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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Fókuszdió
A tömeg mindig határozott. Igen, mert a kiegyenlí

tődés sajnos a rossz felé tolódik el benne. A tömeg min
dig igazságos. Igen, mert megingathatatlanságát már 
minden érv ellenében elhatározták, mikor összegyűlt, 
összecsó'dítették vagy egyszerűen összelöttyintették a kö
rülmények. A tömeg mindig jóhiszemű... Hát sajnos ez 
az egy a mai, a világot fájdalmasan megosztó tömegek 
esetében a legkevésbé igaz a világ legkülönbözőbb szín
helyein. A tömeg nem lehet jóhiszemű -  mert hiszeme 
van. Hiszen majdnem mindig valami gyanakvásból ere
dő visszavágás tartja össze, ez a gravitációja. A világot 
ebben a pillanatban — nyugodtan kimondható: az em
beri nemet, az aktuális világtörténelmet megtestesítő, 
képviselő, tiltakozó, valamit is követelő tömegek annak 
arányában nem jóhiszeműek, hogy nem is kívánnak mér
legelni, csak bosszút állni. Márpedig jó néhány indulat 
gyűlt fel, tornyosult az embertömegek útjában az idők 
alatt, eme számozott kétezerhatodik esztendőig, azok 
közül a legtöbb ideig-óráig tárgyalóképtelennek bizo
nyult, amikor hadisarc, vagyon, pénz, zsákmány, nagy 
dühök és vonulások jutalma volt a tét, de valami csak le
állította, leépítette, lecsillapította végül. Ahogy monda
ni szeretjük: nem ment rá minden, nem szakadt bele az 
idő folyamata, nem égett oda az egész tőle. Még akkor 
sem, ha Dzsingisz kán vagy Timurlenk, ha Dárius vagy „ 
Xerszész, ha Babilon királya vagy a nagy Napóleon fenye
gette is meg az ellentáborát. Kétszer történik meg, hogy 
kiakad, hogy önmagával válhat tárgyalóképtelenné a tö
meg, amivé az emberek hadserege, hordája, dühe, indu
lata feltornyosulhat. Amiből nem egy Ramszesz, egy 
Istenostora, egy hadizseni csőcseléke válik nukleáris erő
művé: ha benne öntudatlan, csak ölni, tombolni, toporzé- 
kolni képes energiák ölthetnek kontrollálatlanul testet. 
Ez a palackokból kiszabadított két szellem a társadalmi 
igazság és a vallás két godzillája. Repül a nehéz uszítás 
— ki tudja, hol áll meg. Különben minden csak egy ravasz 
Döbrögi és az ő hajdúinak tánca, elviszi az első hideg fu
vallat. De amit az elmúlt századokban aljas, tudományos
kodó gengszterek most íme másodszor próbálnak fel, az 
az indiánfőnök-álarc, az a disznófejű-nagyúr-pofa az iga
zán veszélyes. Még megijedhet tőle a gyermek, amelyik 
olyan kedvesen eljátszik pár ezer éve a közgazdaságtan
nal és az autodaféval, a máglyákat rőzselánggal etető 
atom-holokausztokkal és a mitológiákból fejhető drog- 
üzelmekkel. Mindenesetre a következő műsorszámot ti
zenkét neanderthal alatti gyerekek mindig csak jól kép
zett heródesnénik felügyelete alatt nézhessék. Dániában 
vagy a Tiennammen téren, Teheránban vagy az időköz
ben jóllebarnult Párizsban. A többi néma multikulturális 
kuss!

SOLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012.
» Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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POMOGÁTS BÉLA

„A véletlen tündéri ajándéka”
-  Kosztolányi a költészetről -
Közel negyedszázada (1982-ben) 

a korán eltávozott Sík Csaba össze
állításában megjelent Budapesten 
egy Ars poeticák a XX. századból cí
mű terjedelmes szöveggyűjtemény, 
amely a modern kor íróinak, zenésze
inek és képzőművészeinek vallomá
sait gyűjtötte össze arról, hogy ezek 
a művészek miben is látták mester
ségük lényegét. Az igen sok külföl
di (német, angol, francia, olasz, gö
rög) költő mellett viszonylag kevés 
magyar költő művészetbölcseleti 
vallomása kapott itt szerepet, Kas
sák Lajoson, Szabó Lőrincen, Dsida 
Jenőn, Nemes Nagy Ágnesen kívül 
Kosztolányi Dezsőé is, akinek néze
teit Marcus Aurelius című nevezetes 
költeménye képviselte. „Semmi, ami 
barbár / nem kell soha nékem, sem
mi, ami bárgyú (...) Csak a bátor, a 
büszke, az kell nekem, ő kell, / őt 
szeretem, ki érzi a földet, / tapintja 
merészen a görcsös, a szörnyű / Me
dúza-valóság kő iszonyatját / s szó: 
»ez van«, »ez nincsen«, / »ez itt az 
igazság«, »ez itt a hamisság« / s vé
gül odadobja férgeknek a testét. / 
Hős kell nekem, ő, ki / déli verőben 
nézi a rémet, / hull könnye a fényben 
/ és koszorúja / izzó szomorúság.”

A Kosztolányival foglalkozó iroda
lom a költő sztoikus filozófiájának 
tanúságtételeként szokott hivatkoz
ni erre a költeményre, s valóban, 
inkább bölcseleti vallomás ez, mint
sem „ars poetica”. Mindazonáltal 
Kosztolányi költészetfelfogása is ki
olvasható a versből, az a racionalis
ta  megközelítés, amely révén a köl
tő magát a mesterséget és ennek 
törvényeit értelmezte. Kosztolányi 
ugyanis általában elutasította azt a 
romantikus felfogást, amely magát 
a költészetet a titkok világába utal
ta, és a mitikus fogalmak között he
lyezte el. A versek világának megkö
zelítésében többnyire szemben állott 
azokkal a nézetekkel, amelyeket ko
rának irodalomértelmezése vagy ép
pen iskolai oktatása képviselt. Nem 
a költő életrajzát vagy élményvilá
gát állította a „versesztétika” és a 
„verselemzés” középpontjába, holott 
a hazai versértelmezés még a har
mincas években sem tudott igazán 
elszakadni ettől a hagyományos 
megközelítéstől, ezenkívül a költői 
mű „szellemtörténeti” helyének és 
összefüggéseinek vizsgálatától is 
tartózkodott. Mindenekelőtt magát 
a szöveget tekintette irányadónak
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és értelmezésre érdemesnek, függet
lenül attól, hogy a költemény milyen 
életrajzi, irodalomtörténeti, filozófi
ai kontextusban foglal helyet.

Tulajdonképpen azt a „szövegköz
pontú” megközelítést választotta 
(vagy éppen alapozta meg), amely 
a magyar irodalomértelmező kul
túrában valójában csak a mögöt
tünk álló három évtizedben vált 
általánossá. Ennek a szövegközpon
tú értelmezési kultúrának a kiala
kításában több huszadik századi 
irodalomtudományi iskola és teore
tikus hajlamú költőegyéniség is sze
repet vállalt, mondjuk, a francia 
„explicaton de textes” irányzatáról 
az angol „close reading” irányzatáig, 
vagy az orosz strukturalizmusig és 
T. S. Eliotig. Valójában ez a modern 
költészetértelmezés és költészetkri-

B arcsay Jenő rajza

tikai gondolkodás jelenik meg Kosz
tolányi elméleti írásaiban, természe
tesen anélkül, hogy a magyar költőt 
bármiféle teoretikus szándék vagy 
a korszak költészetelméleti irányza
tainak tanulmányozására irányuló 
késztetés vezérelte volna fejtegetése
iben. Kosztolányit pusztán eredendő 
racionalizmusa és a műalkotás mi
benlétének ésszerű szemlélete vezet
te azokban a korántsem elméleti és 
tanulmány-jellegű írásaiban, ame
lyekben a költészet esztétikai miben
létére és a költői hatás titkaira kere
sett magyarázatot.

A Nyugat 1920-as évfolyamában 
közreadott Tanulmány egy versről

című írásában, amely különben Goe
the híres versének, A vándor éji dalá
nak  magyar tolmácsolásait helyezi 
kritikai mérlegre, a következőkben 
világítja meg a költői művek eszté
tikai értékének vizsgálatára irányu
ló módszert, amelynek segítségével 
arra  kívánt kísérletet tenni: „hogy 
pusztán a versekből értesse meg a 
költőket”. „Módszerem -  fejti ki -  az 
volt, hogy a fejtegetendő költők egy- 
egy versét vettem elő, melyekből ki
bontottam az egyéniségüket, de úgy, 
hogy a költeményt külön, elzárt vi
lágnak tekintettem, és anélkül hogy 
a tárgyukkal vagy a költő életrajzi 
kapcsolatával foglalkoztam volna, 
magát a szöveget vizsgáltam, vers- 
és hangtani szempontból, s minde
nekelőtt arra  a kérdésre akartam  fe
leletet adni, hogy miért kell az illető 
verset jónak vagy rossznak tartani? 
Szóval, a formából haladtam fölfelé, 
nem megfordítva, mint az esztétiku
sok zöme teszi...”

A követett módszert mindenek
előtt az ésszerű megközelítés lehe
tőségének tekinti, és ezt bizonyí
tandó, nagyon jellemzően a húszas 
évek gondolkodására, a természet- 
tudományos megközelítésmódra hi
vatkozik. „A módszer -  olvassuk 
Kosztolányi érvelését -  bármily 
kezdetleges kísérlet is -  az eszté
tikába a természettudomány rend
szerét óhajtja belevinni.” Nyomban 
megvilágítja azt is, hogy a magyar 
irodalmi kultúrában szokásos vers
magyarázatok, vagyis a hazai vers
esztétikai gyakorlat m iért nem te 
kinthető tudományosan hiteles 
eljárásnak. „Azt hiszem -  jelenti 
ki - ,  nem mondok vele újságot, ha 
megállapítom, hogy a mai versesz
tétikánk alig áll tudományosabb 
színvonalon, mint a kínai orvostu
domány, mely embertestek helyett 
nemrég még dinnyéket boncolt, és 
inkább babonákban hitt, mint an
nak, amit érzékeivel tapasztalt. 
Még ma is összetévesztik a verse
ket a versek tárgyával (az érzéssel 
és a gondolattal), az olvasók azon 
az alapon ítélkeznek fölöttük, hogy 
rokon érzést vagy rokon gondolatot 
találnak-e. Ekkor kijelentik, hogy a 
vers jó vagy rossz. A bíráló is észle
leteinek végeredményét közli, mely 
bármily alapos és jóhiszemű, több
nyire csak általános, s a port tu 
lajdonképpen sohasem az dönti el, 
amit a kritikus fölfed, hanem az, 
hogy a műveltsége, az ízlése, a be
csületessége, az irodalmi múltja 
folytán hisznek-e neki, vagy sem. 
Sehol olyan tág tere nincsen a bele- 
képzelésnek, mint itten.”
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Hat esztendő múltán, ugyancsak 
a Nyugatban megjelentetett Új köl
tészetünk című írásában megint 
csak az akkori (és persze a jelen
ben is élő!) közfelfogással szemben 
állapítja meg azt, hogy a költészet 
lehetőségei nagyon is korlátok kö
zé szorultak a szellemi élet munka- 
megosztásának modern kori fejlemé
nyei következtében. „A XIX. század 
—jelenti ki — az élet hatalm as terüle
tét, melyen a költő annak előtte sza
badon portyázott, fölparcellázta és 
gyarmatosította. Egy részét a politi
ka szakította le magának, másikat 
az újság, harm adikat a regény, ne
gyediket a tudomány, mely már nem
csak skatulyázott, cédulázott, ha
nem fényt vetett a nagy kérdésekre, 
tisztázott olyan árnyalati finomságo
kat, melyekre eddig csak a költőtől 
vártak feleletet. Az új költő területe 
megszűkült és gazdagodott.” Követ
kezésképp „pusztán az maradt övé, 
ami megillette, az élet felbogozhatat- 
lan rejtélye. Egyetlen kincse az egyé
nisége lett, az, hogy teljesen külön
bözik másoktól. Ezt pedig, miután 
természetesen kikapcsolódott a tá r 
sadalomból, öntudatosan érezte.” 

Ezzel a fejtegetéssel Kosztolányi 
bizonyos mértékig visszahátrált a 
költészet pusztán mesterségbeli, szö
vegközpontú és nyelvszemléleti meg
ítélésének pozíciójából egy olyan ha
gyományosabb felfogáshoz, amely 
a költészetet a romantikusok és ké
sőbb a szimbolisták gondolkodásmód
jával ítélte meg. Imént idézett esszéjé
ben találjuk a következő kijelentést: 
a költő „élményeket nem kereshet 
úgy, mint az útirajzíró, ki elutazik 
idegen országba, hogy azt, amit lát, 
leírja. Az ő élménye messzebb van, 
az öntudatlan országában. Ha meg
találta, már elvesztette, ha megértet
te, már nem érti, ha eszébe jut, már 
elfelejtette. Csak úgy bukkanhat rá, 
hogy az emlékezés és önelemzés ma
ga a művészet érzéki beteljesülésévé 
válik, s voltaképp akkor tudja meg, 
hogy mire akart emlékezni, hogy mit 
akart magáról kideríteni, mikor ver
se már elkészült.”

Valójában még inkább a romanti
kus és szimbolista költészetfelfogás
ra utal vissza Kosztolányinak egy, 
az Új Idők című hetilap 1928-as év
folyamában közreadott írása, az 
Ábécé a versről és költőről, ez a köl
tészetnek egy hagyományosan ro
mantikus értelmezését követi. „Mi 
a vers? -  kérdezi Kosztolányi. -  Az 
emberiség előbb tudott versben be
szélni, mint prózában. Amikor az 
első ember kinyitotta szemét bölcső
jében, mely az egész földgolyó volt,

fölordított azon való ámulatában, 
hogy erre a világra született, s az in
dulat, fájdalom, rajongás ütemes sza
vait gügyögte. Ivadékai csak később 
tanulták meg a prózát.” Ez a kijelen
tés tulajdonképpen a romantikusok 
irodalom-felfogására s esztétikájá
ra utal, közelebbről a königsbergi 
és rigai bölcselő és teológus, Johann 
Georg Hamann (1730-1788) eszméi
re. A német filozófus igen korán el
utasította a felvilágosodás és a raci
onalizmus eszményeit, és a költészet 
lényegét egy korai romantikus szelle
miségű aforizmájában ekképpen ha
tározta meg: „A költészet az emberi
ség anyanyelve”, utalva arra, hogy 
az emberiség eredeti és ősi tapasz
talatainak mindenekelőtt nagysza
bású költői művek: a Biblia, a nagy 
népi eposzok és Homérosz adtak ki
fejezést.

Kosztolányi ilyen módon egy ket
tős szellemi erőtérben helyezte 
el a maga költészetfelfogását és - 
esztétikáját: egyfelől a romanti
kus-szimbolista hagyományban, 
másfelől a modern, szinte term é
szettudományos eszközökkel dolgo
zó racionális nyelvi megközelítés
ben. Gondolkodásának és persze 
költészetének is talán ez a szinté
zisteremtő képessége lehet az egyik 
nagy értéke: az, hogy mentalitástör
téneti korszakok határán elhelyez
kedve egyeztetni tudta a tradíciót 
és a modernséget. Ez a szintetikus 
és összegző poétika alapozta meg 
az utolsó verseskötet: az 1935-ben 
megjelent Számadás klasszikus ér
tékeit, olyan költeményekre gondo
lok, mint a Februári óda, a Száz sor 
a szenvedésről, a Már megtanultam, 
a Halotti beszéd és mindenekelőtt a 
Hajnali részegség, amely a romanti
kus és szimbolista költészet mitikus 
és transzcendens tapasztalatokat 
mozgásba hozó magaslatán fejezi ki 
a költő szorongásait és ezek békítő 
meghaladását (valójában ez a szin
tézisteremtő készség volt jellemző a 
Nyugat első nemzedékének nagy író
egyéniségeire!).

A pálya csúcsára érkező Kosztolá
nyi az imént jelzett szintetikus eljá
rásnak a révén adott új fényt és új 
rangot a költői szónak, amelyet Ho
gyan születik a vers és a regény? cí
mű (a Pesti Naplóban 1931. március 
8-án megjelent) írásában a követke
zőképp határozott meg: „Parancs és 
szeszély ez együtt, kényszer és aka
rat, kaland és törvény: a véletlen 
tündéri ajándéka.” Képzelhető-e en
nél romantikusabb, egyszersmind 
klasszikusabb meghatározása a 
versnek?

LÁSZLÓFFY CSABA

Szent Márton 
meg a koldus

(Ismeretlen magyar festó')

Veszett Éden! -  kiált az áldotta.
Nézd a paripa gyeplőjét fogó 
nyomorék koldust. Hát te ott, lovag, 
ki vagy: lator, vagy kardot forgató 
gyilkos? A győztes igazár hozod?
Vér vagy arany az, ami lecsorog 
a mennybolt cifra tornyai mögül? 
Lesz-e, aki a tavasznak örül?

Ha fölvérzik a Keresztfa alatt 
a nap, a béna kéz is megremeg 
s félelmetes dárdákat simogat.
Göncök közül kibújt gennyes sebek, 
örökléttől sújtott, csípős csalán
természet! -  sötét gondolat a csend 
benned, bár harang tiszta szava zeng.

Lovad járása is csupa ideg:
Tied a fénylő, földízű palást 
(rojtjaiban a természet piheg),
Szent Márton, téged lesnek, senki mást. 
Vágd le palástod alját, még ha vad 
káromkodás kísér is, egy cafat 
is gyógyító kötés lesz a profán 
bűnök és a kiontott vér után.

Fekete önsanyargató napok 
tűntén a bélpoklos is talpra áll, 
s színes palástod tépett-harapott 
rongyától hátrahőköl a halál.

2004. október 16.

