galamb, csóka és sirály. Méghozzá már 
volt cigány is, de az igazi formában — 
Manus —, nem oláh változat, nem ma
gyar, nem gipsy, nem tzingaro, zigenner, 
gitane, romanes vagy beduin; hanem iga
zi vér-szín-Manus.

Potyogtak a narancsok, a banánok és 
a kókuszok. Minden oké volt, de egy pén
tek reggel, mikor a nap néhány arany, vi
lágos csíkvonalakat besunyizott a vad 
erdőbe, akkor pont egy rossz álom után 
felébredtem, mer’ kellett kivigyem a ha
vert. Miután a besikámat kiürítettem, 
közben egy kézzel dörzsöltem a szememet 
a fénytől. A ballal visszatettem a havert 
a helyére, vagyis a banánt a kiwire. Nem 
volt nadrág-slicc vagy zibzár, nem ismer
tem azt, hogy becsípem a fejét — csak 
egy vad rókabőr volt, amit leengedtem. 
Na, akkor egy olyan nagy üvöltést hallot
tam, háulást, sírást, mintha valaki nem 
akart volna meghalni. Olyan erős volt a 
hang, hogy a nagyváradi manusok is hal
lották, Karácsonyfalván már tudtak róla, 
Stonehenge-ben böjtöltek miatta. Nem 
volt időm arra, hogy gondolkozzak: sza
ladtam, mint az őrült a hang fele.

Ahogy közelébe jutottam, mind job
ban hallottam a barátomnak a hangját. 
Attól féltem, nehogy Kom-Ombo legyen. 
Magamban mondtam: nem-nem, ez nem 
Kom-Ombo. Csörgött a zöld izzadtság, 
csörgött a sírásom, amikor megláttam 
Kom-Ombo kis elefántomat. Próbáltam

ölelni, simogatni, de nem fértem hozzá. 
Körül volt véve csapdákkal. Gyorsan le
vágtam egy hosszú, erős, vékony ágat 
és ráakasztottam egy nyúlbőrt, amiben 
a vizet hordtam. Odanyújtottam neki. 
Persze, kevés volt, de már nem üvöltött 
annyira.

Én is el kezdtem ordítani segítség 
után: Laiii-Rupiii-Jankó-Pista-Bandi-
Mati-Benga- Gabi- Géza- Gazsi-Tubi- 
Kocsa-Teteü! És jöttek a testvérek és jöt
tek. De sokan jöttek. Már tele volt a zöld 
erdő manusokkal és közben kiabáltak: ne 
félj!, itt vagyunk!, ne ijedj meg testvér! 
Gyorsan nekiálltak elvágni a köteleket, 
de vigyáztak, hogy ne essenek be a kis 
Kom-Ombo alá, ahol egy még nagyobb 
csapda volt.

Miután kivettük Kom-Ombot, láttuk, 
hogy minden minden manus és Kom- 
Ombo meghalt volna, olyan nagy csap
da volt. Csóró Kom-Ombo sírt elefánt 
könnyekkel, közben az ormányával min
denkit csókolt. Mindenki boldog volt 
Kom-Omboval. így együtt nem féltünk. 
Azért nem féltünk, mert közös ősünk 
volt: manu fantinus, akinek fildesből 
volt a bajsza. Azért van hasonlítás Kom- 
Ombo és a manusok között.

Ezek után Kom-Omboval elindultunk 
vadászni. Vad-Mombo egy fehér, jó hú
sú vad-állat, akit mindig könnyen fo
gunk meg, mert elárulja a büdössége, a 
szaga. Miután Kom-Ombo rátapos Vad- 
Mombora, nagyon könnyen lehúzzuk a 
bőrét, ameddig még meleg. Nem kell el
vágni a nyakát, ha már Kom-Ombo rá
lépett. Utána kitesszük a napra egy-két

órát, hogy megbüdösödjön. Jól bekenjük 
homokkal, utána Kom-Ombo rá-urinál, 
körülbelül vagy 21 liter tratamentumot. 
Mambusszal és kókusszal bekötjük és tü
zet rakunk rá fiatal szilva-ágakból a kö
zeli szilvásból. Egy óra múlva megvan a 
vad-tongo kaja, jó szagú, finom sült hús. 
Ro-ombo jól fog lakni. Persze, előtte jól 
megmostam Kom-Ombót, megitattam hi
deg, tiszta forrásból.

Aztán lefeküdtünk egymás mellé. Én 
horkoltam, ő fingódozott. Olyan gyorsan 
ébredtem, hogy még néhány másodpercig 
hallottam a horkolásomat. Féltem, hogy 
megint baja történt. De visszafeküdtem a 
bal alsó combjára, mert ott melegebb volt, 
hallottam a szíve dobogását.

Hirtelen nagy csúnya fehér emberek 
jöttek, bőr dobokkal, valami rituális dob
táncot jártak körülöttünk és ordítoztak, 
de én gyorsan megijedve mondtam ma
gamban: ne félj Kom-Ombo, drága Ombo, 
esküszök nagyapánk nagyapja apáira, 
manu fantinus-ra, hogy örök világ test
vérek leszünk, nem hagylak, ha meg kell 
halni, akkor mind a ketten meghalunk. 
Amamba.

Nem mertem kinyitni a szememet, de 
nagyon finoman figyeltem, hogy ránk lo
csoltak valami nedveset és mintha vala
mi port hintettek volna ránk. Erre fel
ébredt Kom-Ombo, már nem féltem, 
annyira erősen vakított a nap. De mire 
észhez tértem, mindenki le volt borulva 
Kom Ombo előtt. Na mondtam: léteznek 
manu fantinus-ok! Kom-Ombóval el kezd
tünk kiabálni: Rupi Jankó Tocsi Papo 
Gone Coca Pipi Parci Bogdi Gombos Sipi 
Manhrale! És jöttek a Kom-Ombok, te
le lett az erdő, és ettek-ittak és ma is él
nek, ha meg nem haltak. Vagy elmentek 
vadászni!?

G órcső
Új rovat indul A nagy Kilometrikben, le

vélváltás-rovat, Górcső címmel. íme:

T.M. K ovászna

Jó látni, hogy fiatal szerzők a 
fennvalóhoz fordulnak segítségért, s 
ezt le is írják, ám, hiába, hogy a hit 
hegyeket mozgat, nem biztos az, hogy 
a verslábak, a rím, a ritmus is épp ily 
egyszerűen mozdul el a jó irányba. 
Kedves levélírónk, T.M., fiatal hölgy, 
ki még egyszerű füzetlapon küldi ver
seit, nem gépelve, másfeles sorközzel, 
12 pontos Times New Roman betűvel, 
ahogy ezt szerkesztő elvárná, de nem 
ez a legnagyobb baj, kedves T.M. Ver
seit, nem a hitetlenség, hanem a költői 
felkészültség hiánya veri bilincsbe, ta
lán ezért írta meg a fogoly című négy
sorost: „megkötötték kezem, lábam/ 
szorítástól égek, fájok/ nincs jogom 
a szabadsághoz/ örökös rabság a tá r
sam”. Ha szabadul írjon még, és levelé
hez csatoljon életrajzi adatokat is.

K.I. -  K olozsvár

Örülök, hogy megírta: ön fogtechni
kus a Dimitrie Cantemir egyetemen, 
de a szerkesztői méregfogat még nem 
sikerült kihúznia, az csak erősebb 
lesz, amikor ilyen sorokat olvas: „ar
cod árnyéka kikönyökölt állcsontod
ra”. 7/7-PER-7-ES verséből már sej
tem, önből 007/7-es ügynök is lehet, 
de a jó szövegeket, még elrejti egy glo
bális összeesküvés -  segítségért for
duljon James Bondhoz, a kortárs an
gol irodalom lángeszű és aranyszemű 
kritikusához, addig is: „soha se mond, 
hogy soha”.

K.Á, -  G yulakuta

Jól tette, hogy küldött verseiből, 
mert kiderül, hogy legalább József At
tila verseit olvasta már.

Élet-eszmélet és Születésnapom
ra című versei erről tanúskodnak, 
de szóljon kérem a tudósoknak is, ha 
már fölfedezte, hogy „feszül egy kék 
vászon a levegő mögött”, talán önnek

sikerül megoldani az ózonlyuk és a glo
bális felmelegedés globális gondjait.

„Barlova G abár”
Hogy ön kicsoda, azt nem tudom, de 

biztos vagyok benne, nem is Barlova 
Gabár, nem is Fábián Rózsa.

Az sem tudom fiú e vagy lány, eset
leg androgün, travesztita, kinek ked
vence a travesztia? A hetvenes évek 
neo-avantgárd stílusát idéző versei 
azonban arra utalnak, ön nem is 
1979-ben született, hanem jóval ko
rábban.

Furcsa, hogy életrajzát első szám 
harmadik személyben írta, de nem 
meglepő, hiszen nem tud dönteni ar
ról: kicsoda is valójában? Hogy milyen 
sors vár önre (önökre?) az kiderül, ha 
betér szerkesztőségünkbe és személye
sen is bemutatkozik. Mindenesetre, 
mint egy versében is leírta: „Ha felve
hetjük, értesítjük önt!”

KARÁCSONYI ZSOLT
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SÜTŐ-EGERESSY ZSUZSA

E lm ondható
történetek
„Az írás értelme erre látszik korlátozód

ni: önkitárulkozási és elzárkózási modelle
ket nyújt, melyek (esetleg) felhasználhatók 
élettörténeteink megélésénél, megírásánál. 
Ennyi volna? Nem egészen, de a többi csak 
korlát. Például a nyelv, amelyen megszó
lalsz, de maga a történet is, amely mögött 
megpróbálsz eladni ezt-azt.”1 Ha Zsidó Fe
renc előbbi eszmefuttatását öszevetjük a 
Csigaterpesz című novelláskötetében2 sor
jázó írásokkal, kisebb ellentmondásra buk
kanunk. Történetei ugyanis korántsem az 
eszmei mondanivaló elé állított paravánok
-  maga „a” történet lesz a fontos és válik 
főszereplővé szövegeiben. A továbbiakban 
épp ezért a rra  térnék ki, miféle története
ket mond el Zsidó Ferenc.

