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LASZLOFFY ALADAR

Egy kis Horatiózás
Akik szerint az Edisonok és Bolyaik a hülyegyerekekkel 

jól elkeverve és összerázva képezhetők, azok valami általá
nos Hamupipőke-programot igyekeznek megvalósítani. A ki
választódás nem valami hazárdegyenló'ség alapján alakul a 
neandervölgyi barlangok óta, alapszabálya semmiben nem üt 
az „ember, ne mérgelődj” jellegű dobókockás társasjátékokra, 
és nem lehet harsányan hahotázni rajta, a fordulatokon és fel
fordulásokon, csak anarchistáknak és analfabétáknak. Nem 
az esélyegyenlőségen esett sérelem, ha egy mongol jurtából 
nem lehet átiratkozni a gyereknek Oxfordba, és nem annyin 
múlik, hogy megfürdetik és szmokingot adnak rá. Ismeretes 
a brit gyep receptje is, ahol a fűmagot ha elvetik, úgy ötszáz 
évig nyírni is kell, és még onnan se kerül hivatalból Cambrid- 
ge-be minden fűszál!

Úgy, ahogy a vulgár-egyenlőség nem képesít minden finánc
lábat az illatos cigarettába integrálódni. De minden valószí
nűség szerint, mondják a XXI. században, ezt már nem kell 
magyarázni a közép-kelet-európai szocialista tanügyminiszte- 
reknek sem, úgyhogy ez vagy még nem a XXI. század, vagy ők 
nem azok, akiknek kiadják magukat.

Ugyebár több dolgok vágynak égen-földön, Horatio!...
Vajon valaki csak soron kívül próbára akar tenni, lapok, ki

adók különkiadása stimmol fel vagy tör le, egyetlen suhintás
sal, fül- és szem- és elmesuhintással milliárdokat, minket a 
helyben mindent átélt, sehova se ki, se be nem vándorolt mil
liárdokat azzal, ami még jöhet? Mi ez, valami afrikai nemi be
tegség, mint az AIDS, a konszolidáció, a radikalizálódás, a de
portáló demokrácia meg az újfasizmus? A csokoládé gyerekek 
vissza akarnak ütni társadalomheródesbácsinak, s a reflexide
je ennek két teljes évezred lehet, melyből kiesett a könyvnyom
tatás és autóbenzin-finomítás fázisa is valahogy?

De lehet nem egyszerű infantilizmus: Romániában nemzet
közi autonómiakonferenciát szerveznek, miközben itt autonó
mia-analfabéta a nemzet, kitartóan adják elő a történelmileg 
elég későn megtalált nemzetállam tragikomédiát, mely szín
játék ellentmond többszörösen a XXI. századi tényeknek. Ré
gi jó anekdoták figyelmeztetnek pedig erre, de a poén marad: 
„annál rosszabb a tényeknek”...

Persze, persze, Horatio! Több dolgok vágynak égen-földön...
Még azon az ellentmondáson sem ütközött meg már ez a sokat 

látott Európa, hogy valamelyik éjszakán az autók szentbertalan 
éjszakái közül, csak 500-600 autót gyújtottak fel — csak, csupán! 
Egy békés, nagy EU-állam fővárosában, Franciaországban, Pá
rizsban. Különben magyarázgatták, ennek 10%-át egy átlagos 
békés éjszakán szokás máskor is, fel-felgyújtogatják. Hogy is 
van, mi is volt? Bagatellizálás vagy hülyéskedés? Valamire me
net közben nem figyeltünk oda? Vagy valamiről elfelejtettek szól
ni? Biztos ez az EU és biztos, hogy passzol a naptári időpont, ked
ves Horatio? Vagy egyszerűen annyi minden van már, hogy ez 
több dolgoknak látszik az egyszerű elme számára?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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L ev é l a k ile n c v e n  é v e s  M éh es G y ö rg y n ek
Drága Lexi!
Ennek a nyilvánossághoz is szóló „levél

nek” -  valójában születésnapi köszöntőnek
-  bizonyára sok be nem avatott fiatal Olva
sója nem érti, miért becézem én az immár 
kilencven esztendős Méhes Györgyöt, az 
egész magyar nyelvterületen ismert és 
megbecsült írót -  Lexinek. Mert akárhogy 
próbálják is formálgatni-forgatni a Györ
gyöt -  semmiképp se alakul Lexivé.