Móré-Sághi A nnam ária: Nap és föld
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L U Z S IC Z A  IS T V Á N  V E R S E I
Sziszüphosz
nagyapám építkezhetett így 
ötvenegyben
bontásból visszamaradt cserepekből
bombázás után kimentett féltéglákból
szomszédok nevére szóló
mész- és cementjegyekből
helyi pártvezérecskék
leereszkedő cinkos kacsintása mellett
így épült ház a családnak
így lett összekaparva az
mi lényeg
harsogó öndicsőítés 
zakatoló mozgalmi indulók 
éjszaka felbőgő fekete Volgák 
hajnalban berregő csengők

kakofóniájában

harminc évre rá
amikorra apám építkezett
a régi építőanyag használhatatlanná

porladt
egy élet munkája 
sitt és törmelék 
még úgy-ahogy megfelelt 
nyúlólnak fássufninak lomtárnak

így gründolok össze ma én 
ahogy nagyapám építkezhetett

ötvenegyben
reklámblokkok hangrobbanásainak
másodpercnyi szüneteiben
apró lakot a csendből
így keverem ki
szivárványszín plakátokból
a fehéret és a feketét
így építek fel
óbégató szalagcímek között 
betűről betűre 
valamiféle igazságot

ha másra nem
még úgy-ahogy megfelelhet egyszer
fiamnak
hátha jó lesz
nyúlólnak fássufninak lomtárnak
belepakolni
jószágot kacatot
zsivajgást és hazugságot

Végezetül
időnként kormányokat váltunk 
de világrendből nem tudunk 
csak rosszabbakat kitalálni

hogy újabba és divatosabba
burkolózzunk 

csak Isten nem változik a kedvünkért

s legutoljára
egy páholyból figyelünk
mint a Muppet-show két öregembere
pikírt megjegyzéseket teszünk
s pompásan derülünk
saját hülyeségeinken

Máz mögötti életjelek
„ ...úgy hisszük, aki nem lohol, 
azt lefújják festékkel, mert tűzfalnak vélik” 

(Szentmártoni János)

kabátodon a friss graffiti már szárad 
harci sebesülést imitál messziről 
pedig már rég nem válsz be

forradalmárnak
„kit végül megölnek” — és ki maga is öl

mert rohannál te is csak hited
nincs benne

s mivel lerí rólad nem illesz a képbe 
de mást úgysem tehetsz — más nem

történhetne:
falfirkád nem kérdés legfeljebb a színe

így hát idomulsz de ellenállsz legbelül 
régen hozzászoktál már nincs is benned

dac
jól tudod tűzfal vagy festék alá kerülsz 
aminek lenned kell — az leszel

s az maradsz

*
Érdemes művész

Németh Kálmán centenáriumán

nem a fali oklevélért 
nem a cinkos kacsintásért 
bratyizó vállveregetésért 
nem a diktátor
búzakalászba hajló mosolyáért 
nem evilági üdvökért 
nem az értetlen utódokért 
nem a romjain omlani 
készülő régi otthonért 
nem a másban önmagát 
megünneplő utókorért

de mégis 
valamiért mégis 
nem a titulusért 
nem az érdemérmekért

még csak nem is
a legjobb szándék tökéletlenkedéséért

valamiért mégis

talán az elorzott szülőhazáért 
az otthoni fenyvesekért 
a tátrai kristálylevegőért 
féltett kincsként őrizve 
Krúdy diákkoráért

s talán az üzenetért
a tanításért
ha csak egyetlenegyért

és még talán 
a fajtádért
a soha meg nem alkuvásért 
a belső parancsért 
a lélekért 
az egyensúlyért 
a hiányzó harmóniáért 
a hitért

talán magáért az Istenért

száz év
talán magáért az örökkévalóságért

de talán csak talán 
mi biztos egyáltalán 
talán holnap már nem 
talán csak ma még 
mi biztos mi száz százalék

talán a semmiért 
de talán a mindenért

L átszat
földre terített ágyneműn szeretkeztek 
utána lemosakodtak 
másnap paplanhuzatot cseréltek 
végül később (i-re a pontot) 
a használtat ki is mosták

mostanra minden és mindenki 
patyolattiszta mint annak előtte

de már az sem hiszi 
ki elhitetni akarja

olykor lecseréljük szeretőinket is 
a szerelmet megkerülni 
mégis képtelenek vagyunk

megesik hogy elmozgatjuk a határokat 
csak a folyamok nem haladnak 
a tenger irányából a forrás felé

később mindent elfelejtünk 
csak a múlt nem válik 
meg nem történtté

s néha mint a megunt göncöt 
levetjük magunkról régi hiteinket is Andonisz Papadopoulosz grafikája

4



HELIKON

KÁBÁN ANNAMÁRIA

P árhu zam os ford ítások  szerk ezete
Paul Verlaine: Az én meghitt álmom

„E furcsa álom gyakran s mélyen talál szivén” 
Tóth Árpád: Az én meghitt álmom

1. Tudjuk, tökéletes fordítás nem létezik, minden fordítás 
csak megközelítés. Fordítás ferdítés, vallják sokan. A versfordí
tás pedig éppenséggel a legnehezebb feladatok egyike. Ezért is 
nevezhetjük szép hűtleneknek a feladat sikerültebb megközelí
téseit. Műfordításunk kialakult kánonjának megfelelően a ma
gyar versfordítónak az adott ritmikai képlethez is feltétlenül 
ragaszkodnia kell. Felmerül azonban a kérdés, hogy a szigorú 
ritmikai hűség nem vonja-e természetszerűen maga után a vers
szerkezet egyéb lényeges elemeiről való lemondást. A versrend
szerek különbözősége esetén a teljes ritmikai hűség is eleve illu
zórikus.

2. Paul Verlaine Mon réve familier című versét és két párhuza
mos fordítását fogom vallatóra az alábbiakban, elsősorban a szö
veg- és mondatszerkezet sajátosságaira figyelve, hiszen Zolnai 
Béla a versnek és Ady-féle fordításának a szókincstani, stiliszti
kai vonatkozásait részletesen elemezte (Zolnai 1957: 313-342).

A verset Verlaine 1866-ban, huszonkét éves korában jelentet
te meg a Poémes saturniens című kötetében. Ady Endre Alom 
címmel fordította le és adta közre 1905-ben, majd bevette az 
Új versek kötetébe, a Daloló Páris ciklusba, Paul Verlaine álma 
címmel, sajátjaként feltüntetve. Ez is jelzi, hogy a költő teljes 
mértékben azonosult a versbeli élménnyel. Tóth Árpád Az én 
meghitt álmom címmel fordította le a költeményt, és jelentette 
meg 1917-ben.

2.1. A francia vers kötött formájú: zárt szerkezetű szonett, 
alexandrinusokból épül. Ady jambusi felező tizenkettesekben 
fordítja -  az első tercett második és a második tercett első és 
harmadik sorának a kivételével. Ezekben a sorokban időmér- 
tékesről ütemhangsúlyos ritmusra vált át: 3//3//4//2, illetve 4/ 
/2//4/2 vagy 4//2//2//4 ütemtagolással. Tóth Árpád a rá jellem
ző ún. Tóth Árpád-sorokban fordít. Az első kvartettben 7//6, a 
másodikban -  az első sor 6//6 tagolásától eltekintve -  szintén 
7//6 osztású jambusi sorokat alkalmaz. Ezeket az első tercett- 
ben 6//6, 7//6, 6//7 osztású, a második tercettben 6//6, 7//6, 7// 
7 osztású sorok követik. Megfigyelhető, hogy 6//7 osztás csak 
az első tercett harmadik sorában, a 7//7 pedig csak a második 
tercett harmadik sorában, azaz a szonett záró sorában jelenik 
meg.

Az eredeti versszöveg abba, abba, ccd, ede rímképletét Ady 
abba, cddc, eee, fef rímképletre változtatja. Tóth Árpád a két 
kvartett és az első tercett rímszerkezetét megőrzi, a második 
tercett rímszerkezetét ő is átalakítja eed-re. Ady rímszerkeze
tének különlegessége az, hogy az ütemhangsúlyos ritmusú so
rokban a jambusi sorok hímríme helyett nőrímek csendülnek 
fel, és ez a legsajátosabban az első tercettben jelentkezik, ahol 
is két hímrím fog közre egy lényegében azonos hangszerkezetű, 
lejtésirányában azonban eltérő nőrímet. Ady itt nemcsak a ver
selést lazítja, hanem az eredetihez jobban hasonulva egyfajta 
lágyságot érzékeltet.

2.2. A költemény témáját a cím pontosan jelzi: a vers a költő 
megszokott, meghitt álmáról szól. A két fordítás közül a Tóth Ár
pádé adja vissza a cím pontos jelentését: Az én meghitt álmom. 
A francia vers egészét a címnek megfelelően határozza meg az 
álomszerű, kissé elmosódó, távolságtartó, lebegtető és rezig
nált, harsányság nélküli fogalmazásmód, amely mindenképpen 
passzív átélés kifejezője is egyben.

Már a vers indítása is ilyen hangulatot áraszt:

Je fais souvent ce réve étrange et pénétrant
D ’une femme inconnue, et que fá im é, et qui m’aime,
Et qui n’est chaque fois NI TOUT A FAIT la mérne
NI TOUT A FAIT une autre, et m ’aime et me comprend.

Gyakran álmodom ezt a különös és mély álmot
Egy ismeretlen nőről, és akit szeretek, és aki szeret,

És aki minden egyes alkalommal NEM EGÉSZEN ugyanaz, 
NEM EGÉSZEN más, és szeret és megért engem.

(Saját nyersfordításom)

Álmodom egy nőről, akit nem ismerek,
Forró és különös, áldott, nagy Látomás.
Aki SOHASEM egy s aki SOHASE más,
Aki engem megért, aki engem szeret.

(Ady Endre)

E furcsa álom gyakran s mélyen talál szivén 
Egy ismeretlen nőről, kit szeretek s szeret,
S kit ízig UGYANEGYNEK sohasem ismerek,
És soha csupa másnak, s szeret s megért híven.

(Tóth Árpád)

Az első kvartett egyetlen többszörösen összetett mondat. Az 
ötször visszatérő et (és) kötőszó valóban egyfajta lebegtető, pók- 
hálószerűen egybefogó szerepet tölt be. A költő a négy jelzői mel
lékmondatot bevezető sajátos que/qui (aki) kötőszót toldja meg 
vele. A hangsúly már mindjárt a mondat elején a souvent (gyak
ran) időhatározó-szóra esik, ez egyrészt a címre utal vissza 
(megszokott, gyakori álomról van szó), másrészt pedig a vissza
térés, az ismétlődés, a végnélküliség fogalmát asszociálja. Majd 
ezután tér rá a költő az álom jellemzésére. Két jelzővel illeti: 
étrange et pénétrant (különös és mélyreható). A lebegtető mon
datszerkesztésre egyfajta késleltetés is jellemző. A költő mint
ha szándékosan késleltetné az álom tartalmának megnevezé
sét. Az, hogy mit, miről vagy kiről álmodik, az első verssorban 
még titok marad. Csak a második sor első felébe tördelt mon
datzáró részben tudjuk meg, hogy egy ismeretlen nőről (d ’une 
femme inconnue) van szó. Azáltal viszont, hogy e szavakat a köl
tő a második sor elejére tartogatja, valójában ki is emeli őket. 
Tehát a késleltetésnek és a második sor elején történő kiemelés
nek is figyelemfelkeltő szerep jut.

Ha a két fordítást egybevetjük, látható, hogy a Tóth Árpá
dé követi hívebben az eredetit. A fókuszpozícióba juttatott és 
így fontos kiemelő szerepű souvent (gyakran) időhatározó-szó 
csak nála található meg. Bár Tóth Árpádnál is ez a szó a mon
dat fókusza, mégsem őrzi az eredeti hangsúlyosságát. Ennek 
két oka is van. Minthogy nála a mondatnak két fókusza van, a 
gyakran s mélyen, a gyakran  elveszti a mondatban egyedüli 
főhangsúlyát. Másrészt pedig veszít a hangsúlyosságából azál
tal is, hogy nem a sor (mondat) elején találjuk. A francia szöveg 
az igei résszel indul, a fordításban viszont a költő a verseim
ből már ismert elem topikpozícióba juttatásával indít: E furcsa 
álom. Tehát mindjárt a sor elején jellemzi is a költő az álmot, 
megtartva az eredeti szóhasználatot. Az álom második jelzőjét 
viszont igés szerkezettel fordítja: mélyen talál szivén. A fran
cia versszöveg passzív, távolságtartó hangnemével szemben itt 
Tóth Árpád megfogalmazása erős érzelmi töltésűvé válik. A má
sodik sor szinte szó szerint követi az eredetit.

Adynál fordított az eljárás. A költő mindjárt a vers elején, az 
első sor élén kimondja, hogy kiről álmodik, és ezáltal az erede
ti szöveg homályos, álomszerű hangulata oszlik el. Sőt az álom
béli nő jellemzését is fokozottabban kiemeli azáltal, hogy az ere
deti szöveg jelzője (inconnue ’ismeretlen’) helyett önálló jelzői 
tagmondatot iktat be: akit nem ismerek. A két egyes szám el
ső személyű igealak (álmodom, nem ismerek) a költői szubjek
tum előtérbe kerülését jelzi. Ady az eredeti szöveg első mondat
egységét három mondatra tagolja, ami több mondathangsúlyt 
juttat érvényre, és ezáltal dinamikusabbá teszi a szöveget. Egy
általán nem fordítja viszont a souvent (gyakran) fókuszszerepű 
időhatározó-szót. Természetesen, az álmodom  igealak nála is 
kifejez egyfajta folyamatosságot. Ráadásul az álmodom  ige bő
vítménye, az egy nőről (álmodom valakiről/valamiről) szintén 
folyamatosságot sugall, de ugyanakkor a ’vágyakozom’ többlet
jelentéssel is társul. Ady az álom jellemzését a második sorra
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról
tartogatja. Hátravetett értelmező szerepet betöltő nominális 
mondatokat szerkeszt. Az eredeti két jelzőt, étrange et pénétrant 
(különös és mélyreható), Ady négyre duzzasztja: Forró és kü
lönös, áldott, nagy Látomás. Látható tehát, hogy az eredeti 
jelzó'k közül a költő csak a különöst használja, és további há
rommal szerzi még meg, ami mindenképpen fokozást és dina
mizmust visz a versbe. Ez a fokozás és az önálló sorrá duzzasz
tás valójában az Ady-versekre oly jellemző vízióvá növesztés 
eszközévé válik, amit a költő meg is nevez, és az sem véletlen, 
hogy a szót nagybetűvel írja: Látomás.

A második sor közepétől Verlaine az álombéli nő jellemzését 
nyújtja. Nála elsősorban a spirituális tartalmak hangsúlyozód
nak. A nő fizikai, testi tulajdonságai szinte teljesen hiányoz
nak, illetve elmosódóak, lényegtelennek mutatkoznak. Már 
mindjárt a második sorban a költő két rövid jelzői mellékmon
dattal mutatja be az álombéli lényt: et que fá im é, et qui m’aime 
(és akit szeretek és aki szeret). A többször is ismétlődő et (és) 
kötőszónak a már említett lebegtető és pókhálószerűen egybe
szövő szerepét hangsúlyozza az első jelzői mellékmondat alá
rendelő kötőszava előtti teljesen logikátlan szereplése. A har
madik és a negyedik sorban tovább folytatódik a jellemzés. A 
költő sajátos megfogalmazással jelzi az álom elmosódottságát: 
Et qui n’est chaque fois, NI TOUT A FAIT la mérne / NI TOUT 
A FAIT une autre (és aki minden alkalommal NEM EGÉSZEN 
ugyanaz és NEM EGÉSZEN más). A hangsúlyos igét két még 
erősebb hangsúlyú, kvantorszerepű szó követi, amely ismétlő
dik is, és ez az ismétlődés még inkább kiemeli szerepét. Két rö
vid jelzői mellékmondat zárja az első versszakot megismételve 
epiforaszerűen a szeret igét, tovább erősítve azt a megéri jelenté
sűvel: et m’aime et me comprend (és szeret és megért engem). 
Mindkettő hangsúlyt visel.

Tóth Árpád szavai (s kit ízig UGYANEGYNEK sohasem isme
rek, / és soha csupa másnak) látszólag közelebb állnak Verlaine 
szavaihoz, de az álomszerű passzív leírást megtöri az ismerek 
igealak szerepeltetése, illetőleg a sohasem időhatározó-szónak 
az erős fókusznyomatéka. Ady el is hagyja az eredeti versszö
veg második félsorát. A francia szöveg álombéli elmosódottsága 
nála végletes ellentétté fokozódik, amely már-már képtelenség
nek is hat a SOHASEM időhatározó-szó kétszeres kvantorszere
pe révén: Aki SOHASEM egy s aki SOHASEM más.

2.3. Művészien kapcsolódik a második kvartett az elsőhöz, 
epiplokészerűen ismételve az első versszak utolsó szavait (me 
comprend), ami még inkább kiemeli az amúgy is főhangsúlyt 
viselő szavakat:

Car eile me comprend, et mon coeur, transparent 
Pour eile seule, hélas! cesse d ’etre une probleme,
Pour eile seule, et les moiteurs de mon front bleme,
Elle seule les sait refraichir, en pleurant.

Mert ö megért, és átlátszó szívem
Csak egyedül neki, óh jaj! nem marad talány,
Csak egyedül neki, és sápadt homlokom verítékét 
Egyedül ő tudja felüdíteni, miközben könnyezik.

(Saját nyersfordításom)

Mert ó megért. Neki, óh, jaj, csupán neki,
Bús, áttetsző' szivem többé már nem talány,
Sápadt homlokomnak verejték-patakán 
Frissítve omolnak az ő szent könnyei.
A

(Ady Endre)

Oh, ö megért híven s csak ő  látja, igen,
Hogy átlátszó szivemben zord talány nem mered,
Óh, ja j, csak ö, s könny étöl, mely lassan megered,
Izzadt és halvány orcám megfrissül szelíden.

(Tóth Árpád)

A költő szívét egyedül az álombéli nő érti meg, és egyedül ő 
tudja csak felüdíteni. A szakasz mondatainak hangsúlyviszo
nyai is ennek a mondanivalónak az érzékeltetésére irányulnak. 
Ha megfigyeljük a szakasz fókuszhangsúlyait, kiderül, hogy az 
első sor me comprend (megért) igei hangsúlya után három
szor az eile seule (csak ő) kerül hangsúlyos fókuszszerepbe. A
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szavak hangsúlyát tovább erősíti, hogy a verssorok elején mint
egy anaforikusan ismétlődnek, és ezáltal a versszak fő szöveg
szervezőjévé válnak.

A szakasz első tagmondata rövid és határozott kijelentést ta r
talmaz: Car eile me comprend (Mert ő megért). Az előző sza
kasz utolsó mondata ismétlődik mintegy magyarázatként, ha
tározott evidenciaként itt a szakasz elején. Majd kapcsolatos 
mellérendelő mondatok fejtik ki ennek a tartalmát. A melléren
delő et (és) kötőszó után a jelzővel bővített grammatikai alany 
kerül hangsúlytalan topikpozícióba a második tagmondat ele
jén, az első sor második felében, hogy annál erőteljesebben csen
düljön fel a második sor elején a fókuszszerepbe kerülő pour 
eile seule (egyedül neki) szókapcsolat. Ezzel a szórenddel a 
költő a topikpozícióba kerülő jelzős alanyt is kiugratja azáltal, 
hogy a mondat elején vezeti be. Ha megfordítjuk a szórendet, ér
zékelhetővé válik a különbség:

Pour eile seule mon coeur transparent cesse d ’etre un probleme.
(Egyedül neki áttetsző szívem nem marad talány.)