A három tematikus egységre osztott kötet
ben javarészt csattanóra kiélezett, lineáris 
szövegeket olvashatunk, nemhiába méltatta 
például Bréda Ferenc a Csigaterpesz novellá
ira jellemzó' történetközpontú elbeszélésmó
dot.3 A történetszövés egyik alkalmazott re
ceptje látszólag egyszerű: a szerzó' köznapi 
helyzeteket és szereplőket választ, mint a 
cigány gyerek ellen bosszút forraló vásott 
kisfiú (Karácsony), a részeges apa és család
ja  (A disznó) vagy a falujába hazalátogató 
újgazdag üzletember (A látogató). A kisem
berek ugyanakkor meglepően groteszk hely
zetekbe kerülhetnek, mint a Hajnali 4.20 
hőse, aki végső elkeseredésében éjszakai ko
pogtató-túrára indul, vagy Az evőgép szerep
lője, aki úgy érzi, megalázó „evés-párbajba” 
került. A különböző szerelmi történetek ese
tében viszont a szerző olyan párokat választ
-  nagydarab, anyáskodó nő/vézna férfi (Vil
ma gyereke), sármos ficsúr/csúnya lány (Ket
tesben), ösztönösen gonosz páciens/kísérle- 
tező kedvű pszichiáternő (A pszichiáternő)
-  amelyeknek ellentmondásossága eleve ma
gában rejti egy frappáns történet lehetősé
gét. Filozofikus hangvételű, hangsúlyosan 
metaforizált szövegek is helyet kapnak a kö
tetben (Az esőember, Napfogyatkozás), bár 
ezek a létértelmező írások a nyelvi lelemé
nyesség ellenére pont azt a történetközpon
túságot nélkülözik, mely Zsidó Ferenc novel
láinak általában erőssége.

A Csigaterpesz történetei változatosak, 
de vannak visszatérő alakok és helyzetek, 
melyek több novellában is előbukkanak. Az 
átok Terkája a Népi Mária Magdolna hősnő
jével mutat rokon vonásokat: mindketten 
szerelemre született, forróvérű szépasszony
ok. A történeteket összegyűjtő, megőrző 
nagyapa figurája és a tőle származó törté
net előbb Az átok, majd pedig Az elmondha
tatlan történet kiindulópontja, illetve tárgya 
lesz. Az evőgépben két változatban is szerep
lő „evés-párbaj” és a keveset evő férfi ki
sebbrendűségi érzése a Levél feleségemnek 
című írásban tér vissza kevésbé groteszk 
formában. A legtöbbször ismétlődő szerep
lő azonban az író, a hivatásos történetmon
dó, aki például épp „történethiányban” szen
ved. Ilyenkor maga a történet voltaképpen 
a írnivaló után kutató író ötletszerző próbál
kozásaiból kerekedik ki: A végtelen játszma 
hőse egy gyónást hallgat ki, hogy beépíthes
se azt saját könyvébe, Az elmondhatatlan 
történet narrátora nagyapjához zarándokol 
felhasználaható történetért.

Úgy tűnik, az író-szerep problematizálása 
Zsidó Ferenc kedvenc témái közé tartozik. 
A Csigaterpesz novelláiban felbukkanó író
alakok közös ars poeticáját akár úgy is meg
fogalmazhatnánk: a történet mindenek 
előtt. Az író bármilyen forrásból meríthet, 
hiszen a történetmondás ténye felmenti(?) 
őt a spirituális és etikai tabuk alól: meg
sértheti a gyónási titkot, folytathat félbe
m aradt baljós családi drám át, kiteregethe
ti a családi szennyest („Szégyenérzet nincs 
bennem, íróként bárm it megtehetek. Ezért 
írom most íróként ezt a levelet neked. Sze
relmes íróként. Olyasmit is kiköhöghetek 
most, amit magán-szerelmesként sosem 
akarnék elmondani neked.” Levél feleségem
nek). Az író alakja úgy jelenik meg az em
lített novellákban, mint aki egyszerre mű
vész és mutatványos, s folytonos belső és 
külső késztetésnek engedve kell újra és új
ra történeteket feltálalnia olvasóinak. Ez 
az igyekezet az olvasókkal való viszonyát is 
meghatározza. Az önmagára reflektáló tör
ténetmondó ugyanis közönségének nem egy
szer voyeurisztikus szerepet szán. A Levél 
feleségemnek (levél)írója eleve arra  számít, 
hogy „milyen kéjes kíváncsisággal fogják 
lesni az emberek: mit, hogyan ír az író a fe
leségének”, azonban mintha ő maga lenne 
az, aki „kéjes kíváncsisággal” lesi, mennyi
re sikerül a hitvesi/olvasói elvárásokat meg
cáfolnia. A Kettesben című novellában a nar
rátor folyvást odakacsint a történet fiktív 
szemlélőinek a szereplők háta mögül: „mi, 
a szórakoztató eseményeket egy különös 
kegy jóvoltából távolról követők (...) nyomon 
követhetjük sorsuk alakulását, mégpedig 
úgy, hogy erről az érintetteknek nincsen tu 
domásuk.”

Amire ezen kívül gyakorta explicit 
utalásokat találunk , az a (mindenkori) 
történetiek) variálhatósága. A Kettesben 
című írásban például az eseményeket 
mintegy műsorvezetőként felkonferáló 
narrá to r a történet csattanójaként eme
li ki a változtatás lehetőségét. A „sármos 
bájlegény” és az „átokcsúf lány” sztorija 
másképp (azaz a „szirupos átlag történe
tek” sémáját és közhelyeit követve) a lak ít
ható, ha a ronda Honcsok B ertát egy bá
jos főszereplőnővel helyettesítjük: „Akkor 
a bajokat túlélve beleszeretnének egymás
ba: rom antikus szexjelenet, báj, kellem. 
De így? Sírás, kérem, sírás!” A Népi Má
ria Magdolna „utóirata” a színhely meg
változtatásához köti a történet továbbgon
dolását. Az átok elbeszélője is felhívja a 
figyelmet a történetszövés különböző le
hetőségeire az előfeltevésektől függően: 
„Nincs tú l sok értelm e rágódni azon, volt- 
e álom, volt-e átok. Annyit azonban jó lesz 
megjegyezni, hogy amennyiben nem volt, 
akkor a tö rténet alakulás egészen más 
kell hogy legyen, m int abban az esetben, 
ha volt.” Az elbeszélő kiszólásai az olvasót 
is bevonják a történet alakításába, helyen
ként pedig egyenesen az olvasó kénye-ked- 
vére bízzák a befejezetlen alaptörténet al
ternatív  folytatását: „Kedves olvasóm, ha 
nem tetszik az irányelv, nyugodtan vá
laszthatsz m ást.”

Az újragondolás lehetősége látszólag 
nemcsak az önreflexív utalások szintjén, 
hanem prózapoétikai és szövegszervezési 
elvként is meghatározza Zsidó Ferenc no
velláit. A szerző több ízben választja ala
pul klasszikus és kortárs szerzők írása
it, hogy egy m ásik történet alapötletéből, 
hangulatából formáljon újat. Az evőgép cí
mű írást például tekinthetjük frappáns rá-

Zsidó  Ferenc  \ \
CSIGATERPESZ

játszásnak Móricz Zsigmond Tragédiájára. 
Hangsúlyosabb az „újraírás” ténye a Tör
ténet békával, anélkül című novella eseté
ben, ahol a szerző Csáth Géza A béka című 
történetének kanyarít horrorisztikus(abb) 
befejezést. Az Egy folyón lefelé című novel
la Esterházy Péter prózáját idézi meg, jele
sül a Hahn-Hahn grófnő pillantását, csak
hogy itt a térbeli és lelki utazás színteréül 
a Duna helyett a Maros szolgál.

Érdekesebb azonban szemügyre venni 
azt, hogy miként változtak Zsidó Ferenc 
egyes novellái míg a Csigaterpesz című kö
tetbe kerültek. Az Új forrás 2004/1. szá
mában például Az evőgépnek csak az első 
része olvasható. A novelláskötetben szerep
lő szövegváltozat attól válik érdekesebbé, 
hogy ugyanazt a történetet kétféle néző
pontból mondja el, a házigazda és a ven
dég, a kisétkű és feneketlen bendőjű férfi 
szerepe pedig könnyedén felcserélhetővé 
válik. Jelentős bővítés eredménye Az eső
ember is, melynek rövidebb változata a Ko
runk 2001/1. számában jelent meg Húzó 
drótok címen. A kötetbe kerülő szöveg eb
ben az esetben sokkal metaforikusabb és 
elmélkedőbb, mint elődje (amely viszont 
épp tömörsége m iatt követhetőbb). A cím- 
változtatás nemcsak az előbbi szöveg kap
csán tűn ik  fel: A holló korábban Nászéjsza
ka címen (Argus 2005/3. szám), a Hajnali 
4.20 pedig Véletlen címen (Korunk 2003/ 
6. szám) jelent meg. Míg a „régi” címek la
zábban kapcsolódnak a cselekményhez, az 
„új” címadás egyszerre utal a konfliktust 
kiváltó tényezőre és a történetek groteszk, 
illetve drám ai végkifejletére.

„A” történet tehát korántsem mellékes. 
Ahogy azt a A végtelen játszma hőse mon
daná: „A játszma folytatódik, akcióra reak
ció következik, a történet él és élni fog -  s 
ez számomra mindennél fontosabb. Az élete
inkkel is lesz valahogy.”