Hacsak -  az emlékezet nem formálja az
zá. Hiszen ismeretségünk még tova 1949 
elejétől datálódik, amikor még mindenki 
Lexiként emlegetett Téged, a Világosság 
című kolozsvári napilap újságíróját. Mi
nekutána ugyanis Bodor Pali „levakart” 
engem a filológiai fakultás faliújságjáról 
és beajánlott az Igazság szerkesztőségéhez
-  végül nem oda, hanem a Világossághoz 
szegődtem el gyakornoknak. Itt a Te és a 
Kormos Gyula szárnyai alá kerültem. Nos, 
nagyjából egyszerre tett ki bennünket in
nen (nem sokkal felvételem után) a lap fő- 
szerkesztője -  Lázár tata. Téged és Kor
mos Gyulát főbenjáró bűnben marasztalt 
el a mindenható Párt: újságíróként dolgoz
tatok már a Horthy 4 esztendeje alatt is! 
Igaz, nem írtatok a Szovjetuniót gyalázó 
cikkeket, és antiszemitáknak se bizonyul
tatok, nem lelkesedtetek a háborúért -  de 
mondom: Újságírók voltatok.

Nekem közben megjelent az első karcola
tom az UTUNK-ban „Mégis jó az a lakáshi
vatal” címmel. Ezt valójában én a Világos
ságnak írtam és Neked adtam oda először, 
olvasnád el, lehet-e valamit kezdenem ve
le. Te tanácsoltad, hogy menjek vele irodal
mi hetilapunkhoz, kár ezt egy napilapocs
kában eldugni az irodalmi közvélemény 
szeme elől. Nos, az UTUNK közölte is 
nyomban -  én pedig igen büszkévé váltam. 
Csakhogy közben államvizsgára kellett ké
szülnöm, valahogy megszakadt a kapcsola
tunk -  s én mihamar Nagyszentmiklósra 
kerültem -  tanárnak, ahogy első harcos fő
nököm tanácsolta volt.

Alig félév múltán az Állami Irodalmi és 
Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségé
hez kerültem, hogy ott mint román szakos 
gondozzam majd a „Haladó hagyományok” 
sorozatban kiadott román klasszikusok 
műveit -  magyar fordításban -, és vég
képp lemondtam álmomról, hogy Alma Ma
teremben, a Csíkszeredái gimnáziumban 
taníthassak.

Kiadói szerkesztőként kezdtem el las
sacskán megint novellákat írni -  és min
den új írásommal legelőbb Hozzád men
tem, Lexi, aki időközben a Műveló'déshez 
kerültél -  nyomdai szerkesztőnek. És Te -  
biztattál. És Hozzád mentem kétségbeeset
ten feleségem kétnapos vajúdása idején is 
1954 júliusában. Te és Erzsébet Asszony 
biztattatok. Te pedig, Lexi, közben ismét 
írni kezdtél, meséket, meseregényt írtál, 
egyik ősöd: -  Méhes György nevén, -  ha 
már a Nagy Elek nevet letiltotta a párt.

Aztán -  1956 október elsején -  megala
kult a Napsugár szerkesztősége. Asztalos 
Istvánt, ezt az Isten áldotta tehetségű, ki
váló -  bár sajnos műveletlen -  írót bízták 
meg a főszerkesztői tiszttel, ő  pedig első
ként hívott Téged a laphoz, nemcsak mint 
meseírót, hanem mert ő maga nem értett 
a nyomdai munkákhoz, és nem értettünk 
mi se Bajor Bandival, akiket szintén ma

2 ---------------------------------

ga mellé vett. Nagyon jó hangulatban ké
szítettük elő az eíső számot, dolgoztunk 
együtt -  de csak három hónapig, mert az 
első szilveszteri közös „buli” előkészüle
te közben Bajor Bandi valami szamárság
gal megbántott Téged. Te egy „mindjárt 
felpofozlak!”-kal válaszoltál, mire Bandi 
ordítozni kezdett. Asztalos pedig helyben 
felmondott -  Neked.

A felmondás valódi oka Asztalos hiúsá
gában rejlett. Nevetni való volt ez, hiszen 
Asztalos igazán remekül olvasott fel írása
iból -  akár a gyermek-, akár a felnőtt kö
zönségnek -, ám az igazi, a „virtigli” mese
mondó Te voltál ezeken a találkozókon.