A mondat fókuszát szó szerint ismétli a költő a harmadik 
sor elején, mintegy a második tagmondat hátravetett határo
zójaként, ezzel tovább nyomatékosítva tartalmát. Ennek a má
sodszor visszatérő fókusznak az erősebb nyomatékét az utána 
következő viszonylag hosszabb szünet még inkább kiemeli. A 
szintén kapcsolatos kötőszóval bevezetett harmadik tagmon
dat szerkezete hasonlít az előzőhöz. A viszonylag hosszúra 
nyúló birtokos jelzős grammatikai alany kerül hangsúlytalan 
topikpozícióba: les moiturs de mon front bleme (sápadt homlo
kom verítéke), majd a negyedik sor elején szintén hangsúlyos 
fókuszszerepben ismétlődik immár harmadszor ugyanaz a 
szókapcsolat: eile seule (egyedül ő). Ez a sor elején háromszor 
hangsúlyos fókuszszerepben anaforikusan ismétlődő szókapcso
lat szinte litániaszerűvé teszi a versszak szövegét, ami az álom
béli nő egyedüliségét emeli ki. A hangsúlyos helyen szereplő is
métlés, természetesen, fokozást is rejt magában.

Ady szinte szó szerint fordítja ez alkalommal a szakasz el
ső két sorát, mégis különbség észlelhető a mondatszerkezet
ben. Az első tagmondat nála ponttal zárul. Ez a pont érezhető
en nagyobb szünetet jelez, ami a mondat evidenciajellegét még 
jobban kiemeli. De változik Adynál a mondattagolás is. Az ere
detiben az erős hangsúlyú fókuszok alakítják a versszak szöve
gét, hiszen három verssor kezdődik velük. Azaz igen fontos szö
vegszervező szerepet töltenek be. Adynál a második mondat 
nem hangsúlytalan topikkal indul, mint az eredeti szövegben, 
hanem erős fókuszhangsúllyal: Neki... A hangulatfokozó indu
latszó után a csupán hatására még tovább erősödő hangsúllyal 
meg is ismétli. Á költő ezzel véli pótolni az eredeti szövegben 
sokkal hangsúlyosabb helyen, sor eleji anaforikus pozícióban be
következő ismétlést.

A szakasz utolsó két sora viszont, amely egyetlen mondat
egységet alkot, nemcsak megőrzi az eredeti szöveg hangsúlyta
lan topikszerepben levő birtokos jelzős szerkezetét, de metafori
kus képpé is növeszti: Sápadt homlokomnak verejték-patakán. A 
mondat fókusza az eredeti egyedül ő helyett itt a frissítve  hatá
rozó. A frissítve omolnak határozós szószerkezet tehát a költő 
szívét felüdíteni képes könnyek hatására irányítja a figyelmet. 
A szent könnyei jelzős szószerkezet dallamemelkedője pedig ki
emeli a szent szót, amellyel az eredeti szöveg spirituális tarta l
mát is sugallja.

Tóth Árpád fordítása mind szókincsében, mind mondattago
lásában különbözik az eredetitől. Indulatszóval kezdődik az 
eredeti magyarázó kötőszó helyett, és így a távolságtartó, raci
onális magyarázattal szemben hangsúlyozottan szubjektív han
got üt meg. A híven módhatározó szintén csak a fordításban ta
lálható, de epiplokészerűen ismétlődik az előző sor végéről. A 
második tagmondat -  akárcsak Adynál -  Tóth Árpádnál is fó
kusszal indul, de hiányzik annak geminációszerű ismétlése, 
ehelyett a helyeslést kifejező igen tölt be itt egyfajta nyomatéko- 
sító szerepet. Az eredeti szövegben szereplő egyetlen tagmondat 
Tóth Árpádnál tovább tagolódik: s csak ő látja, igen,/ Hogy át
látszó szivemben zord talány nem mered. A látja és a helyeslést 
kifejező igen után tárgyi mellékmondattal folytatódik a máso
dik sor. A harmadik sor eleje megismétli, mintegy hátravetve 
és ezáltal nyomatékosítva a második tagmondat csak ő fóku
szát. Ebben Tóth Árpád követi ugyan az eredeti szöveget, de a



HELIKON

sor eleji anaforikus ismétlés itt is elmarad. Az utolsó másfél sor 
a francia szövegben egyetlen bővített mondat, Tóth Árpádnál 
viszont két tagmondatra bomlik. A mondat tagolása is más. Az 
eredeti szövegben harmadszor kerül fókuszszerepbe az egye
dül ő, Tóth Árpádnál viszont teljesen hiányzik, helyette hosszú
ra nyúló topik vezeti be a mondatot, amelybe még egy jelzői mel
lékmondat is beékelődik: s könnyétől, mely lassan megered, / 
Izzadt és halvány orcám..., majd az igei állítmányra kerül a mon
dathangsúly: m egfrissül szelíden. Ebben inkább az Ady-fordí- 
táshoz közelít a szerző.

2.4. Az első tercett az álombéli nő tulajdonságait próbálja fel
idézni. De ezek olyannyira lényegtelennek tűnnek a költő szá
mára, hogy nem is emlékszik pontosan rájuk:

Est-elle brune, blonde ou rousse? -  Je Vignore.
Son nőm ? Je me souviens qu' il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Barna ő, szőke vagy vörös? -  Nem tudom.
Neve? Emlékszem, hogy édes és zengő,
Mint azon szeretteinké, akiket az élet elűzött.

(Saját nyersfordításom)

Barna, szőke, vörös? Oh, nem tudom  én, nem.
A neve? Emlékszem: lágyan zendül, mélyen,
Mint kedveseinké ott lenn, a sírba, lenn.

(Ady Endre)

Óh, barna? szőke? vagy vörös tán? -  nem tudom.
S  neve? -  emlékszem erre, zengő, és lágy nagyon,
Mint bús kedveseké, kiket száműz az Élet;

(Tóth Árpád)

Kopacz Mária metszete

Kérdések és válaszok alakítják a versszak szövegét. Mind
já rt a szakasz elején három rövid kérdés sorjázik, amely a nő 
hajszínére kérdez rá. A fordítások nominális stílussal adják ezt 
vissza. A válasz rövid és igen határozott: Je l ignore (Nem tu
dom). Ez a rövid és tömör válasz egyben a kérdés lényegtelen
ségét is jelzi. Tóth Árpád pontosan követi az eredeti szöveget. 
Ady viszont érzelmi töltetűvé fokozza a választ {óh, nem tu 
dom én, nem). Az óh indulatszó jelenléte és a nem tagadószó 
megismétlése révén egyfajta rezignáltság, szomorúság hangu
latát árasztja. Fájlalja a költő, hogy nem emlékszik a nő hajszí
nére. Az eredetiben viszont a válasz szűkszavúsága a kérdés lé
nyegtelen voltát emeli ki. A második sorban fordított a helyzet. 
Itt a kérdés rövid és tömör, a rá adott válasz viszont terjedel
mesebb, szinte két sornyi. Ez is jelzi, hogy a költő a névnek sok
kal nagyobb jelentőséget tulajdonít. A névnek csak a hangula
ta maradt meg a költő emlékezetében: édes és zengő. És ezt egy 
művészi hasonlattal teszi szemléletessé, amely tovább erősíti a 
szeretett nő már-már homályba vesző távoliságát. Tóth Árpád 
tökéletesen visszaadja az eredeti szöveg szerkezetét és a sugallt 
hangulatot. Ady változtat az eredeti szerkezeten. Igésíti a zen
gő melléknévi jelzőt, és ezáltal ismét mozgalmasságot visz a sta
tikus leírásba: lágyan zendül, mélyen. Valósággal jelenvalóvá

varázsolja az emléket, ami viszont ellentétes az eredeti szöveg 
homályos emlékképével. A tercett utolsó sorában kifejtett ha
sonlat viszont Ady fordításában passzívabb, ugyanis hiányzik 
belőle a cselekvő ige.

A második tercett a kedves további jellemzőit emeli ki, a te
kintetét és a hangját:

Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, eile a 
L’inßexion des voix cheres qui se sont tues.

Tekintete hasonló a szobrok tekintetéhez,
És a hangja, távoli és nyugodt és komoly, amely 
az eltűnt drága hangok hordozója.

(Saját nyersfordításom)

Nézése hallgatag szobrokénak mása,
Szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen:
Mint elnémult drága szavak suhanása.

(Ady Endre)

Nézése úgy borong, mint szobrok hűs szeme,
S  bús hangja mintha halkan, távolból zengene,
Mint lágy szók reszketése, mik már hallgatn i tértek.

(Tóth Árpád)

Nézéséről csak annyit jegyez meg a költő, hogy a szobrokéhoz 
hasonló. Egyszerű közlés ez arról, hogy valójában egy kimereví
tett filmkockára emlékeztető kép maradt meg benne az álombé
li nőről. A hangsúly az est pareil (hasonló) állítmány névszói 
részére esik. A két fordítás közül az Adyé áll közelebb az ere
detihez, ő is megőrzi a m ása  névszói állítmány hangsúlyos sze
repét, csak megtoldja a szinesztéziát eredményező hallgatag 
jelzővel. Tóth Árpád fordítása mind szókincsében, mind mondat
szerkezetében különbözik az eredetitől. Az egyetlen mondatot 
két tagmondattal adja vissza, a főmondatban pedig az úgy (bo
rong) kerül hangsúlyos fókuszszerepbe, és ez érzelmi többletet 
kölcsönöz a kifejezésnek.

Az utolsó két sor a nő hangját jellemzi: távoli, nyugodt és ko
moly. Érdekes, hogy a kedves neve mellett a hangja kapja a leg
több jelzőt. Ady fordítása itt is mozgalmasságot kölcsönöz a sta
tikus bemutatásnak azáltal, hogy az egyetlen mondategészt öt 
mondategységre tagolja, s a messzi jelzőt fókuszszerepben álló, 
tehát hangsúlyt hordozó helyhatározóvá (messziről) változtatja. 
Másik két jelző közül — calme, grave (nyugodt, komoly) — csak a 
komolyt tartja meg, de két továbbival is kiegészíti: bús, fényte
len. A három jelző egymás mellé sorakoztatva három nominá
lis mondat szerepét tölti be. A verset záró hasonlatnak a suha
nása szó hanghatása és elvontan cselekvést is magában rejtő 
jelentése megelevenítő szerepet kölcsönöz. Tóth Árpád is egyé
nien oldja meg az utolsó két sor átültetését. O is több -  három -  
mondategységre tagolja az eredeti mondatot, és ezáltal az igés 
szerkezetek több mozgalmasságot visznek a statikus képbe, sőt 
a zengene hanghatást is kölcsönöz a leírásnak. A három jelző he
lyett csak egyet találunk, és ez sem egyezik az eredeti szövegé
vel. A jelzők halmozása helyett itt határozók szerepelnek, hang
súlyos fókuszszerepben: halkan, távolból.

3. Összegzésképpen elmondható, hogy Ady átültetése az 
egyénibb. Éellazítja a francia vers zárt szerkezetét, meg
változtatja mondatrendjét, tagolását, elhagyja kiemelő 
anaforikus ismétléseit,- a statikus, nyugodt leírások dinami
kussá, energikusabbá válnak a gyakoribb igehasználat, a 
több mondategységre tagolás, a fókuszhangsúlyok, a jelzőhal
mozás, a fokozás és az indulatszók révén. Zolnai írja: „Verlaine 
itt a témának megfelelő, nem szökkenő, de nem is monoton, 
hanem álmatagon, diszkréten hullámzó egymásutániságot 
ad (...) Ady verse (...) dallamosabb, elevenebbül hullámzik ben
ne a hangmagasság, a nyomaték, mint Verlaine-nél” (Zolnai 
1957: 340-341). Tóth Árpád fordítása látszólag hívebb az ere
detihez, valójában a szigorúan zárt szerkezetet ő sem képes 
mindenben követni.

Hivatkozás
Zolnai Béla 1957 Nyelv és stílus. Gondolat Kiadó, Budapest.
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DOBAI BÁLINT 
Alantféreg
A’mint a’ fémféreg a’ földnek mélyébe, 
A’képpen fúródik szerelem a szívbe.
Se’ legény, se’ leány, egy sem menekülhet, 
Tsak keserű szívvel magában megülhet.
A’ lány emlékezhet: midőn Párist hagyván 
Londonba érkezek, eső folyt az arcán,
Hogy valaki aztán orczáját törülje 
Finom zsebkendővel, ’s midőn megköszönte 
Volna, a’ torkában elakadtak a szók,
’S holt ajakkal nyújtott háládatos kacsót.

Majdan hogy amidőn a’ metrón utazva 
Mellette egy utas, egy katona-fajta 
Negédes álmában nagyokat horkantott,
’S álma rezgésével szíve felé tartott.
Ifiú, emlékezz a’ fehér ruhára,
Egy hűvös mosolyra, keze fogására, 
Conversatiokra a’ Francia télről 
’S hogy a’ kedvesség mily távol volt a’ szűztől, 
így busongnak, ’kiknek szívökbe seb tátong, 
Mert a’kit ohajtnak, az nem lehet már ott. 
Emlékeznek tovább összegyűrt levélre, 
Melyben az illető szerelmét ígérte,
Gondolnak majdan a’ legelső szavakra, 
Midőn lesétáltak a’ szép Szajna-partra,
S ismét csak eszükbe ju t az a’ gondolat, 
Amidőn a’ metrón egymással utaztak.
A’ lány eszébe jut, akkor mit érezett,
Mikor a’ katona átfordult s nézedett.
Ifiú emlékezz, hogy miképp gyűlölő 
A’ metrón utazvást’ azt ki megölelé...
Bizony így jár mindaz, kinek szívébe be 
Metróként fúródik szerelem istene.

Dobai Bálint: 1983-ban született Zilahon. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatója. Jelenleg Tinnyén él.

GYÖRGY ATTILA 
A  k a r d v i s e l é s r ő l
Fogj egyszer kardot a kezedbe.
Nem kell áhítatosan fognod. Nem 

kell nagy dolgokra gondolnod, nem sza
bad lebecsülnöd, és nem szabad játék
szerként bánnod vele.

És nem kell, hogy megmondják ne
ked, mit kell érezned, mikor kezedben 
tartod.

A kard lehet meghosszabbításod, 
természetes tartozékod, akár nyel
vünkben a kar-nak. Lehet kiegészí
tőd, lehet eszköz a kezedben, és lehet 
parancsolod is.

Azt semmiképp sem szabad elfelej
teni: a kard gyilkolásra készült. Vért 
ontani, és a lehető legnagyobb kárt 
tenni embertársunkban. Karddal 
nem vágnak sem kenyeret, sem szalon
nát, sem disznót. Emberre tervezték, 
ember ellen, és ezért közelebb áll hoz
zánk, mint bármely más ember által 
készített tárgy.

A karddal támadás közeltusát felté
telez: testi érintkezést, így tiszteletet 
a másik iránt. Nem kell minden pilla
natban ezekre gondolnod, mikor kezed
ben tartod -  de nem szabad egészen el
felejteni sem.

És mindenek mellett gondolj néha 
arra is, hogy ennek a sorsformáló esz
köznek önnön szépsége van, amelyen 
megpihenhet a tekintet. Fénye tiszta
ságot tükröz, ívelt görbéje akár a nők 
gerince: egy jó kard mindig műalko
tás, és még az alig-kardok is alkotá
sok, akár a rossz vers.

Igazuk volt azoknak a bölcseknek a 
történelem folyamán, akik azt állítot
ták, a kardnak lelke van. És itt nem 
kell elvont és földöntúli dolgokra gon
dolni. Hiszen, amennyiben a lélek szép
ség, szándék és törekvés összege, úgy 
tagadhatatlanul magában hordozza 
ezt minden kard. A vasérctől hosszú 
út vezet a bányán, a kohón, az üllőn, a 
tűzön és vízen át, a kovácsmester ava
tott kezén keresztül a végső, kész al
kotásig. Kard nem készül egy délután,

György Attila: Csíkszeredában 
született 1971-ben, a Székelyföld 
szerkesztője. Legutóbbi kötete, a 
Harcosok könyve 2005-ben jelent meg.

Karácsonyi Zsoltnak
és két egyforma kard sincs. Formáját 
a szépség eszménye adja, alkotásában 
céltudatos szándék rejlik, és nehéz, tö
rekvő folyamatnak az eredménye.

Ezért is lehet, hogy a kardnak, a kar
doknak személyiségük van. A pallostól 
a fringiáig, a gladiumtól a másfélkezes 
kardig mind-mind sajátos egyéniségek 
sora. Egy szablya és egy katana között 
is van legalább akkora különbség, mint 
egy magyar és egy japán ember között. 
Más kardja van a lovasembernek, és 
más a gyalognak, más a könnyű- és 
más a nehézfegyverzetűnek, más kard
dal harcol az északi, és megint mással 
a déli ember.

És ha azt hallod néha: a kardok 
nem időszerűek, mosolyogj ezen. A 
kard, mint eszköz és műalkotás: min
dig időszerű. A kard használata, a 
karddal ölés az, ami nem mindig idő
szerű.

Azt is mondhatják: mostanság ke
veseknek adatik meg, hogy kardja le
hessen. Úri passzió, amely nem jut el 
a közemberekig. Ezen is mosolyogni 
lehet: mert kardja mindig és minden
kor csak a nemeseknek volt. A harco
soknak, és azoknak, akik bátorsággal 
vagy szellemi erővel nemessé tették 
magukat.

Kardot szerezni ugyanis nem ne
héz. Kardot szerezni ugyanis nem 
nehéz. Kardot lehet zsákmányolni, 
lehet ajándékba kapni, lehet készíttet
ni, és igen: vásárolni is lehet. Teljesen 
mindegy, hogyan jutsz hozzá: a kardot 
ugyanis nem megszerezni, hanem vi
selni nehéz. Akár derekadon hordod, 
akár a szobád falán: méltósággal és 
fontosságának tudatában kell visel
ni. Úgy, ahogyan ünneplő ruhát, vagy 
ünneplő gondolatot visel az ember. Hi
szen önmagadat tiszteled benne: a ta
lálékonyságot, a vérszomjat, és a mű
vészi hajlamot.

Ha mindezek mellett még olyan őse
id is vannak, akik karddal foglaltak 
és tartottak meg hazát: úgy mondani 
sem kell erről semmit neked.

Fogj hát egyszer kardot a kezedbe. 
Akkor majd kiderül, az vagy-e, akinek 
hiszed magad.

o A »««» KjLOliETRlK
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RÁTONYI CSABA

Az alfa-sisak
Szereplők:

Dr. Frederik Fredenstahl -
német kibernetikus, a történet narrátora
Jutka — Frederik felesége
Tottore -  a gonosz férfi
Laci
Ricsi -  nindzsák 
Zoli
Robo-Robo -  Frederik robotja 
Lili -  pincérlány 
Idős ápolónő 
Kísérleti alany 
Néger (csak zoknibáb)
Napszemüveges múmia 
Zenekar

1.
Homályos, rendetlen szoba. Doktor 

Frederik Fredenstahl az ágyban fekszik, 
nyakig betakarózva. Az éjjeliszekrényen 
egy pohár víz és nagy halom gyógyszer. 
Robo-Robo, hűséges társa a szobában já r
kál, és mechanikus rúdjával bökdösi a 
bútorokat. A férfi beesett arcú, lázas, és 
most az utolsó vallomását készül elmonda
ni a robotnak.