Jegyzetek
1 Zsidó Ferenc: Alkotó és közönség 

Alkotó és közönség . Síró író, Csigalépcs, 
Csigalépcs/2. szám, 2004. február

2 Zsidó Ferenc: Csigaterpesz; Erdélyi Híradó 
Kiadó, Kolozsvár -  Fiatal írók Szövetsége, 
Budapest, 2005.

3 Bréda Ferenc: A párját ritkító parittyás, 
elhangzott Zsidó Ferenc kötetének kolozsvári 
bemutatóján.
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MÓZES HUBA
Aranymetszés és sorism étlés Bartók Béla 
A  kilenc csodaszarvas  című költeményében
Két vadászkolinda-változatból, melyet 

1914 áprilisában a Maros-Torda várme
gyei Idecspatakon és Felsőorosziban gyűj
tött, Bartók Béla román nyelvű őslibret- 
tót szerkesztett. Ezt tovább alakítva, 
készítette el 1930-ban Cantata profana 
című, a szarvassá változott fiák témáját 
kibontó zenekari-vokális művének román 
nyelvű librettóját, valamint annak össze
foglaló résszel kiegészített magyar vál
tozatát is (László Ferenc 1980: 214, 221, 
231, 240, 251), mely utóbbit a zenemű 
Bartóktól származó alcíme nyomán talán 
nem egészen önkényes eljá
rás A kilenc csodaszarvas cí
men emlegetni.

Az önálló költeménynek 
tekinthető', százhuszonkét 
sor terjedelmű magyar szö
vegben sajátosan fonódnak 
össze a balladával műfaji
lag rokon kolinda epikai, 
drámai és lírai jellemzői.
Ezeket a jellemzőket a költe
mény aranymetszéses és sor
ismétléses felépítésében ér
hetjük tetten.

A százhuszonkét soros köl
temény-egész egy hosszabb, 
kilencvenkilenc soros epikai 
részből és egy rövidebb, hu
szonhárom soros, lírai színe
zetű összefoglaló részből áll.
Ezt a két részt három szó 
szerint ismétlődő és tizenkét 
variációsán visszatérő kere
tező sor kapcsolja össze. A 
keretbe foglalt két rész kü- 
lön-külön és együttesen is 
aranymetszéses, ami -  ha 
a Cantata profana Lendvai 
Ernő vizsgálta aranymet
széses zenei szerkezetére 
gondolunk -  aligha lehet vé
letlen (Lendvai Ernő 1964:
225-266).

A kilencvenkilenc soros 
résznek az első- és másod
rendű aranymetszései a vissza nem fordít
ható átváltozás történetének epikai cso
mópontjai.

A 15-16.sorban:
És vadra vadászott 
Kilenc szép szál fiú...

A 23-24. sorban:
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek...

A 38-39. sorban:
(El is jutott) szarvasokhoz. 
Féltérdre ereszkedett...

A 61-62. sorban:
Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza...

A 76-77. sorban:
A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen...

Végül a 84-85. sorban:
Te csak eredj haza 
A mi édes jó anyánkhoz!

A százhuszonkét soros költemény
egész aranymetszései, amelyek a maguk

meghatározta szimmetriatengely két ol
dalán helyezkednek el, a volt és a van kö
zött feszülő ellentét drámaiságának cso
mópontjai.

A szimmetriatengely szintjén, a 61-62. 
sorban csendülnek fel a fiai nyomába 
eredt apa hazahívó szavai:

Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza...

Ezt megelőzően, a negatív aranymet
szés szintjén, a 46-47. sorban szembesül 
az átváltozott fiakat fel nem ismerő, fegy
verét célzásra emelő apa a legnagyobhik

szarvas fenyegető szavaival:
Mert téged mi tűzünk 
A szarvunk hegyére...

A szimmetriatengely másik oldalán, a 
pozitív aranymetszés szintjén, a 76-77. 
sorban a hazahívó szavak az otthon csábí
tó képeivel társulnak:

A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen...

Nyilvánvaló azonban, hogy a fenyege
tés és az otthon csábítása között a távol
ság áthidalhatatlan.

A kilencvenkilenc soros rész és a száz
huszonkét soros költemény-egész epikai 
és drámai csomópontjai részben egybees
nek. Ez az egybeesés a szó szerinti soris
métlésekre irányítja a figyelmet:

A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen,
A serlegek töltve...

A szó szerinti sorismétlések utáni vari
ációs sorismétlésekre is szükségképpen fi
gyelve, a költemény huszonhárom soros

zárlatának az előző vallomásos sorokat is 
hitelesítő, visszafogott líraiságát lehetet
len nem érzékelnünk:

A karcsú testük 
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép 
Tűzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé 
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.

Az önmagában véve is aranymetszé
ses zárlat, negatív aranymetszésének a 
szintjén, a 9-10. (vagyis a 108-109.) sor
ban balladai tömörséggel foglalja össze a 
mű témáját:

Vadászgattak, addig:
Szarvassá változtak...

Megjegyezném, hogy 
A kilenc csodaszarvas bár
mennyire nyilvánvalóan 
aranymetszéses-sorismét- 
léses szerkezetű is, észrevé
teleimet László Zsigmond 
a vers és ének prozódiájá- 
ról, Lendvai Ernő a Bartók- 
művek dramaturgiájáról, 
Tallián Tibor a Cantata pro
fanáról szóló könyvének, 
valamint László Ferenc a 
Cantata profana keletkezés- 
történetéről közölt tanul
mányának ismerete nélkül 
aligha fogalmazhattam vol
na meg. Elégtételt jelent szá
momra, hogy László Zsig
mond a Cantata profana 
érzelmi-zenei csúcspontja
it éppen a Mert téged mi tű
zünk/ A szarvunk hegyére, il
letve A fáklyák már égnek,/ 
Az asztal is készen sorok von- 
zatában ismeri fel (László 
Zsigmond 1961: 257-258), 
mint ahogy elégtétel az is, 
hogy Tallián Tibor A fák
lyák már égnek szimboliká
ját a serleg „varázsitalának” 
és a forrás „ellenmérgének” 
az összefüggésében értel
mezi (Tallián Tibor 1983: 
224-225).

Jegyzet
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B O G D Á N  L Á SZ L Ó

Hutera Béla utolsó utazása
(folytatás e lőző  szám unkból)

Dél volt, borús volt az ég, nyakukba 
lógtak a felhők, lélegezni is alig lehe
te tt. Tóbiás amolyan „forr a világ bús 
tengere ó m agyar “ -  hangulatban  ro
han t a folyóhoz (akkor döbbent rá, 
hogy a folyó sokkal többet jelenthet ne
ki, a cinikus világutazónak, m int b á r
ki is, előélete ismeretében képzelhette 
volna) leguggolt, tenyerébe merve a vi
zet, nedvesítette meg az arcát s beszél
ni kezdett a folyóhoz, m intha HáBé je 
len se lett volna. Hogy jelenlétéről 
megfeledkezik, ak ár a bizalom jelé
nek is felfoghatta volna, de ezen se 
töprengett hosszasabban, mélán néz
te a sötétszürkén hömpölygő vizet, a 
túlsó p a rt fái között ismeretlen, nagy 
testű  fekete m adarak  szálldostak, 
lomhán, látszólag cél nélkül. Oda
ment Tóbiás mellé, leguggolt, és ő is 
megnedvesítette az arcát. A víz hide
gebb volt, m int hitte. “ Ilyenkor a leg
csúfabb -  m utatott a D unára közvetle
nül Tóbiás - ,  de néhány hét s beindul 
a term észet újjászületése, elkövetkez
nek a zöld m egunhatatlan  robbanásai 
és hirtelen megváltozik a folyó is, föl
ébred téli álmából, különös bölcs lény 
a Duna, bevallom, én beszélgetni is 
szoktam vele.” A túlsó parton váratla
nul lövés dörrent, a m adarak sietősen 
szálltak fel, s m ár a folyó tük re  fölött 
lebegtek, újabb lövés dörrent, de a va
dászokat változatlanul nem lehetett 
látni, s azt se lehetett eldönteni, hogy 
a fekete m adarakra  lövöldöznek-e, 
vagy valam i apróvadra a túlsó p art 
cserjéseiben, bozótosában, aztán  vá
ratlanul majdnem pontosan velük 
szemben megjelent egy kutya, egy né
met vizsla, vakkan to tt néhányat, s be
leszagolva a levegőbe rohant tovább. 
Még két kutya tű n t fel, szintén vizs
lák, aztán  egy tömzsi alak, puskával 
a kezében. Mindez Tóbiást nem lepte 
meg, lehet, tudom ást se vett róluk, ő 
egyre a D una kiism erhetetlen, szeszé
lyes term észetét taglalta, m ert igazi 
nő ez a folyam, szép és szangvinikus, 
elragadó és k iszám íthatatlan , a k á r
csak a fehér ru hás spicces lány, aki 
most térdre esve szedegeti össze szét
guruló zsetonjait, a biztonsági őrök is 
segítenek neki, de így se valószínű, 
hogy az egészet sikerül a tasakba me
nekíteni, hogy a kasszánál beválthas
sa. Sokan fognak ma zsetonokat ta lá l
ni. „Minden évben eljövök ide, mióta 
labanc lettem ” — vigyorodik el Tóbiás. 
S odasétálva a térdelő, kétségbeeset
ten keresgélő lányhoz, lehajolva, a té r
delő lány mézszínű jobb lába mellől, 
combjai közé nyúlva, mozdulatával

kétségtelenül zavarba hozva az elvö
rösödő leányzót, fölvesz egy zsetont s 
mélyen meghajolva nyújtja át. Né
hány szájtátó vendég nevet és tapsol. 
A lány felemelkedik, s melléhez szorít
va a reklám szatyrot elindul kifelé, bi
zonyára megkeresni a kasszát. „És 
m iért?” „A miliő -  m utat körbe Tóbi
ás. -  Az arcok, a kapzsiság torz arcai. 
Rendkívül lenyűgöző figyelni közvet
len közelről a játékosokat...” K isétál
nak. A kaszinó előtt ott áll a fehérru
hás lány, most nem reklám szatyrát, 
hanem  degeszre tömött retiküljét szo
rítja melléhez, szárnyas fehér bundá
já t lebegteti a márciusi szél. Nem le
het eldönteni, várakozik-e valakire, 
vagy egyszerűen nem tudja, hogy m er
re induljon. „Uram -  fordul közvetle
nül Tóbiáshoz -  ne lepődjön meg, de