Azóta is restellem, hogy utóbb (ha nem 
is sokáig) „begyávultan” hallgattam. Asz
talosnak azonban már csak két évet enge
délyezett a Fennvaló, így módja se nagyon 
volt rá, hogy kiengeszteljen Téged. Te pe
dig -  kérésünkre -  ismét dolgozni kezdtél 
a Napsugárnak, valamennyiünk örömére. 
Arra már nem vállalkoztál, hogy vissza
térj a laphoz szerkesztőként. (Főszerkesz
tő nem is lehettél volna, hisz nem voltál
-  ügyi -  párttag.) Remekül szót értettél a 
Napsugár új főszerkesztőjével, Farkas Já
nossal, és folyamatosan jelentek meg írása
id (köztük az elmúlt években kötet formájá
ban is napvilágot látott kis remeklésekig), 
elbeszéléseid a magyar történelemből, a 
honfoglaló magyaroktól kezdve Mátyás 
Királyon át egészen 1948-49 hőseiig. Ezt 
olyan körülmények között írtad meg és 
kezdted közölni a Napsugárban, amikor a 
magyar történelem tabutéma volt a hazai 
magyar iskoláinkban. Közben -  színműíró
vá is váltál. Nos, azt kell mondanom, hogy 
ez volt a leggyötrelmesebb műfaj, amire 
íróember a kommunista évtizedekben vál
lalkozhatott, hiszen itt fokozott éberség
gel „dolgozott” a cenzúra. És ne feledjünk 
el valamit: ha remek meséiddel, ifjúsági re
gényeiddel békén is hagyott a harcos iroda
lombírálat, a színműíróra egyemberként 
rohant rá a szocialista-realista kritika. S 
Téged nem védett meg a Párt. Valahogy 
hozzá kezdett tartozni a szocialista „bon 
ton”-hoz, hogy lehúzza rólad a keresztvizet 
majd mindenki, aki színibírálatra adta a 
fejét. Hiába írtál remek vígjátékokat, mint 
a 33 névtelen levél, a Noé bárkája vagy a 
Barbár komédia -  amelyikhez legfantasz
tikusabb színházi élményem fűződik -, bí
rálóid lehetőleg csak a Duplakanyarra em
lékeztek, erre az egyébként bátor, de nem 
különösen sikerült vígjátékra.

A Barbár komédia című remek darabo
dat a váradi közönséggel együtt tapsoltam
-  és gratuláltam neked hozzá. Akkor hal
lottam, hogy tán egy hónap múlva a Kolozs
vári Állami Magyar Színház is bemutatja, 
mégpedig ugyanannak a kiváló rendező
nek, Szabó Józsefnek a „vezényletével”, pa
rádés szereposztásban. A két ellenséges 
hadvezér közös szeretőjét alakító (egyéb
ként remek) Biluska Annamária után 
például a termetre sokkal alkalmasabb 
Bereczky Júliának tapsolhatunk majd Ko
lozsváron, hogy a többi szereplőt ne is em
lítsem. Nos -  nem tapsoltunk. A kolozsvári 
előadás úgy bukott meg, hogy amennyiben 
nem láttam volna a váradit, el se hittem vol
na, hogy ezt a darabot jól, sikerrel is elő' le
het adni. Egyébként -  Te ne tudnád?! (A 
Kolozsvári Állami Magyar Színháznak, ki

váló előadásai mellett, Moliére Tartuffe-jét 
is sikerült megbuktatnia, mégpedig Harag 
György rendezésében -  Kovács Györggyel 
a címszerepben.

Te azonban -  drága Lexi -, írtad a ma
gadét, Erzsébet Asszony végtelen hűségű 
biztatása mellett, közönséged, olvasóid örö
mére.

Nem sorolom most fel sikereid állomá
sait, valamennyi kiváló vígjátékodat, regé
nyedet; és azoknak se vetek semmit a sze
mére, akik Kossuth-díjad ellen harsányan 
tiltakozni próbáltak -  noha nem olvastak 
és jó vígjátékaidat se ismerték. Megkap
ták a „választ” Téged szerető és tisztelő ba
rátaidtól, köztük a legkiválóbbnak ismert 
fiatal prózaírónktól is.

Hűségedet a földhöz, amelyből vétettél, 
Erdély földjéhez, ennek szellemiségéhez -  
példamutatónak mondom. Ha el is kellett 
mennetek innen Erzsébettel, előrehaladott 
korotok és betegségeitek miatt -  nem feled
keztél meg a Kincses Városról, annak szel
lemiségéről. Már „odakint” írtad a kiváló 
Kolozsvári milliomosok című regényedet 
-  és az utána következőket -, miközben 
hathatósan támogatod -  fiaddal együtt -  
az Erdélyi Magyar írók Ligáját, anélkül, 
hogy bármiféle köszönetét várnál -  várná
tok -  érte, vagy beleszólnátok ennek mun
kájába. És segíttek-támogattok minden jó 
szándékú, megmaradásunkat célzó kezde
ményezést.