Frederik: Gyere ide, Robo-Robo! Gye
re már ide!

Robo-Robo: Robo-Robo.
Frederik: Figyelj rám! Rögzíts min

dent, amit mondok!
Robo-Robo: Robo-Robo. (A robotban 

kattan valami.)
Frederik: Emberek és más eszes lé

nyek az univerzumban! A nevem Doktor 
Frederik Fredenstahl. Kibernetikus va
gyok. Elmondom, hogy történt a dolog. El
mondom az igazságot.

2.
Hétfő reggel volt. Jutka, a feleségem va

jas kenyeret csinált nekem reggelire .
Konyha, nappali világosság. Jutka há

lóingben tesz-vesz, hátulról látjuk. A dok
tor belép a konyhába, már fel van öltözve. 
Amikor leül az asztalhoz, zakózsebéből 
egy fekete noteszt tesz az asztalra. Eltű
nődve lapozgat a noteszban (esetlek fel is 
jegyez bele valamit), majd megpillantva a 
reggeli újságot, elkezdi átlapozni. Éppen 
a noteszra borítja az újságot, és kávét kor
tyolgat. Ideig csönd. Aztán Jutka megfor
dul, és így szól a doktorhoz:

Jutka: Megígérted, hogy elmegyünk 
nyaralni.

Frederik fölnéz az újságból.
Frederik: Valóban? (zavarodottan) 

Nem emlékszem.
Jutka a doktorhoz lép, s két szelet vajas 

kenyeret tesz az asztalra.
Jutka: Szeretsz te még engem,

Frederik? Néha már úgy érzem...
Frederik: Nagyon szeretlek, Jutka! El

megyünk nyaralni. Csak várj egy kicsit. Be 
kell fejeznünk a kísérletet. Sok a munka.

Rátonyi Csaba: 1983-ban született 
Budapesten. Az ELTE filozófia szakos 
hallgatója.

Doktor órájára néz.
Frederik: Máris késésben vagyok!
A doktor fogja az újságot, föláll, azu

tán magához öleli, megcsókolja Jutkát. Ki
megy a konyhából. Hallatszik, ahogy be
csapódik az ajtó.

3.
Homályos szoba. A doktor sápadt arca. 

Majd a kocka alakú Robo-Robo.
Frederik: Elmentem a laborba.
Robo-Robo: Robo-Robo.
4.
Utcarészlet. A doktor kilép a házból, be

száll a kocsiba, elhajt.

5.
Jutka mosogat, amikor csöngetnek. 

Megfordul, az asztalon megpillantja 
Frederik noteszét. Fölkapja a noteszt, és 
kimegy a konyhából. Felhangzik a csem
baló-muzsika.

6.
Előszoba. Jutka ajtót nyit, ott áll előt

te Tottore, a gonosz férfi. (Tottore nagyda
rab fickó, a haja olyan csillogó és kemény 
a sok zselétől, mint a bakelit. Fodros in
get és bőrdzsekit visel. Cérnavékony spa
nyol bajusza van.) Tottore ráveti magát 
Jutkára, aki hátrálni próbál. Tottore be
nyomul a lakásba.

7.
Kergetőznek-viaskodnak a lakásban.
Tottore: Most velem jössz!
Tottore őrült kacagása. A dulakodás 

kezdetekor Jutka kezéből kiesik a notesz, 
s becsúszik egy szekrény alá (vagy valami 
ilyesmi, ki tudja még milyenek lesznek a 
terepviszonyok!).

Jutka: Segítség! Segítség!
Jutka elbotlik, Tottore a lábába csim

paszkodik, aztán nagy nehezen maga alá 
gyűri a nőt. Hosszan csörög a telefon.

Tottore: Te szuka!
Tottore behúz egyet Jutkának. Tottore, 

miközben a vállán Jutkával kifelé igyek
szik, leveri a telefont. Búgás.

8.
Olajzöld vagy tejfehér kórházi spa

nyolfal. Mögötte ül valaki, fején búra 
(az alfa-sisak). Egy másik figura áll 
mellette, aki a búrán matat. A 7. je 
lenet telefonbúgása folytatódik, elekt- 
romosabb tónusban, halljuk amint fel
töltődik a gép (emelkedő hang), utána 
villanás -  és ez ciklikusan ismétlő
dik. A villanásban látszik az alakok 
sziluettje. Némi füst szivárog a spa
nyolfal mögül. A kamera lassan távolo
dik a képtől. A spanyolfaltól jobbra ül 
Fredenstahl doktor, és csipesszel tu r
kál valami kábel halomban, gondter
helt arccal. Aztán idős ápolónő lép a szo
bába, kezében tálca gőzölgő kávéval. A 
Doktorra néz. A Doktor visszanéz reá, s 
riadtan megtapogatja zakóját, keresi a 
noteszt, de nem találja. Kirohan a szo
bából. A folyosón telefonál.

9.
Távcső-maszk. Kapualj. Tottore vállán 

az ájult Jutkával kilép a kapun, és elindul 
az utcán. Megpaskolja Jutka fenekét va
gy kéjesen szagolgatja az ujjait. Csemba
ló-muzsika.

10.
Távcső maszk kiszélesedik. A doktor a 

Gellért-hegyen van, és messzelátóba néz. 
Elszalad.

11 .
Azonnal hazarohantam. Az ajtót nyitva 

találtam. A lakás feldúlva. Nagyon meg
rémültem. Doktor utcán szalad. Folyosón 
szalad. Ajtó magától kinyílik. Belép a la
kásba.

12.
Egy videokazettát talál a földön. Talál

tam a földön egy levelet. Berakja a lejátszó
ba.

13.
TV-képernyő: Zizegés. Piros háttér. 

Tottore diktafonba beszél. (A monológ 
alatt szabálytalan időközönként bevilla
nó, zavaros képek: dróttal áttekert égő 
húscafatok, Jutka alsóneműben, egy szék
hez kötözve, fazékban fövő csirkefejek... 
stb. A bejátszásokról nem lehet megálla
pítani, hogy a Tottore által otthagyott ka
zettán, vagy a Doktor képzeletében já t
szódnak le.)

Fredenstahl doktor! Én vagyok Tottore. 
A lányt magammal vittem. Bájos teremtés. 
Ugye tudja, mit kell tennie, hogy visszakap
ja. A találmány. Legyen holnap este, nyolc 
órakor a Tűzoltó utca 12-ben. (Bevágás 
a házról.) De semmi frixi doktor! Legyen 
okos, különben elcsúfítom a lányt. (Ennél 
a résznél Tottore kezében üveg sósav van, 
vagy kés.) Zizegés.

14.
A doktor kivesz egy magnókazettát egy 

magnóból. (A magnókazetta ugyanolyan 
színű, mint a videokazetta.) Vár egy ki
csit, aztán fölveszi a telefont, tárcsáz, be
szél, leteszi a telefont.

Nem tudtam, ilyenkor mit kell csinál
ni. Féltem, hogy Jutkának bántódása 
esik. A rendőrséget hívtam, de azt mond
ták, hogy eltűntnek nyilvánítják, és kész. 
Csak várni lehet. Reménykedni... Nem be
széltem nekik a találmányról. Túl veszé
lyes lett volna.

15.
Utcarészlet. A doktor elsétál a kamera 

előtt. Belép a kocsmába.
Osszekavarodtak a gondolataim. Senki

hez sem fordulhattam. Elmentem a kocs
mába. És ittam.

16.
Kocsma belülről. Furcsa fények. Léc

fal, plakátok, és pókerautomata. A dok
tor iszik.

17.
Odajön hozzá Lili, a pincérlány.
Lili: Okos fiúnak látszol. Mért vagy szo

morú?
Doktor beszél a lányhoz.

> > > > >  folytatása 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról
Elmondtam neki mindent. Lili figyelme

sen hallgatja őt, aztán valahova mutat. 
És ő tudta, kik menthetik meg Jutkát.

A kamera félkörös ívben mutatja az asz
talokat. Először két sakkozó férfit, másod
szor valami társaságot, harmadszor a 
nindzsákat.

18.
A három napszemüveges figura Ricsi, 

Laci, és Zoli. Zoli bal szemén fekete kalóz
kötés. Egymás mellett ülnek az asztalnál, 
egyszerre emelik szájukhoz a poharat, 
egyszerre teszik le. Nindzsák voltak.

19.
Utcarészlet. Fredenstahl doktor és a 

nindzsák kilépnek a kocsmából, és be
szállnak az autóba.

Elvittek a főhadiszállásukra, s éjt nap
pallá téve autóztunk.

Az autóból majd a doktor lakásánál fog
nak kiszállni, addig is a háttérben nappa
li világosság váltakozik éjjeli sötétséggel. 
Autóról néhány külső felvétel is kell.

Laci: (Frederikhez) Ki ez az ember? Is
meri?

Frederik: Nem. A neve... Tottore.
Három nindzsa egymásra néz.
20 .
Visszaemlékezés. Hullámzik a kép.
21 .

Zoknibáb-rész. Fekete-fehér és koszok
kal tarkított, akárha egy korai némafil
met látnánk. Hang nincs, csupán afféle ré
gi zongorajáték, a szövegek a képkockák 
közé ékelt feliratokként jelennek meg. 
A képen homokkal felszórt pusztaságon 
pásztáz végig a kamera. „A távoli vadnyu
gaton járunk, hol perzselő homok és forró 
szél edzi a kósza idegeneket, hol elhull a 
gyenge, s prédának maradt tetemét kese
lyűk csőre marcangolja szét.”

22.
Három zoknibáb libasorban megy a vé

geláthatatlan pusztaságban. „A három so
kat tapasztalt férfiú átkelt a mexikói hatá
ron, s most új kaland után szomjaznak”.

23.
Pusztaság. Fekete zokni jön.
(A párbeszédek, akár a narráció, a je

lenet közé ékelt filmkockákon jelennek 
meg.)

Ricsi: Ott jön egy néger!
Laci (négerhez): Hová mész te?
Néger: Engedjen, uram, had mentsem 

az életem!
Zoli: Szóval szökni próbálsz kutya!?
Néger: Jaj, dehogy szöktem meg, uram! 

Megölték a gazdám.
A bábok egymásra néznek
Zoli: Beszélj néger!
A néger beszélni kezd, ám ekkor a kép 

áttűnik a következő jelenetbe.
24.
„Arrafelé háromszáz mérföldes körzet

ben nem találsz egyetlen várost sem. Ám 
ahol város van, ott bizonyosan felütötte fe
jét a bűn...”

Városkép. Nindzsák megérkeznek a vá
rosba. Az utcák üresek.

Laci: Rosszat sejtek.

25.
Tottore jön.
Tottore: El az utamból, férgek!
Laci: Ki vagy te, hogy így beszélsz ve

lünk?
Tottore: En vagyok Tottore. Engem 

mindenki ismer.
Zoli és Ricsi: Bűnös ember vagy. Meg 

kell halnod.
Tottore kacag, aztán előránt egy pisz

tolyt, és rálő Zolira. Laci és Ricsi rálőnek 
Tottoréra, aki gyorsan lelécel.

26.
A jelenet egy villanással átvált. Már 

nem fekete-fehér, inkább zöldes árnyalatú 
a kép (korház-szín), a kameramozgás kap
kodó, a háttérből kiabáló orvosok és csipo
gó műszerek zajait hallani. (Maradhat a 8 
mm-es hatás, zöld árnyalattal.)

27.
Műtét. Zoli a műtőasztalon fekszik. 

Föntről egy gumikesztyűs kéz lenyúl és 
fölnyitja Zoli zoknitestét. Kiszed onnét 
húscafatokat, beleket, aztán egy golyót. 
Zoli szemén is babrál. Véres csirkeszemet 
dob egy vese alakú fémtálba. A kamera a 
csirkeszemre fókuszál. A kép áttűnik a kö
vetkező jelenetbe.

28.
Közeli kép: Zoli arcán kötés. Kamera tá

volodik. Zoli öklével csap tenyerébe. A sze
replők még mindig az autóban ülnek.

Zoli: Elkapjuk Tottorét! És meg fogjuk 
büntetni!

Laci és Ricsi egyszerre bólintanak.
Frederik: De mi lesz a találmánnyal. 

Nem vihetem oda.
Laci: Mi az a találmány?
Frederik: Tottorénak kell. Jutkáért cse

rébe. Nem beszélhetek róla. Túl veszélyes.
Ricsi: Akkor is megoldjuk a helyzetet.
Frederik: Csak Jutka épségben marad

jon. '
Ricsi: Ne aggódjon doktor. Minden 

rendben lesz.
29.
Homályos szoba. Doktor szárazát nyel.
Frederik: Kiszáradtam. Segíts.
Robo-Robo: Robo-Robo.
Az éjjeliszekrényen van egy pohár víz. 

Frederik szomjas, de ahhoz is túl gyen
ge, hogy kinyújtsa a kezét. Robo-Robo me
chanikus rúdjával taszigálja a poharat. 
Frederik epekedve nézi a poharat. Robo- 
Robo hosszas próbálkozások után leveri a 
poharat. Frederik nyög.

30.
Utcarészlet. A sarkon bekanyarodik az 

autó, és megáll a doktor háza előtt. Dok
tor és nindzsák kiszállnak az autóból, el
gémberedett tagjaikat nyújtogatják. Be
lépnek a házba.

31.
A nindzsák a doktor lakását nézik kör

be, mígnem az egyik egy elejtett bérleti 
szerződésre bukkan a feldúlt előszobában. 
A nindzsák megnézik a címet, térképet te
rítenek maguk elé s megkeresik rajta. Az 
egyik oda bök ujjával, majd szigorúan egy
másra néznek.

A nindzsák elindulnak, a doktor velük 
akar tartani, ám Zoli elé áll.

Zoli: Doktor, maga várjon itt meg min
ket.

32.
Távcső maszk -  Tottore egy raktárépü

letben, a nő sehol.
33.
Laci: Megvan a szemét. Kövessetek!
A három férfi elindul a raktár bejára

ta felé.

34.
A nindzsák fegyvert rántanak (bot, 

kard, reszelő), s berúgják a raktár ajta
ját.

Tottore ijedten tekint feléjük, majd 
meglepetéséből felocsúdva ő is fegyvere 
után kap.

35.
Tottore gyárépületek előtt, tetőkön, 

stb. fut, a nindzsák üldözik. Itt csak a 
mozgás iránya adott (balról jobbra, lent
ről fel, fentről le, jobbról balra), a helyszín 
minden jelenetnél más. Afrikai tam-tam 
muzsika.

36.
A 31. jelenet bunkerje. A nindzsák és 

Tottore fújtatnak, látszik rajtuk sokat sza
ladgáltak, ám mintha mégsem, a „rajta
ütés” óta semmi sem változott.

37.
A leszámolás. Egy üres szobában játszó

dik. A doktor már nagyon rosszul van. Új
ra s újra hozzákezd a meséléshez. Azon
ban a megtörtént dolgok ott maradnak 
a szobában és összekuszálódnak az újon
nan mondottakkal. Kb. 1 perces jelenet.

Zenekar játszik. Távolodik a kamera. 
A szobában ott áll egymással szemben 
Tottore és a három férfi. Háttérben já t
szik a zenekar. A jelenet zenéjét játsszák.

Nindzsák: Hová tetted a nőt?
Tottore fitymálón kiköp, és megragad

ja kardját.
A nindzsák és Tottore közelharcát lát

juk. A zenekar eközben ide-oda mozog, ne
hogy rájuk essen a hadakozó csapat. Ez a 
kör ismétlődik. Közben: Napszemüveges 
múmia lép a szobába. Doktor lép a szobá
ba nagy fekete bőrönddel. Tottore lép a 
szobába, vállán a nővel.

A jelenet karneváli kavalkáddá növek
szik A megsokszorozódott szereplők elle
pik a képet, a zene pedig visszhangosabb 
lesz.

38.
A doktor eszméletét veszti. Robo-Robo 

bökdösi a doktort, aki nem mozdul.
39.
Robo-Robo kimegy a lakásból.
40.
Robo-Robo az utcán kóborol. Egymásra 

vetülő képek.
41.
Körfahrt Robo-Roboról.
42.
Fekete kép. Vége. Stáblista.
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MERÉNYI KRISZTIÁN
A  h u l l a k e l t e t ő
Letelnek az élesztési határidők. A sze

retteiket követelő rokonok a bejárat előtt 
tolongnak. Feladták. Egy óhajuk maradt: 
méltóságban eltemetni hozzátartozóikat. 
Kiáltoznak, és a kaput döngetik.

*

Szabó mester patikája a félholt város
ka egyik félreeső utcáját csúfítja. Az üz
letből lehet átjutni a laborba.

A mester szabadidejében kísérleti ele
gyed kevergeti. Reméli, hogy egyszer va
lamelyik találmánya révén méltó helyen 
jegyzik majd a nevét. Káprázatos patiká
ról álmodozik, ahol márványpadló és ba- 
lusztrád korlátú csigalépcső fogadná a kli
enseket.

Szabó azon elmélkedik, hogy az orvo
sok, ápolók, patikusok, miért mindig csak 
az élőkön segítenek? Hirtelen felkiált:

„Ha az idehozott friss tetemek közül si
kerül valamelyiket életre keltenem, híres 
leszek!”

Raktáros ismerőse segítségével hozzá
jut néhány leselejtezett kórházi felszere
léshez. A szükséges gyógyszereket hamar 
kikeveri. Megrendeli az infúziókészletet, 
a vérkeringtetőgépeket és a rozoga kórhá
zi ágyakat.

A kórteremmé alakított hátsóudvari is
tállót a kellő hőmérsékletre hűti. Ahol né
hány éve lovak nyerítettek, most szigetelt 
fagyasztószoba áll, fogadásra készen.

Megérkezik az első szállítmány. Az 
anya és a fiúcska egy fekete lepellel ta
kart tetemet emel le a lovas kocsiról. Ha
nyagul összeszögelt deszkákon fekszik a 
test. Az asszony kétségbeesve zörgeti a 
gyógyszertár ablakán. Előkóvályog a las- 
san-lassan magához térő Szabó.

Az asszony szipákolva:
-  Jó reggelt! A férjemet hoztuk, két órá

ja halott. Alig reménykedünk. Tudjuk, 
hogy nem a Messiáshoz jöttünk, de ké
rem, próbálja meg...

-  Miben hunyt el?
-  Ebben a ruhában.
-  De milyen betegségben?
-  A cukra. Pedig hogy óvtuk!
-  Hozzák be a kamrába! Jöjjenek utá

nam!

M erényi K risztián: 1970-ben 
szüle-tett Karcagon, költő, prózaíró.

Szabó két hétig inzulinozta és kering
tette a hulla vérét, ám az ugyanolyan me
reven hever a helyén, ahogy odatették. A 
kedvező hűtéstől szaga nincs, ám ábráza
tát nézve halottabb, mint valaha.