K usztos E ndre g rafiká i a  15., 16., 17. és 18. oldalon

lenne egy nagy kérésem ...” „H allga
tom, kisasszony!...” „Nem kísérnének 
el kocsikázni. Egyedül, ennyi pénzel, 
am i most nálam  van, elég veszélyes. 
Minden vágyam az, hogy végighajt
hassak  Bádenen...” „Kérem -  hajt fe
je t Tóbiás és füttyent egy fiákernek, 
gálánsán segíti fel a lányt, ő is fel
száll, s int H uterának, jöjjön. Ok a 
lánnyal szemben ülnek s megadóan 
bem utatkoznak, HáBé kezet csókol, 
kis tétovázás u tán  Tóbiás is. A lány 
francia. “Ma hagyta  el a fiúja, de két 
napra még kifizette a szállodáját. Bá
natában  m egitta a m aradék viszkiket 
és söröket a hűtőből, s az utolsó gara
sával eljött a játékterem be, ahol lá t
h a ttu k  -  nyert. Épp ideje tehát, hogy

fiákerbe ülve hajtson végig a H absbur
gok hajdani fürdőhelyén, amely olyan, 
m int egy meseváros. Régi álm a ez, 
ideje teljesíteni. Csakhogy egyedül 
félt nekiindulni, ennyi pénzzel...” „Ré
szükről a szerencse, kedves Anne 
Marie -  mosolyodik el Tóbiás - ,  a ba
rátom is idegen, nekünk is volt egy 
ilyen ötletünk, kérése tehát kapóra 
jött. De m iután végighajtattunk 
Bádenen, ő azt ajánlja a kedves lány
nak, aki az unokája lehetne, hogy a 
pénzt váltsa át két-három száz dollárt 
leszámítva és tegye be egy bankszám ; 
Iára. Egyébként mennyit nyert?” „0 
nem is tudja -  zavarodik meg a lány, 
láthatólag megdöbbenti a kérdés, vé
dekezőn szorítja melléhez piros re ti
küljét, de ha Jean  megtudja, amilyen 
számító éhenkórász, biztosan vissza
tér. Vajon mennyi lehet? — néz HáBé- 
ra  és váratlanul az ölébe borítja a ban
kókat. -  8000 -  10000? Soha nem is 
láto tt ennyi pénzt.” „S ha Jean  vissza
jön, szóba áll még vele?” -  kérdezi ked
vetlenül Tóbiás. HáBé még hallja a 
lány tiltakozását, de m ár nem tudja 
követni, zuhan. Az úton az ostorlám
pák fényében Sissi lovagol szembe ve
lük, mézszerű kosztümben, s nem is 
néz rájuk, am ikor elvágtázik mellet
tük, kalapját elröpíti a szél, haja k i
bomlik, zászlóként lobog, az ajtón is 
becsapó erős szél megmozgatja a kocs
ma falán a vándorzászlókat. M egreb
ben a kitömött bagoly szárnya is. 
M intha el ak arn a  szállni. De a szikár, 
agárarcú férfi nem fordul meg, hogy 
becsukja az ajtót, m ert észreveszi Tó
biást, és k itá rt karokkal indul feléje, 
m int aki nem hisz a szemének és több
ször is raccsolva örvendezik: „hát te 
élsz kéhlek, Tóbikám, tengehészek 
gyöngye! ez nem lehet igaz! ...H át te 
élsz. Én azt hittem  kéhlek, milyen a 
pahaszt, hogy te m áh hégen szagos 
áhtó füveket kaszálsz az elágazó ösvé
nyek kehtjében. Oh, ihgalom anyja, 
ne hagyj el...” „Edém, bobókám — élén
kül meg Tóbiás is és felemelkedve ün 
nepélyesen indult el, a terem  közepén 
találkoztak össze, megölelték egy
mást. A vendégek szótlanul bám ulták 
őket s a kocsmáros kérés nélkül ra 
kott eléjük egy-egy pohár bort. „A bá
ró úréból” -  mondotta teljesen felesle
gesen, m ert senki sem figyelt rá. 
Tóbiás és a báró egymáshoz koccintot
ták  poharukat, ittak , s barátjának  
csak ezután ju to tt eszébe, hogy őt is 
be kellene m utatn ia régen lá to tt ked
ves ismerősének. „Béla barátom  E r
délyből” -  mondotta, s a báró acélszür
ke szeme m áris rászegeződött. “ Nagy
» » >  folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON

» » >  folytatás a 15. oldalról 
balhé van M ahosvásáhhelyen -  mon
dotta és u tasíto tta  a lesben álló, egyre 
készségesebb kocsmárost, hogy újdon
sült ehdélyi bahátjának  is hozzon egy 
poháh boht, hogy koccinthassanak a 
homán-m agyah bahátságha, amely 
éppen ezekben a napokban hagyogva 
teljesedik ki, méghozzá úgy, hogy a kő 
kövön és elvtáhs elvtáhsnőn nem 
m ahad...” „De h á t mi történ ik  ott?” -  
kérdezi Tóbiás, nyelvén forgatva, ha
rapva a bort. „Nem tudom, utoljára 
akkor hallgattam  rádiót a tegnap
előtt, am ikor taxival mentem a várba, 
hogy veled találkozhassak.” „Majd 
m eghallgatjuk az esti híradót -  nyug
ta t meg a báró, s rendel egy hidegtá
lat: sajt, sonka, olajbogyó, pickszalámi 
... sorolja, s közli velük, hogy -  
tehm észetesen ma m áh nem utazunk 
sehova, az ő szehetett vendégei le
szünk az ő kedves phésházában, meht 
ha van hely a világon, ahol éhdemes 
időzni, az egy több száz éves 
bohospince...” Közben megjön Málik, 
ingatja a fejét „Senki sem ismer egy 
ilyen nevű harangozót!” De a báró, 
am ikor meghallja, hogy kiről van szó, 
nevet, s a poharat M álik kezébe nyom
ja. „A soföhöm elvisz kéhlek, hogy sze
mélyesen táhgyalhass vele és pehsze, 
tehm észetesen vissza is hoz. Mi addig 
előhem együnk...” koccintanak, isz
nak, megjelenik a kocsmáros is a h i
degtállal „Fehi -  szól át a szomszéd 
asztalhoz a báró, term etre Málik 
nagyságú fiatalem ber emelkedik fel. 
-  Átviszed az uhat, megkehesitek Il
lést, beszél vele s u tána  hazahozod, a 
phésházban leszünk. Éhtve van...” 
„Igenis! “ -  k a ttan  össze a fiú bokája, 
s előreindul. Málik ném án követi. 
„Idegenlégiós volt a gyehek -  m agya
rázza a báró büszkén - ,  látod Tóbi
kám , nemcsak te ihto ttad  az 
ahabokat, de m egunta a sivatagot, ha
zajött s felfogadtam soföhnek és 
testőhnek, aki bohhal keheskedik, so
ha nem józan teljesen, s üzleti viták
ba is bonyolódhat...” „De magadról be
szélj! H azaköltöztél, édes Edém ...” 
„H aza. Amióta Kláhi meghalt, nem 
volt éhtelme semminek, eladtam  a föl
deket, a házat, csak a bécsit tah to ttam  
meg, havonta egy hetet ott vagyunk 
Fehivel, nem tudom nélkülözni az 
opehát s a kávéházat. I tt szőlőket vet
tem, építettem  egy kacsalábon fohgó 
kastélyt, s bohban utazom, ha nagy
apám  csak itta , hám ent a családi 
öhökség fele, én áhulom is, hogy 
gyahapodjon m áh véghe a Csekonics 
nemzetség. Mikor kimentem 56-ban, 
semmim sem volt, m indent elvettek, a 
földből csak annyi m aradt, am i két 
csehépben elféht, de ahogy kijutot
tunk , váh t az öhökség oszthák hésze, 
de hiszen tudod...” „Igen -  ingatja a 
fejét Tóbiás, m int aki valóban min-
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dent tud és a regensburgi udvarra be
táncol kis kék pettyes ruhácskájában, 
virággal a hajában Piros, köröz az ud
varon, láthatólag a metsző márciusi 
szélben sem fázik. „Egyáltalán -  kér
dezi ő hangosan -  fáznak a k ísérte
tek?” „Nem tudja -  válaszol Tóbiás - ,  
ő még nem volt k ísértet, sok minden 
volt m ár kalandos élete során, de szel
lem még nem, de ami késik, nem mú
lik -  röhög s bemegy a házba, hogy be
kapcsolja a melegítést. Azért -  fordul 
vissza -  begyújtunk a kandallóba is, 
ha  lúd, legyen kövér, vághatnál addig 
fát, há tu l van a szín az udvarban...” 
Piros félrehajtott fejjel hallgatja be
szélgetésüket, most nem tűn ik  el, 
igaz, változatlanul néma, hiába beszél 
hozzá, csak szép fejét ingatja, kérdése
ire nem válaszol, egy pillanatig sem 
áll meg, változatlanul nem tudja meg
érinteni, de lehet, igazán nem is a k a r
ja, fél, hogy szellemtestén akadály ta
lanul hatol át a keze. A kerti törpéket 
figyeli, oda röppen az egyikhez -  ne