Most, hogy töltőd a 90-ik évedet, erőt, 
jó egészséget, további jó munkakedvet kí
vánok Neked, és sok örömet gyermekeid
ben, unokáidban. Örömet -  az emlékezés
ben is. A nehéz évekre való emlékezésben, 
a Támaszodra, hűséges Társadra való em
lékezésben, aki előre sietett oda, ahová 
előbb-utóbb mindannyian követjük majd, 
amikor a Fennvalló szólít. Most azonban 
engedd meg, hogy innen, Kolozsvárról, koc
cintásra emeljem poharamat: Egészséged
re, drága Lexi! Isten éltessen!

Öreg Barátod, akit Te szabadítottál rá 
az irodalomra:

FODOR SÁNDOR
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JANCSÓ MIKLÓS

A gázrezsó
Jó húsz éve már, hogy egy bátor, 

vagy ta lán  inkább hó'sies pillanatom 
ban a konyhámban, a főzőkályha mel
lé -  azt mintegy kiegészítőként — egy 
gázrezsót szereltettem  fel. Merészség 
volt ez részemről, m ert a d ik ta tú ra  
éveiben tilos volt, egyebek mellett, 
bármiféle nem engedélyezett gázsze
relés plusz gázégő bekötése. Az enge
délyt pedig csak sok u tánajárás u tán  
-  és persze, nem kis protekció igény- 
bevételével -  lehetett elintézni. Enge
dély nélkül üzem eltetett gázfogyasz
tó alkalm atosságok esetén a rendszer 
súlyos büntetést helyezett kilátásba 
és, persze, életbe is léptette azt, ha 
éber vigyázok leleplezték az engedély 
nélküli, szabálytalankodó polgárt.

Gázszerelő barátom, aki egy éjjel 
nagy titokban és még nagyobb csend
ben látogatott el hozzám, megeske
te tt, hogy ő ugyan felszereli nekem 
a rezsót, de ha kiderül rendszerelle
nes akciója, akkor letagadja még azt 
is, hogy ismer engem, m ert neki gyere
kei vannak, nem akarja  legszebb éve
it fogolyként tölteni, m int sokan h a 
sonló bűnökért, de úgy sem szeretne 
járn i, m int az apósa, ak it te tten  ért 
a gazdasági rendőrség 14 liter felhal
mozott repceolajjal (jegyre adták m ár 
a havi fél liter olajat), és m uta tták  a 
TV-ben m int spekulánst, csupán korá
ra  való tek in tettel úszta meg a Duna- 
deltát stb.

Megesküdtem h á t barátom nak, 
hogy bárm i történik  is az elkövetke
zőkben, vállalom te ttéért a felelős
séget akkor is, ha megkínoznak, ha 
m agánzárkába dugnak, ha k iírnak  
az újságban m int leleplezett osztály
ellenséget, aki a dolgozó nép vérét és 
gázát szívja... egyszóval: lebukás ese
tén én leszek a bűnbak. Ezek után, 
úgy-ahogy megnyugodva, hozzáfogott 
a munkához: m érte a kabátja alól k i
húzott, frissen szerzett gázcsöveket, 
reszelt, csiszolt, töm ítéseket te tt a 
csatlakozásokhoz, miközben sű rűn  
m agyarázta nekem: H a kérdi a rend
őrség, hogy tetted  be ezt a könyököt, 
mondd meg, hogy kombinált fogóval 
szerelted. Ha kérdi a rendőrség, hon
nan  loptad a könyököt, mondd meg, 
nem loptad, vetted az ószeren, ha  
kérdi a rendőrség, honnan van a gáz
cső, mond azt, hogy a padláson fedez
ted fel egy nagy takarítás  közben az 
előtted lakó kacatjai közt találtad... 
Az üzletből nem vásároltál semmit, 
m ert a vásárlás ellenőrizhető, ezt ne 
felejtsd el, ne legyen m ásnak is baja a 
te rezsódból kifolyólag, továbbá szom
szédaidat, barátaidat, szeretőidet ne 
engedd ki soha a konyhába, csak ha

letakarod alaposan a rezsót, mert tő
lem tudd, legjobban a szomszédoktól 
és a barátoktól kell félni stb.

Reggelre készen voltunk a m unká
val. A gázrezsó pompásan működött: 
nem eresztette a gázt sehol, illetve 
csak ott, ahol kellett neki ereszteni, 
szép, kéklánggal világított és melegí
te tt — szóval, szívet gyönyörködtető 
látványt nyújtott.