Egyre csak hordják a tetemeket. Még 
egy négynapossal is beállítanak.

Szabó az esti és reggeli vizitnél körbe
járja a fekhelyeket; az ágyakra tűzött 
kórlapokra feljegyezi az általa érzékelt 
javulást, beköt néhány infúziót. A gyó- 
gykészítményt az elektromos szívpumpa 
áramoltatja tovább. Néhány hullának be
alvadt a vére, a testbe vezetett folyadék 
kicsurog az illesztéseknél. A makacs, ne
hezen kezelhető halottakat szájon keresz
tül gyógyszerezi.

A mester reggel megfésüli, megmosdat
ja pacienseit. Módfelett nagy figyelmet 
fordít egy hat év körüli gyermekleányra. 
A szülőket ezzel nyugtatja:

-  Noha még az életfunkciók nem indul
tak be, a színe napról-napra szebb. Már 
nem olyan kis görnyedt, ugye ezt belát
ják? Jöjjenek, tapintsák meg a kezét!

A krémezett bőr puha. No és a sóinjek
ció is megtette a maga hatását. A szülők 
egymás vállán zokognak, de elismerik, 
hogy kislányuk állapota valóban javult.

Szabót kimeríti az eredménytelen mun
ka. Szanatóriumba vonul.

Az időnyűtt fagyasztóberendezés tá
volléte alatt zárlatos lesz. Hullaszag fo
gadja. Felengedtek a sárguló tetemek. 
Szemük a véraláfutásoktól rajzolatos és 
beesett. Az ég felé ágaskodnak a nyitott 
szájak alól kiugró állak.

A mester felkiált:
Ki kell dobni őket! Nem maradhatnak!
A hozzátartozók csalódottan szállítják 

el szeretteiket.
Szabó nem adja fel. A kamrát fertőtle

níti, megjavíttatja a hűtőberendezést, le
meszeli a falakat.

Néhány hónap múlva megannyi friss 
tetem lakia be a renovált hullakelte
tőt.

Az esti szemle után felfigyel az egyik 
megmozduló testre. A tisztelt halott bi
zony nem más, mint az előző napon be
szállított városi kántor, akit csak tá
rolásra hoztak, senki sem akarja őt 
újraéleszteni. Szabónak a rémülettől be
görcsöl a nyaka, képtelen fejét oldalra for
dítani. Mintha arra várna, hogy a kán
tor beleáriázzon a csöndbe. Mozgolódása 
alábbhagy, ám a lepedő lecsúszik róla. A 
fájdalmas arcú elhunyton látszik, hogy 
most halt csak meg igazán.

Letelnek az élesztési határidők. A sze
retteiket követelő rokonok a bejárat előtt 
tolongnak. Feladták. Egy óhajuk maradt: 
méltóságban eltemetni hozzátartozóikat. 
Kiáltoznak, és a kaput döngetik. A mes
ter az elfüggönyözött ablak mögül leselke
dik. Szégyenében halottai közé rejtőzik.

A gyülekezők kifeszítik a kaput, és a 
kamraajtóhoz rontanak. Feltörik a zárat. 
döbbenetes látvány: földre borított testek, 
ágyak feldöntve, a hullák karjából kiszakí
tott infúziócsövek himbálóznak. Szabó épp 
a legrégebbi elhunytat ráncigálja, akit 
csak a ruhája tart egybe.

-  Ébredj! Kelj fel! Itt vannak! Meg
jöttek!!!

P s z i c h i á t r i a i
t e p s i k
Hajnali fények a kórtermekben. A 

nyugtalanabbak, és akikben már nem 
dolgozik az altató, mocorognak, nyögdéc- 
selnek. Tepsik zörögnek. Felriadnak a 
még alvók; tökéletes ébresztő. Néhányan 
a mosdóba tartanak, félreállnak szédeleg- 
ve, sosem tudják, hogy épp kit visznek.

A halál diagnosztizálása után szokás 
még két órát a helyén hagyni testet. 
Stojka főorvos méla undorral jár-kel. Fel
ügyel, hogy a szobatársak rá ne nyissa
nak a halottra. A bent rekedt uzsonna 
vagy bármi egyéb a megfigyelés időtarta
máig tabu. Végül Laktósi, a tégla alakú 
adjunktus kaviárillatú szájjal megállapít
ja a halál tényleges beálltát.

Zsuzsa maga alá vizelt. O fedezte fel 
a fonográfot, és fejlesztette ki a sugárhaj
tású-repülőgépet. A világ rosszul tudja; 
azok a senkiháziak éjszaka ellopták a ter
veit. Zsuzsa az új gyógyszerkúra óta nyu
godt, már csak kétszer sétál ki a folyosó
ra kávézni és cigarettázni.

Sarkadi Imre bácsi, a krónikus szemé
lyiségzavarral küszködő Dezsővel gyógy- 
ulgat együtt. Dezső megkérdi a fejét 
szüntelenül mozgató, több világban élő 
tatától:

-  Nem beretválkozik soha?
-  Jaj!
-  Maga tudja. És mit szólnak majd a lá

togatók?
-  Ahhh, jahhhhh.
Imre bácsi most lehelte ki a lelkét, kez

dődhet a két óra esély a feléledésre prog
ram. Dezső kénytelen a többiekkel kár
tyázni, közben káromkodik, eldobja a 
kártyát, egyre jobban káromkodik, feje 
ide-oda rángatózik. Két ápoló lefogja, és 
az ügyeletes Stojka injekciót nyom belé.

— A hatosból valaki már megint benyel
te a hőmérőt! -  nyafog az egyik tanulónő
vér.

Hát ki más, mint Kaktusz Dóra. Si
kertelenül próbálja visszavarázsolni. 
Mocskosul benyelte. Teás nővér ezt már 
tényleg nem akarja elhinni, nézegeti a föl
dön, a polcon, de sehol nem leli.

-  Te Dóra! Hova tetted?

» » >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról MUSZKA SÁNDOR
A lány kerek, hazudni képtelen szemé

vel lába közé néz, bűntudatosan ismétel
geti:

-  Ebtűnt! Ebtűnt!
-  Ajjaj lányom, szedd össze magad, és 

gyerünk!
Karon fogva totyognak a mélyzöld, alag- 

úthangulatú folyosón, majd lifttel le a nő- 
gyógyászati rendelőbe. A zárt ajtó mögül 
is hallani Kaktusz Dóra apró, éles rikkan- 
tásait: „Ebtűnt! Ebtűnt!”

Hívnom neved
Nem adsz uram nem 
Bár látod benned én 
S mond csak nevetnem 
Kell még hány éjen

S kérni eged mond 
Ha nyugszik napod már 
S támad ezer rém 
Őrült sereg

Matula Zsóka, a hetvenkét éves járó be
teg otthon lett rosszul. Fia és ura ülteti a 
kocsiba, Zsóka közben elalél... Befektetik 
a hátsó ülésre. Férje szól hozzá:

-  Nyugalom mama, kitartás! Mindjárt 
ott vagyunk! Pihenj szépen!

A neurológia bejáratánál kétfelől támo
gatják a váróba. Zsóka feje lóg mint a vá
gott nyakú tyúké. Hátradöntik. Fia suttog 
neki:

-  Rögtön mehetünk, már szóltunk a 
doktornak...

m

Egy ferdeszemű nővérke szól ki:
-  lehetnek kerem.
Felfektetik a kezelőágyra. A doki megál

lapítja, hogy Zsóka másfél órája elhunyt. 
Feltételezhetően miután otthon elájult.

Zsuzsa ma reggel nem vizelt be. Értetle
nül nézi és tapogatja lepedőjét. Szól az ápo
lónőnek:

-  Na már jól nézünk ki! Ittam én tegnap 
valamit?

Teás nővérke:
-  Ittál, de minek... Fogd a paksamétá- 

dat, és eredj Laktósi doktorhoz.
Zsuzsa mentében olvassa kórlapja első 

oldalát:
„... 2005. 12. 23-án, kilenc óra húszkor 

csendesen elhalálozott az osztályunkon.” 
Eldobja a papírokat, körbe-körbe futkáro- 
zik a folyosón, és artikulátlan hangon üvöl
tözi:

-  Még élek! Élek!
Laktósi, mint lepkét hajkurászó gye

rek cikkcakkozik utána, igyekszik nyug
tatni:

-  Csillapodj picinyem! Ne félj! Nálad job
ban aligha él valaki! Virágom, állj már 
meg! Hozzád keverték Sarkadi Imre bácsi 
zárópapírjait.

Az este beálltával több és több tepsi zö
rög tompán. A kihalt folyosón zötykölőd- 
nek prosectura-remízük felé. Az ablakon 
bevilágít a holdfény. Hatni kezdenek az 
altatók. Senki sem mocorog.

Az éjszakás nővér közönyös köhintése 
hallik néha-néha.

S folyton mögém áll 
Liheg nyakamba 
Kell még hány éjen 
Játszik velem.

A  parthoz
Látod szerelmem oly furcsa az ég ma 
Mind ki leszállni készül s a hold 
Árnyán a bárkák a parthoz értek mind 
S a matrózi nép lásd táncol dalol

És újra előröl látod megint csak 
Rossz vérem űz el s bár tudtad lehet 
Nem vigasz ez sem s ha kérdi ki lát majd 
Mond hogy bolond volt a semmibe ment.

Adott
És ültünk a hídon ő Rémába menne 
Ott se jobb mondtam s ha itt maradsz 
S köptem a vízbe az est jött s rá bánat 
Azt mondta gyűlöl s hogy szar paraszt

Aztán el is ment s én maradva ülve 
Néztem hogy szalad alant a hab 
Hogy kél a szél fel motozni fákkal 
Miképp búcsúzik végleg a nap

S kocsmába mentem s a falnál egy széket 
Adott a pincér egy nagydarab 
S korsót elébem tízet hozott ki 
Ennyi csupán csak mi megmaradt.

Aludj
Hunyd le szemed hát 
E áram a partra 
Viszem s anyásán 
Int már a fjord

E sós hab a partról 
Úszott elébünk 
S látod lámpásnak 
Fölénk a hold

Ha szírinek ütődnénk 
S bár nem így akartam...
Hunyd csak szemed le 
Amott a fjord

Készítik lakunk 
Uszonyos társak

Muszka Sándor: 1980-ban szü
letett Kézdivásárhelyen. A BBTE szo
ciológia-antropológia szakának végzős 
hallgatója.
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S látod lámpásnak 
Fölénk a hold.

Őrt itt
Ne hívj 
Ne is jöjj
Látod könnyebb így 
Most hogy vesztett ügy 
Minden tanulság 
Válik húsától 
Őrt itt magában 
Csöndek pihennek 
S tarkán a nyár.

Éva helyett
Fut a ház s nem kukoricáz 
Szakad a baj csövestül 
Felém is nézhetnél drágám 
Ha itt mész épp keresztül

S hogy laktunk mi már kettesen 
Rétyen Lónán Meggyesen 
Te dolgoztál s én kegyesen 
írva hozzád versesem

Aztán be s ki rúgva én 
Szerenádos versemért 
Na meg hogy nem épp s lehet 
Mást írtam neved helyett

S  még ezét s azét.

Elődbe
Emesének

És nincs tavasz s lásd nélküled 
Sehogy szememre álom 
Nem jön s karom csak árnyat ölelhet 
S megül a csönd a házon

És nincs tavasz s így nélküled 
Virágba semmi oltás 
Elődbe füzek térdjelnek 
Dalolni égi zsoltárt

És nincs tavasz nem nélküled 
Támad a szél kiáltón 
Átfut a téren havat seperget 
S megül a csönd a házon.

Három
F. E- nek

Egy
Kávé a csönddel 
Galambok árnya a házon 
Harmadik napja már 
A zápor 
Sehol se lellek
Kettő
Megfürödtem az éjszakába 
A tékozolt napok s a vágy 
Feltörték állam 
Néz
Házam elé ült 
Három

Sehol se lellek.

A - » »  K i l o m e t r i K
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S z á n ta i to v á b b lé p
Mindig szerettem a beavatási szer

tartásokat. No, nem azért, mert 
meghúzhattam a beavatott fülét, 
vagy seggbe rúghattam  (ld.: fikázás 
stb.), nem is a szertartást követő po- 
harazgatásért. Nem, hanem azért a 
pár percnyi hangulatért, a misztéri
umért, mely úgy kell realizmusba ge- 
bedt hétköznapjainkba, mint búzá
ba a pipacs.

Most ismét beavatás van. Szántai 
János kolozsvári költő íróvá avatá
sa. Szerintem ő is régóta készül erre 
az alkalomra. Idestova 37 éves, úgy
hogy kerülő úton, különböző patak
medrekben araszolva jutott el idá
ig, de így szerencséjére a mindenfelé 
ólálkodó irodalmi rézbőrűek nem fe
dezhették fel a nyomait. S azoktól pe
dig Isten ments!

Szóval, Szántai eddigi munkássá
gát végignézve (három versesköny
vet egy esszékötet követ, hogy most 
piacra kerüljön ez a prózakötet is, 
mely írásom tárgyát képezi*) az az 
érzése tám adhat az oktalan szemlé
lőnek, hogy már kezdetben, öntudat
lanul is prózaírónak készült.

Verseit nem tudom megítélni, lé
vén magam is bárdolatlan próza
író, de eme novelláskötetéről van 
egy-két keresett szavam. Az első az, 
hogy a kötet jó. S hogy mindjárt ki
csináljam az írásom elején felvázolt 
logikát, a kötet előképei megtalálha
tók már a korábbi versekben is, de 
a Beszélyek című esszékötetben min
denképp, tehát az íróvá avatás gesz
tusát vissza kell vetíteni valamilyen 
ködös, mitikus elő-időbe. Vagyis bi
zonyos értelemben már azok is jelez
ték, hogy Szántai tovább fog lépni. 
Igen, jó irányba.

Talán az ütközik ki az írásokon, 
hogy Szántai sokat mozog a filmcsi- 
nálás világában: nagyon érzi, mi 
az, hogy jelenetezés, mi az, hogy lát
ványelem, és hogyan kell benne felej
teni a befogadót az események sodrá
ban.

Jó kis történetek sorjáznak a kö
tetben, olvasmányosak, elképzelhe
tők, megélhetők (életszagúak?). A 
műfaj-meghatározással van egy kis 
bajom: a belső borítón az áll, hogy 
novellák, de Szántai nem állta meg, 
hogy néhány karcolatot, lírai vagy 
éppen filozofikus szösszenetet be 
ne válogasson a kötetbe. Épp ezért

ildomosabb (és mindenesetre óvato
sabb) lett volna műfaji címkeként 
egyszerűen „prózát” írni. Számom
ra a hús-vér történetek a favoritok, 
a karcolatok szinte kilógnak a sor
ból. Lehet, a szerző köhinteni fog, 
de így vagyok a címadó szöveggel is. 
Azt elismerem, hogy köteteimnek jó 
a Sziszüphosz továbblép, de mint szö
veget ennyire exponálni??!

Persze, tudom én, vannak az élet
ben mélypontok, és tudni kell to
vábblépni, ezt példázza a szöveg, de 
túl elvontan, modorosán (aki nem 
így gondolja, nyugodtan megkövez
het, nem ez lesz az első eset).

Mondom, én részemről megmara
dok a hús-vér sztoriknál, és szeren
csére ezekből van több a kötetben. 
Azt szeretem, amikor Szántai csí
pőből, a maga természetesnek ha
tó iróniájával meséli a történetet, 
ami nála legtöbbször groteszk, bi
zarr, gyakran abszurd jelenetek so
rát jelenti. Szántait olvasva az em
ber egyszerre fintorog és mosolyog, 
vagyis úgy nevet, hogy közben az 
iszonyattól borsózik a háta. Én az 
ilyent szeretem (naná, írni is!), úgy
hogy ebben a kötetben kedvenc olvas
mányra leltem (féltékenység ördöge, 
távozz!).

Igen, a szarmániás a kedvencem 
(Levél a távolból), ilyen mondatok 
vannak benne: „Az exkrementum, 
avagy a végtermék ezredeleji társa
dalmunk létének oka és célja. 
Másodpercenként körülbelül 100 
millió végtermék születik szerte a 
világon. (A Globalex Statisztikai 
Hivatal adata, külön kérésemre.) 
Tézisem alapja ez a megállapítás, 
kiegészítve természetesen a 
következő észrevétellel: az
exkrementum demokratikus műfaj. 
Mindenkinek elidegeníthetetlen 
joga az ürítés -  fajra, nemre, 
vallási és etnikai hovatartásra, 
politikai és szexuális orientációra, 
illetve szociális státusra vonatkozó 
megkülönböztetés nélkül.”

Nekem is van hasonló, be is ug
rott nyomban, micsoda négykezes 
szarozást le tudnák mi zavarni... 
Aztán nagyon bejött még A falu és 
a Noé bárkája -  a fene tudja, hogyan 
tud Szántai ízig-vérig urbánusként 
olyan hiteles képet festeni a falusi 
emberről!? Ha jól tudom, a Noéból 
kisfilm készül, meg is felel kiválóan

erre a célra. Aztán jó Az őz, mégpe
dig attól, hogy nagyon jól mixeli a 
fennköltet az alantassal.

Summa summárum, Szántai ér
zi, hogyan kell lekötni az olvasót, 
nem átallja akár szórakoztatni 
is, de nem hatásvadász. Tehát jól 
egyensúlyoz. Szántai, az egyensú- 
lyozó-mester. Vagy ez m ár túlzás? 
Mindenesetre kellő mennyiséggel 
adagol misztikumot a hétközna- 
pisághoz (és fordítva), keserűt az 
édeshez. Lágy altatódallal elanda
lítja az olvasót, hogy aztán hirtelen 
vad csatakiáltással kirázza elszál- 
lós hangulatából.

Talán egy kis bökkenő is akad. 
Van ugyanis egy-két írás, ami csak 
és kizárólag irodalmi élmény szüle
ménye. Mielőtt valaki félreértené, 
tisztázzuk: szerintem sem föltétle
nül baj, ha valakit olvasmány-él
ményei ihletnek, de... Szántai fel
tehetően sokat olvas. És az írónak 
tudni kell nem túl sokat olvasni. 
Egyik-másik szöveg „előképe” tú l
ságosan ismerősnek tűnik  innen- 
onnan. Persze, értem én, hogy 
intertextualitás, áthallások, s 
ugyanannak a motívumnak m ás
más irányból történő megközelíté
se, de amikor ez túl sok, az túl sok.

Hát így. Mit soroljam még. Olva
sói szemmel kellene értékelnem a 
kötetet, de olykor oktalan perna- 
haj dérként íróként értékelem (hogy 
technikák meg praktikák). S az pe
dig nem jó. Úgyhogy most abba is 
hagyom. Jó könyv, megmondtam. 
Szántai továbblép. Én is.