vezzük Sámuelnek -  és simogatni kez
di a fejét, aztán  csókolni kezdi a m ási
k a t is, nevezzük Á brahám nak. A 
folytatást HáBé m ár nem várja meg, 
nyögve emelkedik fel és a szín felé in
dul. Most valamivel frissebbnek érzi 
m agát, m int az elmúlt napokban, 
nagy utazásuk képei összefolynak, fo
lyamatos álm osságaira emlékszik s 
a rra , hogy nagyon sokszor veszítette 
el társalgás közben a fonalat, ahogy 
M álik állapította meg aggódva ’ m int
ha k izuhant volna az időből s most 
csak nézne ki a fejéből.’ Napról napra 
-  ez tény -  elesettebbnek, gyengébb
nek érezte m agát, de ezt egyetlen pil
lanatig  sem ism erte be, dührohamot 
kapott, ha  óvatos és érte aggodalm as
kodó bará ta i szóvá te tték  egyre ag
gasztóbb állapotát, s am ikor Málik ja 
vasolni merészelte Tóbiásnak, hogy 
vigye el orvoshoz, bizonyára vannak 
nagy tudású orvos ismerősei, harago
san kitört, hogy ő nem beteg, az igaz, 
hogy látom ásai tám adnak  és időn
ként harm inc esztendeje halott szerel
mével társalog, de ez még nem jelenti

azt, hogy fizikailag valam i baja len
ne, a lelke pedig kizárólag őrá tartozik, 
az övé s ő nem azért látogat Ausztriába 
és Németországba az aranykorszaki 
karan tén  után , hogy orvosok látogatá
sával töltse drága idejét, nem, ő Bécs- 
ben, a Burgban azt az állítólag kiállított 
kardot szeretné közelről is megnézni, 
amelyikkel Zrínyit és Frangepánt há
romszáz egynéhány esztendeje lefejez
ték, m ert állítólag kiállítási tárgy  mu
tatván , hogy valam iképpen mi barbár 
és kuruc magyarok is jelen vagyunk a 
boldog A usztria történetében. Amikor 
a színben felemeli a fejszét, a hóhér 
kardja képződik meg előtte, s hiába 
húzza nyakig m agára a pokróccal bé
lelt takaró t, összekoccannak a fogai, 
akkor látja meg az ablak halványuló 
négyszögében az első varjút. Károgva 
köröz a kert diófái fölött, m intha tá r 
sait hívná. Piros is felfigyel rá, oda
megy az ablakhoz, eltakarja  a károgó 
varjút, de egy idő u tán  ismét eltűnik, 
semmivé foszlik, és HáBé ismét meg
látja az ablak keretében szállongó, fá
radhatatlanu l károgó varjakat, kérdő
jeleket, fekete kérdőjeleket form áznak 
az ónszürke égre. A kerti, nem is 
olyan távoli diófa ágai furcsán csipké
zik is a képet, látószöge (döbben meg 
Hábé és iszonyú erőfeszítéssel próbál 
meg elfordulni, de nem képes megmoz
dulni, néznie kell)! megsemmisíti és 
átalak ítja  a távolságokat, a varjak, 
m intha a diófa ágai között kerengené
nek, leállíthatatlanul. Mégis sikerül 
lehunynia szemét, álm ában tovább ká
rognak a vén varjak, beláthatatlan  
mező közepén áll, figyeli, hogyan las
sítanak  körülötte az iszonyúan, elkép
zelhetetlenül hosszú szerelvényekből 
álló vonatok. Fekete melegítőruhás 
férfik ugrálnak  ki a vagonokból, a ’89 
decemberében garázdálkodó, majd 
nyom nélkül eltűnő, felszívódó terro 
ris ták ra  emlékeztetnek és lövésre 
kész oldalfegyverekkel indulnak felé
je, k iabálnak is valam it, de az iszo
nyú károgástól semmit nem hallani. 
A ztán egyszerre dördülnek meg a 
fegyverek, s ő h irtelen  önm agát látja 
meg egy félhomályos teremben, rava
talon. „G yakran szoktál ájuldozni, 
édes Bélám?” A parancsnok hangja 
vicces ugyan, de szemében aggoda
lom. „Szíves vagy” -  érdeklődik Má
lik, s vizes ruhával törülgeti az ő elké
pedt sápadt arcát. Igen, percekig azt 
sem tudja, hol van, azt sem, hogy mi 
történt. Hogy kálváriája felidézésé
nek csúcspontján egyszerre csak lefor
dult a székről, s így hallgatósága nem 
tud ta  meg, hogy mi lett a disznóval 
akkor, felsőtábori száműzetése első 
napján, megberetválta-e vagy nem, 
noha ez nem is volt fontos, hiszen 
azok, akik kieszelték, mindenképpen 
gondoskodtak arról, hogy az őt ha táro 
zottan rossz színben feltüntető legen-
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da elterjedjen a szolgalelkű és gyáva 
borbélyról, aki, csakhogy megszerez
hesse a falu vezetődnek bizalmát, ké
pes volt egy disznót is megberetválni. 
Igen, Szikszai, Felsőtábor akkori k is
királya gondoskodott róla, hogy az 
eset kiszivárogjon és nem ő tehetett 
arról, hogy nem szám ukra kedvezően 
alakult a dolog, a felsőtáboriak ugyan
is a b izarr esetben nem az ő gyávasá
gának és szolgalelkűségének trag iko
mikus bizonyítékát lá tták , hanem  a 
hatalom  helyi letéteményeseinek agya- 
lágyultságát, vezetőik végzetes elhü- 
lyülésének bizonyításául idézgették, 
röhögve az esetet, amely így az ő k re 
tén szadizmusuk újabb jele volt, s a 
szépen alakuló legendában - ahogy 
egy estén a maliciózus A ntal atya 
megjegyezte, az ő Béla barátja  m ár - 
m ár megdicsőül, de legalábbis a leg
jobb úton van a megdicsőülés felé, 
ak ár a viháncoló tűzoltók, ak ik  éltes 
korukat meghazudtolva fröcs
kölnek, ricsajoznak, az őrület 
h a tá rá ra  kergetve az egyfolytá
ban sípoló úszómestert, aki 
végső elkeseredésében azzal fe
nyegetőzik, hogy csendháborí- 
tá s  m iatt hívja ki a rendőrsé
get, ha  nem fejezik be!...Ne 
spricceljenek, zsivajozzanak, 
hiszen zavarják a fürdő nyuga
lomra vágyó vendégeit. O Piro
st figyeli, egyre inkább á ttű 
nik a fénybe, volt, nincs.
Málik, nyakig bújva a gőzölő 
vízbe, egyre a sofőrről beszél. “
Valami Jenő? momentán most 
nem ju t eszébe a neve, az 
aranyrudakat tartalm azó ládá
val állított be abba az alagsori 
konyhába, ahol a sebesülteket 
ápolták és a parancsnok u ra t 
kereste.’ Mi kéne, ha  vóna?’ - 
tréfálkozott Sasvári fárad tan  s 
meghúzta kulacsát, de m ár a 
rum  se tud ta  felmelegíteni, napok óta 
ráz ta  a hideg. De Jenő, a pesti vagány 
vette a lapot, egy néger nő, mondotta, 
pucéran, citrommal a szájában. Az 
most momentán nincsen. H át akkor it
ten van az arany!- és Jenő az asztal
ra  te tte  a ládát. Olyan volt, m int a 
vegyesízes ládák, de nem lekvár volt 
benne. Milyen arany? — érdeklődött 
vészjósló hangon Sasvári. -  Meg
buggyantál, édes fiam. M ár Csóri vaj
da se ta lá lta  meg A nagyidai 
cigányokban... De ő igen! -  így Jenő, 
és kinyitotta a ládát, s a sápadt fény
ben sárgán világítottak a tábla csoko
ládénál valamivel nagyobb s vasta
gabb aranylapok. M indenki odagyűlt, 
olyan csend lett, hogy tisz tán  lehetett 
hallani az ablaküvegek közé vesző 
légy halkuló zümmögését. Honnan 
van? -  kérdezte szigorúan Sasvári. -  
Hova törtél be, édes fiam? A nemzeti 
bankba?!? És Jenő, közel hajolva a pa

rancsnok úrhoz előadja az egyszer vol
tam  Krőzus életemben című hőstörté
netét, amelyik egy vagány m agyar 
katonáról szólott, akinek a hadsereg 
aranykincsét, ta rta lék á t kellett volna 
az egyik helyről a m ásikra szállítania 
és ott szabályszerűen, papíron átad 
nia egy ezredesnek, de a front m ár kö
zeledett, és teljes volt a zűrzavar. Át
adta volna ő szívesen az aranyat, ha 
lett volna kinek, de h á t nem volt. 
Odüsszeája nem v á rt fordulatot vett, 
ezért azután Sopron mellett megállóit 
az országúton. (Rájött előbb-utóbb, 
vagy a nyilasok kapják el, vagy a né
metek, vagy az oroszok?) Az ezredes -  
akinek szabályszerű le ltá rra l kellett 
volna átadnia az egész, vagyont érő 
szállítm ányt -  m ár nem volt sehol, el
tűn t, felszívódott a ködös november
ben és egy láda aranyat sietősen kap
kodva elásott. Hogy feldúlt állapotában 
sem megzavarodva cselekedett, bizo

nyítja, hogy 11 év és tizenegy hónap 
u tán  m egtalálta s elhozta, hogy a ha
za üdvére, a forradalom szent céljaira 
fordíthassák, és úgy gondolja, hogy 
tisztaszívű, önzetlen cselekedetének 
bizonyítéka hogy az arany most itt 
van, ő még csak nem is gondolt arra , 
hogy ő használja fel, hogy átlépjen a 
láda arannyal a határon  és megala
pozza életét a szabad világban, nem, ő 
benne ilyen gondolat meg se fordult, ő 
rögtön tudta, hogy a sors beintett: itt 
az idő, most vagy soha, s ma hajnal
ban csónakos m otorkerékpárral ment 
le u tána, nem is kellett sokat keres
nie, benne volt az a hely a dombolda
lon, az országúttól 25 lépésre egy vad
körtefa alatt. Egyből rám ent, k iásta, 
hozta... A rra nem gondolt? -  kérdezi 
tűnődve a a parancsnok ú r —, hogy mi 
tö rtén t volna akkor ha a fát esetleg ki
vágják vagy villám  csap bele... De er
re is gondolt -  vigyorog Jenő -  a kilo

méterkőtől szám ította... S a 
teherautóval mi lett? -  szólt közbe 
m egint a parancsnok ú r s álm atagon 
bám ulta a sárgán derengő aranylapo
kat. Később beállott ötven m ásik kato
nai teherautó közé, leszegezte a pony
vát és eltűzött, szám ára ott és akkor 
ért véget a háború... M álik sóhajt és 
fejét is beledugja a forró vízbe. „H át 
ezt a ládát rejtette  el Kőbánya pince 
és barlang útvesztőjében valam i jó 
helyre a parancsnok úr, csakhogy ő -  
prüszköl M álik -  tolókocsiban nem 
mehet u tána, ezért a feladat — m utat 
H uterára — rán k  vár... Ez is ránk ... 
Ha visszajössz Ausztriából, m egkeres
sük. Én addig beszerzem a kelléke
ket.” „Nem értem  -  ingatja a fejét döb
benten Tóbiás -  miféle, kellékeket?” „ 
Elem, és v iharlám pákat, fáklyákat, 
mivel o ttan  sötét van, ahogy Béla 
mondja, sötét, m int a bika szar
vában...” „S térkép, ilyesmi van?...” 

„Nincs, csak a parancsnok ú r 
egyebekben bám ulatos memóri
ájára hagyakozhatunk. Ez nem 
sok, de mégis kiindulópont 
lehet...” „És Sasvári őrnagy ú r 
mihez ak ar kezdeni a láda 
arannyal?” „Én még olyan had
viselt m agyar féhfit, aki különö
sen Libeh atyánk nedűjének ál
dásos ha tása  a la tt ne kezdene 
lódítani, még nem láttam  — ne
vet a báró, végre felfogva a fél
reértés lényegét, aztán  megkí
nálja testőrét is egy pohár 
borral. Ü lnek a gyertyák lobo
gó fényében, s Feri, a veterán 
idegenlégiós is belesodródva a 
történetbe, rezzenéstelen arc
cal részletezi, hogy milyen ijedt 
volt az a harangozó, m intha 
nem is harcolt volna végig egy 
háborút, m intha nem is tapasz
ta lta  volna meg szegény feje 
Recsket, s még azelőtt az orosz 

vendégszeretet a hadifogságban.” 
„Tőlem ijedt meg szegény -  tűnődik 
Málik, nyelve hegyén ízelgetve a bort. 
— Azt h itte, eljött a számonkérő szék, 
és ő, aki m indent túlélt, most befejezi 
földi vonulását.” “ A sekrestyéssel ü l
dögélt a pádon, a templomkertben -  
folytatja Feri - ,  és am ikor egyszerre 
felm agasodtunk előtte István bátyám 
mal, nyelni se tudott, köpni se.” 
„Maga Illés József? -  veszi á t a szót 
Málik. „ Én vagyok.” „Maga tüzér
tiszt.” „M ár hogyan lenne tiszt -  röhö
gött a helyzetet élvező sekrestyés, aki
nek felgyűlhettek az elszámolnivalói 
Illés komával. -  Tizedes volt ő, az se 
sokáig, m ert fogságba esett, m egkér
tem  az ipsét, kussoljon, nem rá  va
gyunk kíváncsiak. „Sőt — teszi hozzá 
Feri -  húzzon el, ez az egész nem őrá 
tartozik. Ha valakinek elmondja hogy 
láto tt m inket, az egérlyukba is elbúj-
» » >  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról 
hat, oda is utánam együnk. H át elhú
zott az ürge, és István bátyám  elkezd
te a reszkető fejű öreg kihallgatását. 
Nem m ent könnyen, össze-vissza 
hablatyolt szegény feje, főként, am i
kor kiderült, hogy H utera ú rra l való 
kvaterkázásáról is tudom ásunk van... 
Ekkor m ár szinte s írt szegény, meg is 
sajnáltam  és István bátyám  is megsaj
ná lh a tta , m ert kifejtette, m it búsulsz 
kenyeres, mikor semmid sincsen, ha 
zudtál ez igaz, de nincs veszve Óbuda, 
míg szarni tud a magyar, s nehogy 
azt gondolja, hogy csak a tisztek embe
rek. ő se volt tiszt, őrm ester volt, de 
nem is ez a fontos. Jó katona legyen, 
melegszívű, könnyed léptű, zavaros a 
Nyárád...” „H ívtuk -  jegyzi meg 
M álik - ,  hogy jöjjön velünk, találkoz
hat H utera ú rra l is, de ő restelkedett. 
A ztán felugrott, hív a kötelesség! -  
mondotta — kell menni harangozni...” 
„Én is kellett volna menjek veletek...” 
„Nem, Bélám, az még rosszabb lett 
volna...A ztán a házigazda teletölti a 
poharakat s a bor figyelmeztetően 
csillan meg a százéves tömzsi üvegpo
harakban , „amelyek -  nevet a báró -  
akkor se töhnek el, ha a bús kedvű 
zelegoh magyahok úhi szeszélyükben 
a falhoz vagdossák őket. Éljen a 
poháh, amelyik soha nem töhik el...” 
„Ó Erdélyből jö tt el, néhány éve, m ert 
m ár nem b írta  tovább. Képzettségére 
nézve pszichológus. M ár az egyete
men rájött, hogy Ceausescu Romániá
jában  lélektanászra semmi szükség 
nincsen, s úgy döntött, máshol kezd új 
életet. Egy tá rsasu tazásra  fizetett be, 
szegény nagyanyja minden m egtaka
ríto tt pénze rám ent, de megérte. Utol
só nap m aradt le a csoportról, s akkor 
kezdődött a kálváriája. Ha ezt sejti, 
ész nélkül megy haza, nem vállalja, 
de az életben az a gyönyörű, hogy so
ha nem tudjuk még elképzelni sem, 
hogy mi vár ránk. — A kisasszonyok 
tálcákon érkeznek a süteményekkel. -  
Önök uraim  -  sóhajt a lány -  magyar- 
országiak, ha  jól sejtem, ezért el sem 
tudják képzelni milyen reménytelen, 
milyen sivár és milyen unalm as volt 
az élet Erdélyben. A Ceausescu és a 
K ádár közötti különbség dik tatúrájuk
ban is megmutatkozott, ráadásul nem 
is helyezkedhettem volna el k linikai 
pszichológusként, nem volt protekci
óm, m ehettem  volna tan ítan i valam e
lyik sáros moldvai faluba, m ert az volt 
az úzus, hogy a m agyar orvosokat, ta 
nárokat kizárólag román vidékre he
lyezték. H át ezért tanultam  meg és né
metül és angolul s ezért bújtam  éjt 
nappá téve a szakirodalm at. Én tény
leg lélekgyógyász szerettem  volna len
ni, uraim , de a sors közbeszólt s a vé
letlen le téríte tt a pályámról. De az is 
lehet, nem is volt véletlen. Véletlen? 
Mi az. A filozófia képtelen definiálni.
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De őt ez nem izgatta soha. Ő a sza
bályszerűségekben szeretett volna 
hinni, lenyűgözték a modern lélektan 
lehetőségei, így későre vette észre, 
hogy rossz helyen te tt rossz lóra. 
Mindegy ez -  kezdi mohón kanalazni 
süteményét. -  Nem is rájuk tartozik, 
ne haragudjanak, hogy kiborult, és 
ha tényleg m agyarországiak, akkor 
amúgy sem értenek semmit, még ha 
ak arn ák  se érthetnek meg egy erdé
lyit. Ez két külön világ! -  Darab ideig 
hallgat, sietősen kapkodva falja a tor
taszeleteket, szív alakú arca kipirul, 
ta r t  egy kis szünetet, kortyol narancs- 
levéből. -  A láger, igen. A folyamatos 
kihallgatások. Unott, szigorú embe
rek faggatták, legintimebb titk a ira  is 
kíváncsiak voltak, diplomáját hüm- 
mögve nézték, láthatólag nem tud tak  
vele m it kezdeni, m ehetett volna Ka
nadába, ez igaz, de nem ak art, ő ma 
m ár készségesen belátja, ostoba volt 
és makacs, Bécsben szeretett volna 
pszichológus lenni, kiderült, ha  tény
leg azt akarja, megint beiratkozhat 
az egyetemre. Azt persze senki sem 
mondotta el neki, hogy miből? Aztán 
az albérlet, az élet, am i itt nem olcsó.