*Sziszüphosz továbblép. Erdélyi 
Híradó, Kolozsvár -  FISZ, Budapest,
2005 .
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H u tera  B éla  u to lsó  u ta zá sa
(befejező rész)

„Az ember egy törékeny nádszál”
-  mondja Hutera, a nap végképp el
tűnik, csak a látóhatárra belógó na
rancsszínű felhők emlékeztetnek rá. 
Szél kél, összehúzzák magukon a ka
bátot. A beláthatatlan mezőn árnyak 
cikáznak, láthatóan alkonyodik, a 
terjengő homály lassan foglyul ejti 
az árnyakat „Keressünk egy motelt
-  szűri a szót foga közül Tóbiás. -  El
fáradtam.” „Reggel majd én vezetek, 
bátyám” -  nyugtatja meg Málik, és 
lehajolva figyelmesen nézegeti a föl
det. Hamarosan zöldülni kezd, de 
most feketén, nedvesen gőzölögve vá
rakozik, s Hábé érzi, hogy esőcseppek 
porlanak szét az arcán. „Mit nézel?”
-  kérdezi s Málik, mintha meghábo
rodott volna, ledől a földre, fél oldal
ra fordul s fülét egy repedéshez szo
rítja. „Hallom -  mondja boldogan —, 
beszél!” „Micsoda? -  térdel le nyögve 
Tóbiás is. -  Ki beszél?” „A föld -  sut
togja Málik -, emlékszel, Bélus, Uk
rajnában is hallgattuk, beszél.” „De 
mit mond? -  hanyatlik le Hábé is, fü
lét a földhöz szorítva. -  Akkor se értet
tük világosan...” „A föld?! -  döbben 
meg Tóbiás, de nincs már, nincs meg
állás, ő is végigfekszik a földön, fél 
oldalára fordulva elmerülten hallga
tózik. -  Mint a tengeri kagylók, úgy 
morajlik” -  mondja egy idő után. Ha 
valaki látná őket, azt hihetné, meg
buggyantak, három öregember, akik 
ki akarják hallgatni a föld beszédét, 
a Föld hangjait. „De hát tényleg halla
ni -  emelkedik fel üdvözülten Málik.
-  Tényleg beszél!” -  „Én már Ukraj
nában is hallottam -  áll fel Hutera 
is. -  És azóta is hallom, mint szegény 
édesanyám hangját, aki a nemlétből 
is megrovóan szól át, ha nem tetszik 
valami.” „Én nem tudom -  áll fel Tóbi
ás is. -  Lehet, olyan ez, mint a kagyló. 
Én a magam részéről a vizekkel vol
tam így, a patakkal a falumban, azu
tán az óceánnal és a Dunával. Őket 
hallgattam, de kétségtelen, a sivatag
ban is megvolt ez, bajtársaim, akár
csak a beduinok, ha tehették, ráta
padtak a szúró, zizegő, nyughatatlan 
homokra. »Egy isten alszik itt -  ma
gyarázta egy őrmester, aki évtizedek 
óta hallgatta a homok zenéjét. Ő be
szél ilyenkor velünk, szerencsétlenek
kel. És aki nem figyel oda, meghal... 
« De az őrmester odafigyelhetett, hi
szen élt. Ó volt a nagy túlélő. »Az em
ber fekszik, hallgatja a homok istenét 
és megnő benne a szeretet« -  ma
gyarázta egyszer, aztán villámgyor
san kapva elő revolverét, még időben 
lőtt le két beduint, akik kivont kard

dal rohantak  felénk, hogy lemészá
roljanak.” „De az uk rán  mezőkön mi 
tényleg halo ttunk valam it -  dörzsö
li a fejét Málik. — Tőlem olyan távol 
áll a m etafizika, m int az ablakos tó t
tól a hanyatt esés. Volt egy ta tá r  fog
lyunk, szovjet ta tár, naná... Ő beszélt 
nekünk az uk rán  pusztákon élő tűz- 
démonról, amely szörnyeteg csupa 
láng... Lehet, hogy ő üzen nekünk, 
am ikor morajlik a föld. Hogy nem va
gyunk egyedül. Hogy jön és elragad? 
Olyan keveset tu d u n k ...” „De ő -  néz 
H utera kissé eszelősen Tóbiásra -  leg
alább hallja a Dunát. És bizonyára 
azt is tudja, m ire vadászik a vizslák 
gazdája.” „Ez nem vadászik -  legyint 
Tóbiás - ,  csak összevissza lövöldöz. 
Ez buggyant...” „Rettenetesen ron
dák ezek a fekete m adarak ...” „Igen, 
azok -  legyint Tóbiás, és újra lehajol
va vizezi meg az arcát. — De tudod, 
még néhány hét és robban a zöld, és 
akkor megváltozik az egész. Hogy is 
írja A puszta ország költője?

Április, a kegyetlen, kihajtja 
Az orgonát a holt földből, beoltja 
Az emléket a vágyba, felkavarja 
Esőjével a tompa gyökeret...”
Újabb lövések dörrennek, a szem

közti oldalon egym ást kergetve tű n 
nek fel a vizslák. „Én csak a kliensei
met hallgattam , miközben nyírtam  és 
beretváltam  őket, s a világ egy hato
da felett világított a nap, amely a 
Szovjetunióban mindég sütött, nem 
ment le soha, de ami az én emberei
met, ez mégiscsak a javukra  írandó, a 
kelleténél jobban azért nem 
érdekelte... Persze, ki tudja, hol van a 
határ?... S hogy van-e egyáltalán? 
M ert persze elvonatkoztatni azért 
nem tudtak , nem is tu d h a ttak  attól a 
borzalomtól, amelyben élniük adatott, 
amelybe belekényszerültek. M ert ez -  
azért nem m entségükre mondom, 
nem szorulnak rá  -  teljes, tökéletes 
képtelenség volt, és tudod, m iért, ba
rátja  a kihívásnak és kalandnak, 
azért, m ert felszámolta és végül telje
sen m egszüntette a versengés kocká
zatát. Elvette a néptől a kockázat lehe
tőségét, a választás eszméletlen 
örömét. Mindent készen adott -  adott, 
érted, adott -  nekik, gondoskodott ró
luk, ak ik  tudatosan vagy m agukban, 
még csak nem is tudatosítva ennek az 
egésznek a képtelenségét, nem is igé
nyelték ezt, hiszen felnőttként szeret
tek  volna viselkedni, gondoskodni a 
gyengébbekről, a kicsikről, és Antal 
atya kedvenc bölcselőjének látnoki sza
vai szerint: férfiként szerettek volna 
élni a jelenben. Én nyírtam  és beret
váltam  őket, és lányaiknak, felesége
iknek, szeretőiknek hajkölteményeket

ta lá ltam  ki, de mindez csak hab volt a 
tortán , nem tudtam  kiragadni őket k i
szolgáltatott helyzetükből, de -  ezt 
azért vésd észbe, drága Tóbiás -  nem
csak azért, m ert én is kiszolgáltatott 
voltam és én is abba voltam beledögöl
ve félig, amibe ők. Nem. Hiányzott be
lőlem is a kockáztatás bátorsága, 
amely még ifjúkoromban tú ltengett 
bennem, Sasvári és M álik szemében 
vad ifjú hasonmásom láthattam . Én 
akkor, amikor kiérdemeltem az ő m á
ig fennmaradó rokonszenvüket ( s ta 
lán, irtózom a nagy szavaktól, de sze- 
retetüket), hittem , leleménnyel, 
bűbájjal, ésszel, szám ítással, furfang- 
gal m inden sikerülhet, ú rrá  lehetek 
helyzetem nehézségein. Hová veszett 
el bennem az ötvenes évek borzalmai 
között a kockáztatni bátor, vereséget 
soha el nem ismerő, a szó igazi értel
mében küzdőképes ifjú?! Mondok egy 
példát, kultuszt űztem  abból, hogy el
csábítom és megejtem az elvtársak 
hitveseit, szeretőit, lányait. Játszot
tam  a tűzzel, m ert akkor még disznó 
ide, falusi száműzetés oda -  nem fél
tem! Nem félhettem, m ert akkor még 
bíztam  m agam ban. Amikor megejtet
tem  a felsőtábori kiskirály, Szikszai 
elvtárs szeretőit, mindég az üvegese
dé' szemű disznóra gondoltam, mely 
disznót elsősorban ő szerette volna 
m egberetváltatni velem, bizonyítva, 
hogy a Horthy-fasiszta am erikai ké
mek m indenre képesek, s ugyanak
kor legalább két legyet a k a rt ü tn i egy 
csapásra, term észetesen úgy, hogy ő 
konkrétan egyet sem üt, nem is csap ( 
mossa tiszta  kezeit), de ezzel egyszer 
s m indenkorra önmaga kiszolgálójává 
is aláz, besúgójává, aki naponta pre
zentálja neki a faluja borbélyműhely
ében tapasztalható  közhangulatot, ér
zékeny m em bránként reagálva le a 
változásokat, számol be arról, hogy ho
gyan is vélekednek a pártró l és róla, a 
p á rt leghűségesebb katonájáról a fel
sőtáboriak. Amikor elcsábítottam azt 
a hölgyet is, ak it a M argitszigeten 
volt szerencséd megismerni a minap, 
s aki nem volt az én áldozatom, h i
szen olyan volt nőben, m int én férfi
ban, s egyaránt szeretője volt 
Szikszainak, A lmádynak, a m agyar 
nőirodalom jogászból őstermelővé zül- 
lő szerelmesének és A ntal a tyának  -  
Szikszai újfent bosszút is esküdött. Pi
rost is irigyelte tőlem, ez igaz, s erre 
m indjárt vissza is térek, de akkor 
még nem féltem. A ztán azonnal félni, 
sőt rettegni kezdettem, Tóbiás, m ert 
több párhuzamos, ra jtunk  kívül álló 
esemény is tö rtén t a vidéken, megkér
dőjelezve csalafinta kitartásom at, 
m ert nekem mindég Odisszeusz volt 
az eszményképem, ak it m ár Homé
rosz is leleményesnek nevez. Csak
hogy Felsőtáborban 1952 tavaszán 
többször is megjelent az ördög, igen,
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ne nevess, s an n ak  a barom 
Szikszainak az volt a lényeges, hogy 
beszélt-e, és ha igen, akkor milyen 
nyelven: románul-e vagy m agyarul? — 
s ez hirtelen  az országos érdeklődés 
kétes, sőt veszélyes hullám ait indítot
ta  el, a Thúróczyak időben államosí
to tt kastélyába érkeztek a hadügy és 
a belügy korifeusai, s én, m int bor
bély, m ár a szolgáltatások rendszeré
ben betöltött helyzetem m iatt is előtér
be kerültem  és olyan eseményeket 
élhettem  át, amelyek ma is rettegés
sel töltenek el, és amelyeket megma
gyarázni m áig sem tudok (és nem is 
merek), de ezek fiatal önérzetemen 
csak repedéseket okoztak, ha megha- 
sonlásom fekete hátterén  merengek, a 
fő okot Piros ’53-as eltűnésében lá
tom. Akkor veszítettem évekre el, am i
kor a legközelebb kerü lt hozzám, am i
kor szükségem lett volna rá. S ekkor 
változtam  meg, valószínű, vagy ala
kultam  át, az író szerint, aki az el
múlt napokban fő kárvallottja volt a 
vásárhelyi pogromnak, a v irtus m ind
ég idomul a korszellemhez. „H át ez 
az, Bélám -  ujjong Tóbiás s füttyökkel 
bolondítja meg a túlsó parton rohan
gáló vizslákat. A gazda késik valahol. 
Megjelenne, de az óriás porszívó örvé
nyei repítik el vagy a badeni kaszinó 
megdagadó hatalm as, vörös golyója ra 
gadja el az asszociációk setét mezőin. 
-  Ezt vártam  tőled, ezt vártuk  tőled 
mi, ak ik  szeretünk. A helyzeted kívül
ről nézve olyan, m intha karóban ül
nél, a jóindulatú Vlad fejedelem előtt, 
hiheted ideig-óráig, hogy semmi kü
lönbség közöttetek, sőt abból, hogy az 
»utolsó szó jogán« sértegetheted is, a 
magad szám ára kedvező jeleket von
hatsz le az obiigát összehasonlításból, 
csakhogy hirtelen  érzed meg, testvé
rem, hogy fúródik beléd a karó s ak
kor m ár mind énekelheted, hogy »volt, 
nincs, vigye kánya«, m ert hirtelen  ér
ted meg, hogy ő győzött, ez a szeren
csétlen szadista barom, s legszíveseb
ben üvöltenél dühödben, arcodról 
kaparnád  a bőrt, m int a vadak, de tu 
dod, ezzel is csak káröröm ét növelnéd, 
tudod, sírni is, bosszút állni is egy má
sik életedben fogsz majd.” „Igen, az 
elvtárs úgy röhögött -  am ikor megvil
lan t a kezemben a borotvapenge, ez a 
villanás, egy elemi erejű, féktelen, 
m ondhatni egészséges röhögéssel tá r 
sulva, évtizedekig bevilágította az éle
tem et - ,  hogy folyt a szeméből a 
könny. Még hogy azért szűnt volna 
meg a börtöneinkben -  nyomta meg a 
birtokos személyragot -  az »átnevelési 
munka«, m ert a felsőbb pártvezetők 
és különösen szeretve szeretett Dézs 
elv társunk sokallta volna a kénysze
rű  áldozatok szám át, m intha nehez
ményezték volna a terrort, m intha fel
háborította volna őket a gyilkolások 
nagy szám a... O, igen, elmegy a te r

mészetem -  röhögött a vendég, s v á ra t
lanul gorombán szólt rá, éreztetve ket
tejük különbségét: »beretválj m ár 
meg, Figaró, m ire vársz?«, am int ez si
kerü lt (ideges volt ugyan, de egyszer 
sem vágta meg), s arcát szesszel dör
zsölte be, egyszerre megmerevedett, 
m ár nem röhögött, elkomorodott és 
szemével u tasíto tta  őt, hogy azonnal 
zárja be az ajtót. Bőr aktatáskájából 
elővett egy laposüveget, »törköly!« -  
böffentette, s töltött a két vizes pohár
ba, ivott, krákogott és elértve pillantá
sát, röhögve te tte  hozzá: »az alkohol 
fertőtlenít!«, majd közel húzva m agá
hoz, érezte pálinkaszagú leheletét is, 
a következőket közölte vele: Sztálin 
halála  előtt, kóros gyanakvásának en
gedve, zöld u ta t adott a mélyben u ra l
gó antiszem itizm usnak (zsidó orvosok 
pere!), e lv társunk és vezérünk, Dézs, 
az egykori fékező, erről értesülve, eb
ből is azonnal levonva a konzekvenci

át, gondolkodás nélkül e ltakaríto tta  
riválisait!...(Pauker, Luca et co.) 
Nicholsky tábornok, az átnevelések 
éceszgébere, a börtönök u ra  szintén 
bipsi volt, ment ő is, a nyulat is bokros
tól lövik, nem? s az olyan sikeresen és 
figyelemreméltóan induló átnevelési 
akció ham vába halt, hogy tíz év múl
va Mao elnök lázálm aiban öltsön újra 
formát. Igen, K ína nagy fiának  megvi
lágosodása tám adt, s megkezdődött a 
nagy gyakorlat, a term észet u tán  az 
ember átalak ítása, melynek fázisai
ról, m int uszálykormányos a szent 
anyafolyón, a D unán forgolódva te is 
tudom ást szerezhetté l, de más volt á t
élni és más kívülről figyelni azt.”

„Igen, erről ő is tudna beszélni” -  só
hajt M álik Zalaegerszeg főterén, s az 
égen hirtelen  rajokban jelennek meg 
a varjak, a bánat fekete m adarai, 
amelyek azóta is k ísérik  őket. Az iszo
nyú károgás minden más hangot el
nyom. „O liberális -  kezdi óvatosan 
Tóbiás. -  Szám ára ez elsőül az önren
delkezést jelenti. Ha valaki úgy érzi, 
nem bírja tovább a helyzetet, változ
tasson rajta. Változtatni nyilván sok
féleképpen lehet, ha  nincs más mód 
rá, legfeljebb lázadóként halunk  meg! 
(Csak addig ta r t  a kötelesség, amíg 
engedi a becsület -  ír ta  egy m ásik 
nagy erdélyi író.) De nem kell semmit 
sem elkapkodni, nem kell rögtön be
dobni a törülközőt, mindig kell legyen 
választás. El is lehet menni, b a rá ta 
im, ha lehet, eltűzünk onnan, ahol va
gyunk, és m áris minden m ás lesz. 
Igen, ez ilyen egyszerű!... Csak vert 
hadak  vannak, vesztett ügyek nincse
nek, csak vakm erő remények...” 
„Mindég tudta, m iért u tálja a liberáli
sokat -  köp ki Málik. -  Az arroganciá
juk  m iatt, ez kétségtelen. S am iatt, 
hogy mindent meg tudnak  m agyaráz
ni, főként azt, am it nem is ismernek, 
m ert nem élték á t és nem voltak 
benne...” „O inkább példákkal világo
sítaná meg, hogy m ért nem működött 
egy ideig a Boticselli család évszázad
ok során kim unkált s átgondoltan tö 
kéletesített életstratégiája...” HáBé 
nevet s nem érti, hogy tá rsa i m iért 
néznek rá  úgy, m int egy bolondra... A 
levegőben kavarognak a varjak. 
HáBé hirtelen érzi meg, hogy ismét 
tú llépett a határon, megtántorodik, 
de iszonyú erővel küzd azért, hogy ne 
veszítse el az öntudatát. A károgás té 
ríti magához, az iszonyú, leállíthatat- 
lan  károgás. „Mert szám ukra m ár 
nem volt tétje az egésznek, mivel az el
lenfél egyfelől nem is titkolta, hogy 
cinkelt lapokkal játszik, másfelől meg 
egyáltalán nem »játszott«. A dolog, mi
vel nem volt tétje, vérre ment, s ezért 
Tóbiás nagyhírű  bácsikája, Ödön von 
Boticselli, a v ilághírű  illuzionista egy
szerűen eltüntette  önmagát. Ó azon 
csodálkozott -  nevet Hábé, s rázni kez
di valam i v issza tarthatatlan  belső re 
megés - ,  hogy volt kedve egy idő u tán  
mindég visszatérni erre a bajlátott 
v ilágra...” „Mi lett a hagyatékával? -  
kérdezi idegesen Tóbiás. — Hová kerül
tek a feljegyzései?” „Ó ezt nem tudja -  
legyint H utera. -  A halála  u tán  a 
szekusok mindenesetre napokig k u ta t
tak  a házban. Feljegyzés tudom ása 
szerint nem m aradt, Ödön bácsi m in
dent bám ulatos memóriájában őrzött 
meg, soha semmit nem jegyzett le. Az 
volt az elmélete, hogy nem hagyni nyo
mot. Kesztyű ohne, ujjlenyomat, száj
zár ohne, terhelő önvallomás törölve, 
ne legyünk érzelmesek, írn i nuku,

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról
ugyanazért, csak élni, mint egy fa, 
egy madár, egy vadállat, önmaguk
ban bízón (legalábbis nem kételkedve) 
és szabadon. Élete alkonyán, ha beret- 
váltam, mindég a görög szigettenger
ről purparlézott. Oda szeretett volna 
elutazni, hogy ott haljon meg egy cip
rus árnyékában, vagy egy fügefa 
alatt. Hogy átélhesse mindazt, amit a 
régi görögök is átéltek, a legutolsók 
az emberi faj csökevényesedő történe
tében, akik még embernek hihették 
magukat. Azóta szüntelen, feltartóz
tathatatlan a hanyatlás -  mondotta 
még, s megivott egy pohár bort. Ami
kor kértem, hogy jósoljon nekem — ne
vetett. »Mit jósoljak, Béluska. Minden 
rajtad áll«, és a rajoni titkár elfuse
rált mondását idézte: »a kanális fede
lét még nem sikerült fölemelni, elvtár
sak, de rajta állunk«, s távozott. 
Ruganyosán ment, énekló' léptekkel, 
hetvenegynehány évesen is, megköze
líthetetlen volt és becserkészhetetlen. 
Csakugyan, lehet, hogy ő mégiscsak 
görög volt eló'zó' életében, népszónok, 
hadvezér, madárjós vagy halhatatlan, 
aki már évezredek óta él és gyűl ben
ne a tapasztalat. »Ha visszajönne Pi
ros, boldogabb lennél?« -  kérdezte egy 
alkalommal, amikor engem ismét 
csapdába ejtett a sűrű, hálószövésű 
depresszió. »Igen« -  feleltem rekedten 
s elfordultam. »Az elsó' percekben — le
gyintett az illuzionista bácsikád, ked
ves Tóbiás - , utána újra egymásnak 
esve kezdenétek elölró'l a vádasko
dást, azaz ott folytatnátok, ahol abba
hagytátok, mikor eltűnt. Az önzés, a 
hírvágy...« -  Rám pillantott, s kedve
sebben tette hozzá -  lehet megsajnált 
- , »ne aggódj, megkerül!« -  S késó'bb 
démoni természetét meg nem hazud
tolva tette hozzá -  »igaz, ebben sem 
lesz sok örömed...« Bámultam öreg, 
kegyetlen, méltóságteljes arcát és 
hallgattam. Igen, ez közvetlenül a vég
leges és végzetes eltűnése eló'tt tör
tént.” „Hogyan, hát mégis eltűnt? -  
döbben meg Tóbiás. -  Erró'l nem 
beszéltél eddig! Ez még Egyiptomba 
való távozásod eló'tt volt?” „Nem, ő 
már soha többé nem fogadja vissza fiú
ját. Elég volt. -  A retikült leengedi az 
ölébe. Arca kiürül. -  Még csak azt 
sem mondhatja, hogy meglepte Jean 
utolsó húzása. Már eddig is többször 
hagyta el, igaz, teátrális jeleneteket 
rendezett, mielőtt elhagyta volna, de 
most ez az utolsó lépése fölért egy áru
lással, hiszen jól tudta, hogy le van 
robbanva, hetekkel Badenbe való el
utazásuk eló'tt rúgták ki a cégtől, 
ahol titkárnőként dolgozott... Azt is 
tudta, hogy nincsen pénze, nem is tud 
jól németül, mégis eltűzött, itt hagyta 
őt a legteljesebb bizonytalanságban... 
Most persze, ha megtudja, hogy nyert, 
megpróbálja visszakönyörögni magát,
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de ő ezúttal nem lesz hajlandó még 
szóba sem állni vele, nemhogy 
békülni... Egy üresfejű, szívtelen se
lyemfiú, aki eddig is kihasználta őt, 
mert pénze persze soha nem volt, 
mindég tőlem kért kölcsön kisebb 
összegeket, amikor ő (beismeri této
ván és félénken) szóba hozza az adós
ságokat, hiszen számlákat kellett fi
zetnie, az albérlete is sokba került, és 
különben is az egész kurva élet pénz
be kerül, nem is reagál, aztán, ha 
nem tud kitérni, mindég nevetve kez
di csókolni a kezét, az arcát, még ak
kor is, ha nyilvános helyen vonnak, és 
közös életükről kezd áradozni, mert 
ilyenkor mindég feleségül is megkéri 
és fáradhatatlanul képzeleg boldog 
életükről...” A lány elhallgat, a fiáker 
hirtelen áll meg, úrlovasok vágtáznak 
el mellettük, árnyékuk furán imbo- 
lyog az ostorlámpák fényében. HáBé 
azt gondolja, újra képzelődik, de nem.

Tóbiás is figyelmesen nézi a lovasokat 
és megnyugtatóan simít végig a lány 
karján. „Még mindég szereti?” -  kér
di együtt érzőén. „Igen -  sírja el ma
gát a lány és elfordul. Az úrlovasok pa
tadobaja is elhal, a fiákeres füttyent s 
újra megindulnak. -  Fogalmam sincs, 
miért, hiszen egy aljas, önző 
gazember!...” „Na jó, ezt majd eldön
tik ha visszajön -  nevet Tóbiás, és Há- 
bé ismét megcsodálja ama képessé
gét, hogy minden helyzetben azonnal 
feltalálja magát és határozottan veszi 
át a kezdeményezést. -  Most elme
gyünk egy bankba, berakják a pénzt, 
utána megvacsorázunk. — És utasítja

a fiákerest. -  A szállodaszobája még 
megvan, nem? vagy végleg elhagyta? 
...” A báró felemeli poharát, a bor 
aranylón csillan meg. „Tudod, kéhlek 
Tóbikám, a Kláhi halála után valami 
összetöht bennem.” „Mikor halt meg?” 
„Háhom éve -  sóhajt a báró. -  Utána 
eltűztem hégi lakásunkból, egyetlen 
pehcet sem tudtam volna ottan élni, 
ahol minden imádott Kláhimra emlé
keztetett. Nem, öngyilkosságha azéht 
nem gondoltam, egy Csekonics azok 
után, amin én átmentem, önszántából 
nem adja be a kulcsot, nem dobja be a 
töhülközőt. De azt tudtam, ha élni 
akahok, valami máshoz kell kezde
nem. S így döntöttem Magyahohszág 
és a boh mellett. S nem bántam meg. 
Máh politikai páht is megkehesett, de 
én csak nevettem. És bohhal kínál
tam meg őket. Nem, dhága uhaim, én 
máh soha többé nem politizálok... És 
te, Tóbikám? A köhnyezet, a 
köhnyezet. Tulajdonképpen meg is éh
telek.” És Tóbiás, nyelvén ízelgetve a 
leánykát, elismerően csettintve, a Du
náról kezd beszélni. HáBé ismét meg
szédül, képtelen követni Tóbiás 
Cousteau kapitánnyal közös, az ősi fo
lyam megmentésére irányuló terveit. 
Tétován néz szét a kocsmában. A sa
rokban, a kitömött bagoly alatt, feke
te ruhában ott áll Adám bátyja, és 
amikor összekapcsolódik a tekinte
tük, türelmetlenül int s megfordulva 
tűnik el, tudja, követnie kellene, de 
képtelen megmozdulni. Szédül. „Vala
mikor a közelítő jövőben -  hallja Tóbi
ás -  két csüggedt úr, a két baráti or
szág környezetvédelmi minisztere 
baktat majd a Duna medrében. Ak
korra már végképpen kezd kiszáradni 
a sokat próbált meder, avar lófejek, 
hun kardok, későbbi korokból szárma
zó fazekak, mosdótálak, forgalomból 
már nagyon régen kimenő pénzérmék 
világítanak a szúró napsütésben. Víz? 
Hát víz, az már nagyon régen nin
csen. Hogy hova lett, nem tudjuk, kör
nyezetvédők vagyunk, nem jósok, így 
csak találgathatunk: eltérítették? el
tűnt? elpárolgott?... Lejjebb azt a víz- 
mennyiséget, ami valami csoda foly
tán a Vaskapun túl még csordogált, 
máig azonosíthatatlan személyek ad
ták el az araboknak. A két szomszéd 
ország közvéleményének hangadói — 
politikusok, firkászok idegesen vagy 
az ősi, közismert türelemmel -  a folyó 
végletes eltűnésével vádolták meg a 
másikat.

Folyt a vádaskodás. Mindenesetre 
most, hogy végképpen eltűnt a nagy 
folyó (Ister, Duna, Donau, Dunárea, 
Dunav etc.), egyszer és mindenkorra 
megoldást találtak a ciánszennyező
désre, nem lévén már folyók (koránt
sem csak a Duna tűnt el, de kisebb 
testvérei is elapadtak), nem volt, aho
vá folyjék a szennyezett lé az üzemelő
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aranybányákból. így azután, mint a 
saját házába piszkító kutya, közvetlen 
környezetét szennyezte (a kutakat pél
dául!), kiváltva a tájainkon egyáltalán 
nem ritka népharag spontán kitörése
it. S korántsem csak a fogak csikorog
tak s ablakok törtek be, autók gyullad
tak ki, de összecsaptak a tüntetők is. 
Mindez azonban már nem zavarhatta 
meg a két baráti ország minisztereit. 
A felelősség mérhetetlen súlyával töré
keny vállukon Nagymaros felé tartot
tak, úgy tudták, ottan még üzemel a 
régi, nagyhírű intézmény, s ha saját 
pénzükért is, de vigasztalást nyerhet
nek, darab időre ölelő női karok kö
zött nyugodhatnak meg. Ekkor érte 
őket a ki tudja hányadik csalódás. Az 
intézmény természetesen üzemelt, de 
most alkotóház néven...

-  Kupleráj ez is, az is -  mondotta a 
hazai miniszter.

-  Mindegy az.
-  Azért talán mégsem teljesen -  ve

tette közbe bátortalanul, bár tagadha
tatlanul barátilag a türelmes szom
széd kolléga.

-  Kiss me -  tűnt fel a mederben egy 
haldokló, bizonyára a Rajnából emig
ráló sellő. (De miért ide, istenem, mi
ért pontosan ide?! A germán sellők is 
ennyire elveszítették volna a rájuk tö
rő zivataros sors súlyos csapásai alatt 
hagyományos valóságérzéküket?)

-  Mit akar? -  kérdezte ijedten a há
zigazda.

-  Azt, hogy csókoljuk meg -  meren
gett a vendég.

De mégsem tettek semmit, egyked
vűen fordultak el az agonizáló, külön
ben szép kiállású német sellőtől és 
mentek tovább rendületlenül.

-  Mi lesz vele? -  kérdezte a házigaz
da a lassan lemaradó, haldokló sellőre 
mutatva.

-  Ne csácsogj -  így a türelméről köz
ismert kollégája és vendége. -  Már 
nem tudni, kinek is szólott ez a kétség
telenül időben érkező tanácsa, kollégá
jának-e vagy mégis a letargikus sellő
nek?

-  Növeled a káoszt!...
-  Nő az úgyis -  borult el, mint fejük 

felett a még magyar ég, a bujdosó mi
niszter.

Aztán eltűntek ők is, csak a Duna 
medre világított a sebző napsütésben, 
de már nem sokáig, mert alkonyodott, 
a bárányok elvéreztek, sötétségbe bo
rult az ősi pannon táj. Csak az elúszni 
immáron teljességgel képtelen rotha
dó dinnyehéjak bűzlöttek önfeledten, 
talán hogy tudjuk, hol vagyunk!” 
A báró nevet. „Mi ez?” — kérdezi. — 
Szatíha?...” „A nem is oly távoli, de 
már közelítő, feltartóztathatatlan jö
vő!” -  húzza el a száját Tóbiás, és új
ra a Duna megmentésére irányuló, 
Cousteau kapitánnyal közös tervei
ket részletezi. Már őt hallgatja tátott

szájjal a helyi részegek gyülevész ha
da is, s a kitömött bagoly bátortala
nul lebbenti meg szárnyait a huzat
ban. Ahogy felemeli a fejszét, ismét 
megszédül. Ádám bátyja fekete ruhá
jában kiválik a háttérből (mióta áll
hat a farakások árnyékában?). Most 
merően néz rá s félreérthetetlenül hív
ja magához, de nem szólal meg. Az aj
tókeretben, a regensburgi udvaron ott 
kerengőzik Piros, kis kék pettyes ru
hájában, karjai közt a vigyorgó kerti 
törpével. Sámuel lenne? mégis Ábra- 
hám, innen nem tudja megállapítani, 
ismét fölemeli a fejszét, és lecsap a 
rönkre, vágja a fát hűvös halomba. 
Egy idő után kedvtelenül eldobja a 
fejszét s fájó derekát masszírozva néz 
fel, de Ádám bácsi ismét eltűnt, és Pi
ros sem kerengőzik már az udvaron, a 
helyükről renitens módon elmozdított 
kerti törpikékkel, s a szín is egyre nyo
masztóbban emlékezteti a hajdani, fel-

F in ta  Edit g rafiká i a  15., 16. és 17. oldalon

sőtábori fásszínre, ahol a hadügymi
niszter ajándékán, az üveges szemű 
hatalmas vadkan véres tetemén ül
dögéltek Pirossal, a lány titokzatos 
eltűnése előtti reggelen. Most, ami
kor nemcsak felidézi, de újra meg új
ra, a tehetetlenségtől fel-felnyögve át 
is éli ezt a reggelt, szeretné itt tarta
ni a lányt, szeretné, ha mégsem men
ne el a mészárosért, ha vele marad

na, talán más irányt is vehetnének a 
dolgok?... Lövéseket hall, felriad, vilá
gosodik, az ablakkeretből a baljósán 
sötét, ónszínű égboltra látni, amelyet 
villámlásokfehérvonalai rajzolnak te
le. A varjak, veszi észre megkönnyeb
bülten, mindenesetre megérezve a 
veszélyt már eltűntek valamerre, fe
dezékbe vonultak. Újra villámlik, és 
az újabb mennydörgés -  egészen kö
zel csaphatott le a villám -  borzalmas 
hangjai még ott görögnek a mezőn, s 
csak végtelen pillanatok után vesznek 
a bizonyára megvaduló Duna haragos 
hullámai közé. Elfordul. Lehunyja a 
szemét. Álma ott folytatódik, ahol ab
bamaradt. Ravatalon fekszik, kívül
ről látja önmagát, mint egy idegent, 
de már ez sem zavarja. Piros kis, kék 
pettyes ruhácskájában a fejénél áll, 
Ádám bátyja, immár megszokott fe
kete öltönyében (amelyikben eltemet
ték? ), a lábánál. A lelkére várnak, „... 
mert az ember — magyarázza Ádám 
bácsi a figyelmesen hallgató Pirosnak 
-  szűnik ugyan egy miccenésre, de a 
lelke nem pusztul el vele, halhatatlan 
lelke, kiszállván a porhüvelyből, této
ván, végleges szabadságának előnyeit 
fel még nem ismerve indul el más han
gok és más szobák felé...”

Itt tarthat, amikor nyikorogva nyíl
nak meg az ajtók, és a nagyterembe 
betör a víz. Á feketés-sárgás, bűzlő, 
szennyes áradat már a koporsót nyal
dossa, nincsen különösebben magas 
emelvényen, feltartóztathatatlanul nő 
és el is ragadja hamarosan, kísértet- 
hajók, régóta űzött szellemekként bo
lyongó kísértethajók, egykor büszke 
fregattok, szélként repülő naszádok, 
méltóságteljes korvettek közé röpíti, 
valahová az elveszett idő tengerére, 
ahonnan nincsen visszatérés, de a lé
lek, erejét immár felismerve, hatal
mát a mindent megemésztő idő felett 
tudatosítva, természetesen nem ma
rad sokáig a végtelen vizeken dereg
lyeként hányódó koporsóban, a ment
hetetlenül aszalódó testében, ami 
még nem is olyan régen mindent jelen
tett neki és annyi felejthetetlen öröm
ben, annyi múlhatatlan bánatban ré
szesítette.

Nem.
A lélek elválik a múlandó testtől, 

szállong a levegőben, szabadon, mint 
a madár.

És eltűnnek lassan a színek, a szi
várvány tündöklőszínei, elvész afeke- 
te, el a fehér, és az általánosan uralgó 
szürke mindent betölt. Sorra veszíti el 
állításait és kérdéseit, menthetetlenül 
elfelejti a szavakat, míg pőrén remeg
ve fel nem olvad a sugárzó fényözön- 
ben, hogy új és új alakban tűnhessen 
fel újra, ha alkalom kínálkozik rá, 
kísértve a lehetetlent.
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CSEH KATALIN Csönd és árnyék Lélek és csönd
Töprengő
-  apám  emlékére -

A szenvedés a szenvedés 
Lélek falán a repedés 
Miért és meddig mondd Uram 
Hol végződik az én utam? 
Szemembe költözött a csend 
A leniben sunyit már a fent 
Csak nézek és hosszan hallgatok 
Lankasztok s én is lankadok 
Lemállik lassan vágyam 
Minden próbát kiálltam 
Kezem emelném gyönge madár 
Rebben egyet de föl nem száll 
Kapaszkodásra még jó nagyon 
Kapaszkodjon hát hagyom 
Beléd Teremtőm Istenem 
Magam vagyok nincs egyebem 
Gyarló a test oly romlandó 
Rajtam a pecsét halandó 
Színültig elmúlással 
Tulajdon saját halállal 
Hiányom pincegádor 
Hol megtorpansz és fázol 
A rádtestált magánytól

Atyám kiáltok hozzád 
Föl-földereng az orcád 
Törődésedet várom 
Kisgyerekként sóvárgom 
Tied vagyok én egészen 
Letétben nálad reményem 
A semmi alján minden 
Előttem lépdel Isten

Csönd árnyéka 
Árnyék csöndje 
Egyre pereg 
Isten könnye

Árnyék csöndje 
Csönd árnyéka 
Földön hever 
Hold játéka

Csöndárnyalat 
Árnycsöndlelet 
Csönd suhan el 
Árnyunk felett

Csönd és félelem
Ha félek csönd van 
Ha csönd van félek 
Csöndtorony ablakából 
Olykor ki-kinézek

Túlcsordul rajtunk a csönd 
És lassan szivárog 
Eláraszt mindent mi útjában áll 
Isten a túlsó parton vár bűntelen? 
Örökléttel tartozik szüntelen 
A hiány maszatol összemázol 
Nem láthat ki önmagából 
Ki valakit keres közelit 
S valaki most jön közelít 
Majd távolodik elmegy gyorsan 
Lelke lobbot vet csöndbe csobban

Látomás
Egy elhagyott 
Vasútállomáson 
A néptelen váróteremben 
Vagyunk csupán mi ketten 
A falak szennyes párnahaj-fehérek 
A csüggedten homályó ablakok 
Csöndűrbe lassan merülnek 
A peronon szél jár 
Ruhátlan-e vagy sem?!
A talpfák között 
Játékbaba-tetem 
A vakvágányon mozdony
-  tömör elmúlás -  
Valami hirtelen fölsejlik
-  vagonsuhanás -
A mi szerelvényünk nincs itt 
És nem is jön soha 
Az érkezés és indulás 
Illúziója immár nem érint 
Bennünket személyesen 
Öröklétben kvázi ideiglenesen

Csönden lakója félelem 
Félelmem lakója csönd 
Fekete tintát a rettenet 
Lelkemre néha önt

Ha félek csönd van 
Ha csönd van félek 
Csöndsarokban lapítok 
Suttyomban remélek Andonisz Papadopoulosz grafikái

Szabó Csaba
1936-2003
Április 19-én hetvenesztendó's lett vol

na. Alakja alkotásaiban, kitartó küzdel
mében, keserű csalódásaiban, sikereiben, 
cseppekben mért elégedettségében és for
rongó elégedetlenségében percről percre, 
óráról órára, napról napra elénk tűnik, és 
minket, barátait, munkatársait, ismerő
seit párbeszédre késztet mindarról, ami 
pillanatra sem hagyta megnyugodni, s 
amit tőlünk is számon kérne továbbra is. 
Mindenekelőtt a hiteles művészi értékek 
védelmét, a tudományos kutatás kompe
tenciáját s nem utolsósorban annak bir
tokbavételét, ami már régen sajátunk 
kellene legyen, vagy ha az volt, akkor an
nak is kell maradnia... Ez a bizonyos sa

játunk pedig zenei anyanyelvűnkhöz kötő
dő nemzeti művészetünk mind népzenei, 
mind műzenei valóságában.