érdes férfihang és megfenyegette, tú l 
sokat nyüzsög, tú l nagy helyen van, 
de tudják (ezek m ár otthon is m indent 
tudtak), hogy nehezen él, ők meg tud
nák  könnyíteni a helyzetét, ha  vállal
na bizonyos apró szolgálatokat. ,Mire 
gondolnak?’ -  kérdezte ő idegesen, mi
re a férfi kifejtette, hogy ő olyan tá rsa 
ságokban mozog, ahol érdekes (leg
alábbis őket érdeklő) személyiségek is 
megfordulnak, őket kellene meg
figyelni... -  M ár ment a táskam agnó, 
felvette az egészet. Besúgásra kény
szerítenek itt, a szabad világban? 
Higgyen am it akar! -  vált durvává a 
hang. -  De vigyázzon, mindenkit érhet 
baleset... M ásnap lejátssza a szigorú 
hölgynek a felvételt. Nem kellett fordí
tania, a tisztviselőnő Nagyszebenből 
jö tt el, kiválóan beszélt románul. Azon
nal odahívta felettesét, m eghallgatták 
a felvételt, buzgón fordított, a 60 évkö
rüli kedélyes bécsi polgár arcán zavar 
suhant át, feljegyzett valamit, s együtt
érzéséről és védelméről biztosította őt. 
Este természetesen szólt a telefon, be
telt a pohár, te  kis ribanc! -  csak 
ennyit mondott a szigorú férfi, később 
barátnője hívta Kolozsvárról, hogy szo

Egy ideig tak arítan i já r t, beiratkozott 
az egyetemre, nyomorgott, de boldog 
volt, hogy azt csinálhatja, am it akar, 
s akkor jelentek meg körülötte ismét 
a figyelő, őt követő figurák. Elment a 
hivatalba, panaszt te tt, de kiröhög
ték, véletlenül kihallgatott egy beszél
getést a vele kapcsolatot tartó , az ő 
helyzetével tisztában  lévő, róla m in
dent tudó 50 év körüli szigorú hölgy 
mosolyogva mondta kollégáinak: még 
ez akar pszichológus lenni, amikor ő 
szorulna segítségre, hiszen üldözési 
m ániája van a balfácánnak. H át kicso
da ő, hogy még itt is vele foglalkozzon 
a rom án securitate... E lrohant a hiva
talból, akkor este h ív ta fel először egy

morú h ír t kell közölnie: meghalt a 
nagymamája, egyetlen családtagja. 
Ü lt az albérletben és úgy érezte, vé
ge, nincs tovább, ha be le tt volna ve
zetve a gáz, akkor bizonyára nyitva 
is hagyja, de nem volt bevezetve. Fe
küdt a h á tán  a sötétben s elképzelni 
sem tud ta , hogy hogyan lesz tovább?! 
H irtelen  csúszott ki alóla a talaj, elve
szítette  (hogyan is fejezze k i magát?) 
a biztonságérzetét, egyedül m aradt, 
végérvényesen egyedül, ráadásu l el
lenséges környezetben. S nem tá 
m aszkodhatott senkire!...”

(befejező rész következik)
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XP'D'EX- 
Mi a m agyar?
Magyarországon az evésnek csaknem mindig gargan- 

tuai fontossága volt. De tényleges konyha olyan értelem
ben, hogy szervesen és tudatosan kiépítve, csak Erdélyben 
volt. A magasrendű konyha mindig a húsokról ismerhető' fel. 
Erdélyben egy tál ételben igen sokszor szerepel a három- és 
négyféle hús, mint Kínában. Ez már a civilizáció kétségte
lenjele. A civilizáció nem természet, hanem a természet ma
gasabb fokon, megnemesített természet. Erdélyben egész se
reg töltött és rakott húsfélét teremtett, amelyeket talán még 
Bizáncban részesítettek előnyben. Szerkezetben a többféle 
húsból és rizsből és káposztából álló, erősen fűszeres étel ha
sonlít a halból, paradicsomból és paprikából készített szerb 
ételhez, ahol az ízt az arányok döntik el, és ugyanaz az étel 
lehet pompás, és lehet ehetetlen. Ezekhez az ételekhez már 
nem kondér kell, hanem tűzhely és sütő és kemence. Az er
délyi konyha szereti az ugyanilyen rafináltan elkészített 
tésztákat és süteményeket és desszerteket, amelyeket az Al
föld nemhogy nem ismer, de el sem tud készíteni, és ezekre 
nincs is meg az igény. Az erdélyi ételek anélkül, hogy olyan 
zsírosak lennének, mint az alföldiek, mégis laktatóbbak és 
gazdagabbak. Azonos terményekből az erdélyi magasabb 
rendű ételt tud készíteni.

A magyar ételrend a borra épül fel, mint a francia vagy 
az olasz vagy a spanyol. A magyar azonban kontinentális, 
nehéz, a bor is nehezebb. Az öt táj teljes egysége az ételek
ben valósult meg. A borban pedig, ha van is minden ma
gyar borban valami egyöntetűség, a helyi jellegek páratlan 
sokszerűsége. Aki a bort itt csupán a kommersz palacko
zott italokból ismeri, annak sejtelme sincs az intim helyi 
géniuszok hallatlan gazdagságáról, a föld tehetségének er
ről az ezerszínűségéről. Már a tájak maguk, a zamat, az íz, 
az illat, az erő, a tűz, a simaság káprázatos változatait tá r 
ják fel, miben különbözik a savanykás pozsonyi rizling a 
rusztitól, a sopronitól, miben különbözik a délnyugati som
lai vagy Szentgyörgy-hegyi attól a Balaton-vidékitől, ahol 
nyugat és dél és kelet találkozik, Badacsony-Révfülöp, 
Dörgicse-Füred-Arács-Csopak. Nem csak dűlők és év
járatok és szőlőfajták terem tik meg ezt a gazdagságot, 
amely nem kimeríthető. Egyes pincék íze felismerhető, 
egyes gazdák tudása és áh íta ta  olyan különbségeket való
sít meg, amelyek egyedül hasonlítanak az emberi lény ke
délyének leírhatatlan árnyalataihoz.

Minden magyar hegyi borban van valami délnyugati, 
ezt különösen Szekszárdon, Gyöngyösön, Egerben és To
kajban érezni. Megvan benne a sugárzó tiszta meleg, a bé
kés csillogás, a derű, amely szenvedélyesen és félig álmo
dik, a méhes meditációjának m editerrán nyugalma, az, 
hogy nem siet, ráér körülnézni, az örömet nem mohón nye
li le. De ezen a déli természeten túl és belül az életnek nem 
elementáris gyönyöre él, hanem az emberi szellem legma
gasabb tulajdonságaiban kifinomodott orfikus tudás, a 
pillanat tudatos realitása, Platón, Anakreón, Epikurosz, 
Marcus Aurelius egysége, ideák, mámor, derű és bölcses
ség. Szekszárdon ez egészen más, mint Gyöngyös vidékén, 
más, mint Egerben vagy Tokajban. Lehet élni bor nélkül? 
Lehet, de az egész feleannyit sem ér. A pálinkaivó népek 
soha nem érik el az örömnek ezt a fokát. A bor nem ta rto 
zik a létfenntartáshoz, és az benne a nagyszerű, hogy fö
lösleges és fontosabb, mint maga a dolog. Lehet élni jó lel
kiismeret nélkül és tiszta kedély, békés erkölcs és csendes 
áhítat nélkül? Lehet, de az egész semmit sem ér. Nem ma
rad más, mint az eszeveszett hajszáktól feldúlt szenvedé
lyek őrjöngő farsangja. Az egyedül törvényes életrendnek 
a létért való küzdelmet fogadták el, és csak annak lehet ko
molysága, ami ide tartozik, ami én és érdek, előny és ha
szon. A bor a létért való küzdelmen kívül áll, mint a vallás 
és a művészet és a szépség.

Az Alföld borai könnyebbek és hígabbak, és ízekben 
nem olyan változatosan sokszerűek. A kecskeméti, a kiskő
rösi, a Bács megyei borok és egyéb homokiak egyéni ragyo
gásban a hegyieket meg sem közelítik, inkább étkezéshez 
valók, mint arra, hogy az ember azokat önmagukban igya 
az örökkévalóság tetszésére.

(Részlet Hamvas Béla Az öt géniusz című könyvéből)
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MOZARTRÓL MOZARTTAL 5.
Száz opusz, tizen n égy  életév

Az első Mozart-műjegyzé- 
ket Leopold, a m indenre figye
lő, ügyelő apa állíto tta  össze: 
„Verzeichnis alles desjenigen 
was dieser 12 jährige Knab seit 
seinem 7ten Ja h re  componiert, 
und in  originali kann  aufgezeiget 
werden.” Nagyon pontos fogal
m azás, jellemző Leopoldra, öt 
év kompozíciós term ését veszi 
jegyzékbe. Fontos, hogy Mozart 
hetedik életévétől kezdi, ösztö
nösen tapad a gyermek Mozart 
éter (energia)testének végleges 
kialakulásához, ahogyan a mai 
beiskoláztatás is a hetedik élet
évhez kötött. A korai művekben 
apa és fia kézírása jelzi, hogy 
a fiát zongorázni, hegedülni ta 
nító pedagógus Leopold egyben 
zeneszerzésre is oktatta  kisfiát. 
Belejavított a műveibe, vagy ép
pen komponált is fia nevében. A 
M ozart ku tatás a legkülönfélébb 
eszközökkel igyekszik ezt kiderí
teni, elválasztani a két zenei vi
lágot. A Grove Mozart-monográ- 
fiája szövege szerint: „Nem vitás, 
hogy Leopold időről időre leírt 
egyet-mást Wolfgang rögtönzése
iből, máskor részben vagy egész
ben letisztázta fiának  zavaros 
piszkozatait, bejegyezve saját ja 
vításait. Az sem vitás, hogy ja 
vaslatai bekerültek a Wolfgang 
saját kézírásával lejegyzett pél
dányokba. Erősebb gyanú csak 
azokhoz a darabokhoz férhet, 
amelyeknek ránkm arad t autog- 
ráfja javarészt Leopold kézírá
sát m utatja, így a legkorábbi bil
lentyűs darabok és részben a 
billentyűs hangszerre és hegedű
re íro tt párizsi szonáták (K6-9), 
különösen a K8-as szonáta (K- 
Köchel-jegyzék). „Hogy Leopold 
mennyire h itt M ozart rendkívü
li művészi tehetségében és leg
főképpen zeneszerzői kibontako
zásában, az a család barátja  J. 
A. Schachtner feljegyzéséből is 
kitűnik: „Csupán négy- vagy öt
éves volt, amikor megpróbált 
versenyművet komponálni, ami 
»kottamaszatnak« látszott, de 
Leopold »korrektül, megfelelően« 
komponált darabnak talá lta .” Mo
zart kibontakozásában óriási sze
repet játszott, hogy apja nemcsak 
kiváló hangszeres muzsikus volt, 
de kora átlagzeneszerzőinél is