Számon kérő ars poeticája vetítődött 
ki egész életműve minden alkotásában, 
kezdve a tanuló évek reményekkel teli 
optimizmusával. A sorjázó képek között 
nehezen válogatva, íme, egynéhány belő
lük: a zeneszerzést Kolozsváron, Jodál 
Gábor professzor osztályában tanulta, 
tanári tevékenységét a marosvásárhelyi 
Szentgyörgyi István Színművészeti Főis
kolán végzi 1963-tól 1987-ig, ugyancsak 
itt születnek meg zömmel színpadi, ének
kari, kamarazenei, szimfonikus zenei 
alkotásai, és itt írja meg kritikusi-zene- 
tudósi munkáit, tanulmányköteteit, itt 
veti papírra zeneetnográfiai kutatásai
nak eredményeit.

Aztán, 1988-tól a szombathelyi évek 
következnek. Magyarországra való kiköl

tözése után is a régi vágtató tempóban 
végzi munkáját.

Itt valósul meg elméleti főműve, az 
Erdélyi harmóniás éneklés a XVIII. szá
zadban, amely a kiadás viszontagsága
it elszenvedve végül is az Akadémia mil
lenniumi pályázatán Arany Díjat nyer. 
E feltárt harmóniás énekek szépségük
kel, hitelességükkel, történelmünk zenei 
elevenné tételével arra ihletik zeneszer
zőinket, hogy nagyobb lélegzetvételű mű
vekben idézetként, kollázsként, avagy 
feldolgozva és továbbgondolva elévülhe
tetlen üzenetüket, a maguk színes sok
féleségében továbbítsák majd közössé
günk felé.

2000. október 1-jén, a zene nemzetkö
zi világnapján tartotta meg szerzői estjét 
Debrecenben, amely még keresztmetszet-

» » » » » »
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MOZARTRÓL MOZARTTAL 6.
M ozart, a „friss d iplom ás”

1770 nagyszerű év Mozart számára; 
január 5-én tartja első itáliai hangver
senyét, március 15-én megkomponálja el
ső vonósnégyesét, július 5-én megkapja a 
legmagasabb pápai kitüntetést, az Arany - 
sarkantyú-rendet (ezt a kitüntetést Mo
zart előtt csak Orlando di Lassonak ado
mányozták a muzsikusok közül, Gluck és 
Dittersdorf csak a kitüntetés második fo
kozatát kapta meg) és ezt egy tizennégy 
éves „gyermek érdemelte ki természetfö
lötti zenei tehetségével. És a sikersoro
zat folytatódik; október 10-én a bolognai 
Academia Filarmonica felveszi Mozartot 
tagjai sorába. Díszes diplomát kap, és ez
zel mintegy befejezettnek is tekinthető 
a tanulmányi évek sora 1763-tól 1770- 
ig. Ez a diploma afféle érettségi bizonyít
ványnak számít és egyben egyetemi zá
ró diplomának is. Hadd álljon cikkünk 
végén ez a becses okmány. De még hát
ra van az 1770-es év legnagyobb megva
lósítása, a Mitridate, Re di Ponto című 
háromfelvonásos opera seríaja, amelyet 
az év december 26-án mutatnak be Milá
nóban. Az apa hazaírott leveleiben beszá
mol az énekesek különféle cselszövéseiről, 
arról, hogy Mozart zenéjét néhány helyen 
Gasparini változatával akarták behelyet
tesíteni. Lehetséges, hogy a hat órát ta r
tó előadás (balettbetétek, más szerzők 
darabjaival együtt) keretében valóban ke
verték is az előadók a különböző zenéket 
a kor szokásainak megfelelően. Mozart 
operája mindennek dacára (Mozart több

áriát újraírt valószínűleg azért, mert az 
első változat valamiért nem nyerte el az 
énekesek tetszését) 22 előadást ért meg. 
Akkoriban, a mennyiségében is fantaszti
kus olasz operatermést és a közönség új
donság iránti felfokozott igényét tekintve 
rendkívüli sikernek számított.

A tizennégy éves Mozart megismerte 
Európát és Európa is megismerte Mozar
tot. Hogy milyen volt ekkoriban Mozart, 
azt a Grove-monográfia szerzője, Stanley 
Sadie így jellemzi: „Az utazás 15 hónap
ja alatt Mozart mind gyakrabban fűzött 
utóiratokat apja leveleihez, többnyire nő
vérének címezve, amelyekben Leopold 
éles, határozott, részletes beszámolóit 
lelkes, kisfiús megfigyelésekkel vagy 
szeretetteli jókívánságokkal, esetenként 
némi képtelen obszcenitással egészítette 
ki. Későbbi bejegyzései gyakran tarta l
maztak salzburgi lányoknak szóló, rejtje
les szerelmi üzeneteket.” Nyilván Leopold 
is olvasta ezeket az utóiratokat és íme, a 
rendkívül szigorú apa (ahogyan Leopold 
az utókor tudatában máig él!) nem utasí
totta rendre rakoncátlankodó fiacskáját, 
nem javított bele és nem is törölte ki azt, 
amivel bizonyára nem értett egyet; hagy
ta kibontakozni fia lelki életét, nem vette 
el tőle ezeket az örömöket, nem vágta le 
szellemszárnyait.

Mozart örömre, lelkesedésre, boldogság
ra született. Az első olaszországi út mara
dandó nyomot hagyott Mozart lelkében, 
szellemében. Drámai alkat lévén, már 
egészen kicsi gyermekként is rögtönzött 
operai stílusban szerelmi- és bosszúáriá
kat -  szorosan kapcsolódott az opera mű
fajához, és ennek akkoriban Olaszország 
volt a mindenható központja. Mozart szel
leme teljesen operáiban bontakozik ki. 
Szimfóniáin is megérződik operai-szín
padi beállítottsága. Mozart tipikusan 
operacentrikus alkotó. Ezt nagyon fontos 
tudni. Kamarazenéjébe is belelopakodik 
a színházi látásmód, a témák, formaré
szek szcenírozása. Operáiból sokféle ze
nei rész -  nyitány, áriák, énekegyüttesek 
-  illeszkednek be hangszeres muzsikájá

ba. Az ilyen átváltások, átfedések a leg
nagyobb természetességgel, könnyedség
gel teszik átjárhatóvá a műfajok közti 
határzónákat, ami például a szimfonikus 
beállítottságú Beethoven számára szinte 
átjárhatatlannak bizonyult egyetlen ope
rája megalkotásában. A romantika száza
da óta az operaszerző, illetve szimfonikus 
alkotó típusa élesen elkülönül egymás
tól. Ez manapság teljesen megszokott je
lenség, Mozart idejében még sok zeneszer
ző harmonikusan egyesítette magában e 
kétféle típust.

Mozart esetében ehhez még egy szeren
csés alkotói ötvözet is járul: a komikum 
és tragikum iránti egyenlő fogékonysága 
és az a rendkívüli képessége, hogy töretle
nül és hirtelen váltással tud átlépni egyik 
lelkiállapotból a másikba. A Mitridate- 
t megelőzően már komponált egy opera 
buffat is, a La finta semplicet (1768-ban, 
tehát tizenhárom évesen) és egy bájos lí
rai daljátékot, a Bastien und Bastienne-1 
(feltehetően ugyancsak 1768-ban).

Egy másik zenei ötvözet Mozart vilá
gában az egyházi zenéjébe behatoló vilá
gias hangvétel, illetve e kettő zseniális 
összeolvasztása. Négy, ekkoriban kompo
nált miséje közül a mai koncert életében 
is feltűnik a „Waisenhaussmesse” (1768- 
ban írt Missa solemnise) és a Dominicus- 
mise (1769). Ha egy mű „melléknevet” 
kap, az azt jelenti, hogy a zenei köztu
dat megkülönböztetett figyelemmel for
dul feléje, őrzi, ápolja a művet. Rendkívü
li dolog ez egy tizenéves ifjú alkotásai, 
ráadásul nagyszabású egyházi zenék 
esetében. Nagyfokú szellemi érettség
ről tanúskodó művek, gazdag inspirá- 
ciójú muzsika válthatja ki ezt az elis
merést. Nem véletlenül bontakozott ki 
viszonylag korán Mozart életművében 
ez a felfokozott érdeklődés a templom
ban felhangzó zene iránt. Kora gyermek
ségétől templomokban muzsikál, orgoná- 
zik, rögtönöz és persze sokféle egyházi 
zenét hallgat. Más szerzők egyházi mű
veit szorgalmasan lemásolja. Egyszerre 
voltak ezek mintadarabok és zeneszer
zői versengésre ösztönző „feladványok”. 
Mozartban megszületik a becsvágytól 
hajtott nemes versengés mindent lebíró 
energiája: ez hajtja majd előre pályáján.

T E R É N Y I  E D E
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nek is kevés volt gazdag életműve bemu
tatásához. íme, néhány az itt megidézett 
művekből: Imák hegedűre és orgonára 
(1999); Közmondások. 4 tizenkét fokú ká
non (1972); Duó szaxofonra és fagottra 
(1984); Énekek éneke című férfikari mű 
(1972); Öt darab orgonára 1998. Végül 
Öt zsoltár vegyes karra és orgonára zárta 
a szerzői est műsorát. Az 1991-92-ben 
komponált zsoltárokon végig érezhető a 
rendszerváltás szűkebb pátriájában, Er
délyben lezajlott drámai események em
léke.

A hetvenes évfordulóról az életmű 
megőrzésére és népszerűsítésére ala
kult Szabó Csaba Nemzetközi Társaság 
szerzői lemezzel emlékezik meg, amely 
kamarazenéjéből és kórusművészetéből 
nyújt gazdag válogatást. Ugyanakkor a

társaság „Szabó Csaba előadói díjat és 
pályadíjat” hirdet meg gyermek- és ifjú
sági, felnőtt férfi-, női és vegyes karok 
részére (főiskolás kórusokat is beleért
ve) azzal a céllal, hogy Szabó Csaba kó
rusműveinek előadását szorgalmazza és 
népszerűsítése.

Hetvenedik, sorban a harmadik már 
meg nem élt születésnapján az életmű 
pillanatképei mellett emlékképek sora is 
ellibben előttünk. Bennük szomorú em
lékek képe is. Az egyik az itthon-otthon 
ikerszavunk jelentésköréhez kötődik. 
Sajátosan magyar vándorsorsot tükröző 
ikerszó ez, bánatosan egyedülálló, és le
fordíthatatlan, akár a külhon magányos
sága. Barátom, osztálytársam és küz
dőtársam, Szabó Csaba 1989 őszén egy 
ígérettel teli napsütéses délelőttön így 
búcsúzott tőlem otthon a kolozsvári Zene-

akadémia bejáratánál: „De visszajövök!” 
Azóta egy sok-sok eseményben gazdag jó 
másfél évtized telt el s vele együtt az ő 
itt-léte is. Akkor, 2000 októberében, ő hí
vott meg házigazdának itthoni estjére. A 
műsor konferálása végén felsejlett ben
nem a bizonyosság: mi otthon mégsem 
váltunk el. Művei, írásai tükrében min
dig is nálunk maradt. Ám művei, írásai 
üzenetét ma már itthonon-otthonon túl 
az örökhazából irányítja felénk, bizonyá
ra azzal a reményteljes meggyőződéssel, 
hogy mi éppoly bensőséges szerető aggó
dással idézzük meg életútját s benne él
ményformáló útjukra bocsátott alkotása
it, ahogyan ő létrehozta őket értékeink, 
zeneművészetünk, zenei anyanyelvűnk 
óvásáért. Tegnap is, ma is, holnap is.

ANG I  ISTVÁN
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Májusi évfordulók
1 -  85 éve született Vladimir Coliin román író
2 -  110 éve született Gottfried Benn német költő'

230 éve született John Galt skót író
3 -  35 éve halt meg Sidonia Drágusanu román írónő 

400 éve született Lorenzo Lippi olasz író
140 éve született Malonyai Dezső író

4 -  600 éve halt meg Coluccio Salutati olasz humanista
5 -  210 éve született William Epps Cormack kanadai író

30 éve halt meg Richard Hughes angol író 
160 éve született Henryk Sienkiewicz lengyel író

6 -  220 éve született Ludwig Börne német író
150 éve született Sigmund Freud osztrák tudós
70 éve született Gyárfás Endre író
135 éve született Christian Morgenstern német költő

7 -  230 éve született Berzsenyi Dániel költő
240 éve született Budai Ézsaiás tudós 
580 éve született Giovanni Pontano olasz író 

8 - 8 0  éve született Mitja Mejak szlovén író
9 — 40 éve halt meg Gara László műfordító
10 -  485 éve halt meg Sebastian Brant német költő

130 éve született Ivan Cankar szlovén író 
310 éve halt meg Jean de la Bruyére francia író 

1 1 -9 0  éve született Camilo Jósé Cela spanyol író
12 -  85 éve halt meg Emilia de Pardo Bazán spanyol írónő

210 éve halt meg Johann Peter Uz német költő
13 — 200 éve halt meg Samuil Micu román tudós

90 éve halt meg Sólem Áléhem jiddis nyelvű író

14 -  90 éve született Méhes György romániai író
15 -  185 éve született Thalés Bemard francia író

120 éve halt meg Emily Dickinson amerikai költőnő
16 -  100 éve született Libero Bigiaretti olasz író

260 éve halt meg Mose Vita Luzzato héber költő
17 -  120 éve született Emil Isac román költő

90 éve született Magda Isanos román költőnő
18 — 250 éve született Ignaz Aurel Fessler osztrák író
19 -  110 éve született Várkonyi Nándor irodalomtörténész
20 -  200 éve született John Stuart Mill angol filozófus
21 -  170 éve halt meg Barbu Mumuleanu román költő
22 -  50 éve halt meg Ion Cálugáru román író

100 éve született Gádor Béla író
150 éve halt meg Augustin Thierry francia történész

23 — 135 éve született Garabet Ibráileanu román kritikus
100 éve halt meg Henrik Ibsen norvég drámaíró 
120 éve halt meg Leopold von Ranke német történész 
70 éve halt meg Henri Régnier francia író

24 -  260 éve született Claus Frimann norvég költő
100 éve halt meg Tábori Róbert író

25 — 50 éve halt meg Supka Géza író
26 -  30 éve halt meg Martin Heidegger német filozófus

40 éve halt meg Tamási Áron író
27 -  35 éve halt meg Victor Chereste§iu román tudós

135 éve született Heinrich Mann német író
28 — 90 éve halt meg Ivan Franko ukrán költő
29 — 140 éve született Akon Akopjan örmény költő
30 -  220 éve született Fáy András író
31 -  40 éve halt meg Alexandru Cazaban román író

Könyvekről
VÍZSZINTES
1. Geoffrey Chaucer (1340-1400) 

aforizmája; első rész. 13. Könyvki
adó. 14. ... Kaleh, al-dunai sziget 
volt. 15. Forma. 16. -va, -... 17. Nemi 
vágy. 19. Cukorkát fogyasztó. 20. Ide
gen női név. 22. A szokásnak megfe
lelően. 23. Névelő. 24. A legjobb ital. 
25. Partner. 27. Kiütés az ökölvívás
ban. 28. Sept-..., kanadai város. 30. 
Kettőzve: kisgyerek fenyítése. 31. 
Kaukázusi állam. 33. Francia író 
(Louis). 35. Páros cécó! 36. A távolab
bi. 37. Mellém taszító. 38. Tupoljev 
gépe. 39. Chaucer aforizmája; máso
dik rész. 40. Ám. 42. Pedagógus. 44. 
Alá. 45. Kettős betű. 47. Ételt felszol
gáló. 48. Vizes edény. 50. Csendes Li
vi! 52. Becézett Salamon. 53. Kínai 
hosszmérték. 54. Ugyanaz (latin). 
55. Testrész. 57. Biztató szócska. 58. 
Meszel. 60. ... Gardner, színésznő. 
61. Sokáig marad a tűzön az étel. 63. 
Gondolat. 65. Bemegy! 66. Ünnepelt 
színésznő. 67. Mely helyen? 68. Szór
ványos női név.

FÜGGŐLEGES
1. Kacarászik. 2. Érkezését erre a 

helyre remélő. 3. Nézd csak! 4. Párat
lanul citál! 5. Párizsi este! 6. Orbán 
az oviban. 7. Féldrágakő, idegen írás
móddal. 8. Állami illeték. 9. Nátrium 
vegyjele. 10. Zazar része! 11. Skandi
náv férfinév. 12. Bécsi focicsapat. 18. 
Midori ..., japán korcsolyázónő. 19. 
Szarvasmarha testrésze. 21. Argon 
és urán vegyjele. 23. Mondatrész. 
26. Gőzfürdővel ellátott. 28. Lánc
fonalat erősítő. 29. Német város la
kója. 32. Zamat. 33. Előtag: mirigy.
34. Zavart nem! 37. Női név. 38. Hajó
far. 39. Ritka női név. 41. Pakol. 43. 
Kettőzve: maláji fafajta. 44. Éneklő 
szócska. 45. Semmiségeket beszélő. 
46. Chaucer aforizmája; harmadik, 
hefejező rész. 48. Lopóval hordóból 
bort csapol. 49. Szén és tantál vegyje
le. 51. Szilajjá tesz. 53. Borít, takar. 
56. ...-borsa: a legjava. 58. Rettegő. 
59. Hősök ..., budapesti látványos
ság. 62. Kissé béandalog! 63. Ada ..., 
holland úszónő. 64. Órahang egyik 
fele. 67. Feltéve. 69. Nugát szélei!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. számá
ban közölt Hiba című 
rejtvény megfejtése: 
Több hiba van a kedély
ben, mint a szellemben.
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