képzettebb zeneszerző. Nem csak 
a zeneszerzés technikai elsajátí
tásában  segítette fiát, de stílus
koncepciójának kialakításában 
is. Ez utóbbiért oly nehéz a stílus
vizsgálati módszer alkalm azása 
az összemosódó, kettős kézírású 
művek esetében. Wolfgang nem
csak apja (szülei) genetikai kód
szerkezetét örökölte, de átvette 
kora zenei stílusának apja közve
títette  zenegenetikáját is. A stílus 
amolyan zenei é tertest (nevezzük 
még zenei emlékezőtestnek, ener
giatestnek is), elődeinktől „örököl
jü k ” és ameddig a saját zenei éter
test k ialakulna, ez vesz m inket 
körül védőburokként. Mozart ti
zennégy éves korára a stílus-éter- 
teste t is leveti magáról, a száza
dik opusz u tán  m ár olyan művek 
egész sorát komponálja, amelyek 
a mai hangversenyrepertoár el
idegeníthetetlen részét alkotják. 
1770 augusztus 4-én keletkezett 
levélében öntudatosan írja: „már 
négy olasz szimfóniát komponál
tam ”. Tudatosan vállalja az olasz 
zene stílusjegyeit, szinte sugall
ja  elkülönítésüket saját stílusá
tól. Ami ettől kezdve napvilágot 
lát keze nyomán, az m ár jó előre 
BENNE VOLT MOZARTBAN, 
a teljes mozarti zenegenetika, 
éppencsak külön kellett válasz
tan ia  az öröklött zenegenetikai 
szerkezetektől. Ez a nagy á ta la
kulás 1770-re érik be. Ne felejt
sük: e korszak embere MEG ko
ránérő. Az akkori tizennégyéves 
gyermeket m ár felnőtt számba 
vették, az általános társadalm i, 
családi elvárások is ennek felel
tek meg. Alig töltötte be a tizen
negyedik életévét, és apja állást 
keres szám ára lehetőleg Salzbur
gon kívül, de fáradozásait a két 
újabb rövid itáliai ú t során sem 
kíséri szerencse. Salzburgban 
fia karrierjének beszűkülésétől, 
elsorvadásától ta rto tt, nem m in
den alap nélkül, bizonyítja ezt 
Mozart későbbi radikális „kilé
pése” Salzburg, szám ára szűk
nek tűnő zenei-társadalm i kör
nyezetéből. A világvárosi Bécs 
mindenképpen m ást nyújtott Mo
zart zsenijének, m int Salzburg. 
Az apa nagyon meghökkent fia 
dacos elhatározása m iatt, féltet
te fia életét, zsenijét, karrierjét, 
pedig 0  m aga volt az, aki mind
ezt a tudatosan eltervezett euró
pai hangversenykörutaik során 
ösztönösen előkészítette. De úgy 
gondolta, hogy minden sim án fog 
lezajlani, és M ozart a salzburgi 
állást ELKERÜLVE ju t megér
demelt szolgálathoz. De a SORS 
másképpen akarta .

TERÉNYI EDE
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HOL-
M arosvásárhelyen március 31- 

én 79 éves korában elhunyt Kovács 
Ferenc dramaturg, színházi ren
dező.

A Székelyföld 100. lapszámát mu
tatták be március 9-én a kolozsvá
ri Café Bulgakov Irodalmi Szalonjá
ban. A teltházas rendezvényen a lap 
szerkesztői (Fekete Vince, György 
Attila, Lövétei Lázár László, Molnár 
Vilmos és Zsigmond Andrea) olvas
tak fel és válaszoltak a jelenlevők 
kérdéseire.

A Café Bulgakovban, a kolozsvári 
Bretter György Irodalmi Kör márci
us 13-i ülésén mutatták be Francois 
Bréda Mythologia című kötetét. A 
szerző legújabb könyvét Karácsonyi 
Zsolt méltatta.

A Kolozsvári Zsidó Hitközség 
március 19-én tartotta a bölcsész

kar Eminescu termében a Purim 
-  5766 rendezvényt, amelyen elő
adták a Hegedűs a háztatőn hang
verseny változatát. A Talmud Tora 
énekkart Halmos Katalin, míg a 
Mazel Tov zenekart Vasile Socea ve
zényelte.

Barangolások Balassi Bálint nyo
mában címmel jelentette meg Ko
vács István, Szentmártoni Szabó Gé
za és Várkonyi Gábor új kötetét a 
Balassi Intézet. A szerzők arra vál
lalkoztak, hogy végigjárják a Balas- 
si-életút állomásait.

Az írószövetség klubjában Laczkó 
András irodalomtörténész, főszer
kesztő mutatta be a Magyar Jövő cí
mű irodalmi folyóiratot, amelyet a 
Nap Alapítvány ad ki. Utána Maczó 
János, az alapítvány elnöke beszélt 
a kiadó új köteteiről, Dénes János 
Őfelsége, a magyar nép és T. Ágos
ton László A két Lenkey című köny
véről.

O rhan  Pamuk török író vet
te át idén a német könyvkiadók 
és könyvkereskedők Békedíját a 
frankfurti könyvvásár zárónap
ján.

Arthur Koestler, a diktatúrák ta
núja címmel a Terror Háza Múze
umban nemzetközi találkozót ren
deztek, az író születésének 100. 
évfordulója alkalmából. A neves kül
földi előadók mellett Sárközi Mátyás 
és Dalos György méltatta az író élet
művét.

a

Átadták Harold Pinter Nobel-dí- 
jas brit írónak az idei Franz Kafka 
Irodalmi Díjat, amelyet a szerző élet
művéért ítélt oda a cseh fővárosban 
működő Franz Kafka Társaság.

Bukarestben március 30-án 75 
éves korában elhunyt Balogh József 
költő, műfordító.

-MI

Hiba
VÍZSZINTES
1. Francois de la Rochefoucauld 

aforizmája; első rész. 14. Koptató 
term észeti erő. 15. Gombolyagáról 
ism ert görög m itológiai lány. 16. 
D urván  tasz ít. 17. Megleli a völgy
be vezető u ta t. 19. Nílus, ném etül. 
20. Telekvég! 21. Különböző. 22. 
Ház, latinu l. 24. D eutérium  és itt- 
rium  vegyjele. 25. ... Vegas, kaszi
nóváros. 26. Cicero dolga! 27. Irán i 
uralkodó volt. 29. Indusztria . 31. 
Vízinövény. 33. Ném et női név. 35. 
H á z ta r tá s i eszköz. 38. ízle tes hú 
sú tengeri hal. 39. Szám szerű tény. 
40. V ulkáni kőzet. 42. K ockáztato tt 
pénzösszeg. 44. Tömeges m ás hely
re  költözés. 50. Vaj jelzője lehet. 52. 
Szél teszi a fák  között. 53. Népies 
pad. 54. R áskai ..., kódexmásoló 
apáca volt. 56. A felsőfok jele. 57. 
Petőfi tábornoka. 58. Annyi m int, 
röviden. 60. L enti helyen. 62. -val, 
-... 63. Pascal, röviden. 64. Olasz 
tévé. 66. E rre  a helyre jegyzés. 68. 
Angol női név. 69. Vér kocsonyáso- 
dása. 71. V alakiről gondoskodó. 73.

Franqois de la Rochefoucauld afo
rizmája; m ásodik , befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Beköltöztet. 2. Soha el nem 

múló. 3. Széptevés. 4. Borsod h a tá 
rai! 5. Lekötelezett. 6. Sept-..., k i
kötőváros K anadában. 7. Karó. 
8. Realitás. 9. Bibliai állam . 10. 
A frikai folyam. 11. Azonosak! 12. 
Ném án a ködön! 13. Szórványos női 
név. 18. Előtagként: mirigy. 21 Nem 
távozik. 23. ... Francisco, am erikai 
nagyváros. 25. Függőzárral ellát. 
26. Ritenuto, röviden. 28. Uralom. 
30. A park  része! 31. Törvényes há
zastárs. 32. Sztrátum . 34. Biztatás. 
36. Jókai Rábyja. 37. Teve há tán  
van. 41. Hallgatózik. 42. T anita 
..., brit énekesnő. 43. Véredény. 45. 
Leköröz. 46. Kauzális. 47. Csüng. 
48. Lécdarabok! 49. Bölcs bibliai ki
rály. 51. Tenger, angolul. 55. Idegen 
női név. 57. Bitang, gyalázatos. 59. 
Afrikai állam . 61. Műsorszórás. 62. 
Testrész. 63. Töltött sütemény. 65. 
Jód, vanádium  és nitrogén vegyje
le. 67. Relatív, röviden. 68. Csendes 
kerub! 70. Attól kezdve! 72. Ante 
Meridiem, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 6. szám á
ban megjelent A z igazság 
keresése című rejtvény 
megfejtése: A z igazság 
megéri, hogy évekig hiába 
keressük.
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