Elbúcsúztam barátomtól, bűn tár
samtól, akihez, tudtam , életem és 
gázrezsóm lángjának elhunytéig egy 
szörnyű titok köt, olyanformán vala
hogy, ahogy jobb összeesküvőket élet- 
re-halálra  összetart a kehelybe csor
gatott vér. M inket azonban nem vér, 
hanem  rezsóból sziszegve kiszivárgó 
földgáz te tt örök bűnszövetségesekké, 
kis létszámú, de óvatos konspirációs 
szervvé, mely a m aga szerény eszközé
vel lékelte a szocialista gazdaság gáz- 
és energiatartalékát.

Félelmünk a Rend őreivel szemben 
jogos volt. M ár harm adnap délelőtt 
ugyanis -  éppen otthon tartózkodtam
-  csengettek, úgy, ahogy csak a H ata
lom vagy a H ivatal tud csengetni és 
betörni a kisem ber életébe: határozot
tan , hosszan, türelm etlenül.

-  Ki az? -  kérdeztem félelemtől el- 
csukló hangon.

-  A gázasok -  volt a rövid válasz. Aj
tót kellett nyitnom.

Ellenőrzés m iatt jö ttünk  -  mondta 
a két gázas közül az egyik. -  Nem-é fo
lyik (curge) valahol a gáz, és nem-é ve
szélyezteti az ön, vagyis a lakó bizton
ságát.

-  Jóm agam  is értek  a gázszerelés
hez -  kezdtem - ,  a gázszerelői diplo
m ám at ugyan elvesztettem, de garan
tálom önöknek, hogy minden rendben 
van magánéletemben, m ár ami a kály
hákat illeti. A legjobb minőségű ken
derrel szigeteltem a csatlakozásokat 
meg a könyököket is, am iket annak  
idején az ószeren vásároltam , vadona- 
tújan. Hagyják most azonban a m un
kát, látom, fáradtak, szeretném meg
kínálni Önöket egy pohár pálinkával
— garan tált minőség, ugyanis kéz 
a la tt vásároltam , házi főzés.

H irtelen elhallgattam  -  ezt nem 
kellett volna mondanom, hiszen val
lomásom tetézte leleplezés előtt álló 
gáz-törvénytelenségemet. De a gáz, il
letve a szabályok őrei m ár a pálinka 
szótól megenyhültek, nem is figyeltek 
annak  elkészítési, illetve beszerzési 
módjára te tt meggondolatlan kijelen
tésemre.

-  A konyhát megnézzük mégis -  
mondotta az idősebbik, majd fontos
kodva megjegyezte: ott tö rtén ik  a leg
több baleset.

Hevesen vert a szívem, de m it volt, 
mit tennem, betessékeltem őket a 
konyhába. Elejét véve mindenféle

„tettenérésnek”, hanyagul megjegyez
tem:

-  A napokban felszereltem egy re
zsót. Hogy spóroljak az ország gázá
val. Ugyanis eddig, ha kávét akartam 
inni, a nagy kályhába kellett begyúj
tanom, amíg az kimelegedett, már a 
kávéivástól is elment a kedvem. Ké
rem, ellenőrizzék, jól kötöttem be az 
égőket?

-  Engedélye van a gázrezsóra? -  
kérdezte az idősebbik (úgy látszik, ő 
a főnök).

-  Hát kell engedély? -  lepődtem 
meg —, hiszen én csak jót akartam az 
államnak...

-  Természetesen kell engedély -  
válaszolt gúnyosan a gázas. -  Maga 
hogy is képzeli, hogy ebben az ország
ban lehet valamit módosítani enge
dély nélkül? Rendnek kell lennie.

-  Ez igaz -  mondtam -  viszont embe
rek vagyunk, tévedhetünk, ne legyen 
harag ezért szívünkben. Engedelmük- 
kel -  sajnos csak a vizespoharak tisz
ták, azokat ugyanis ritkábban hasz
nálom -  töltök Önöknek a pálinkából.

-  Jelentenünk kell az esetet -  komo- 
rult el az idősebbik gázas.

-  Hát persze, hogy jelenteniük kell 
-  helyeseltem lojálisán -  eszembe sem 
jutott, hogy nem kell jelenteni. Addig 
is teletöltöm a vizes poharat. Úgy jobb 
a szemnek is...

Töltöttem, ittunk, beszélgettünk. 
Este már mint legjobb barátok vál
tunk el. Én aránylag józan marad
tam, még másnap is emlékeztem, 
hogy háromszor ittuk meg a pertut, 
négyszer ürítettük poharunkat a 
Rendszerre, a Rendre, aminek muszáj 
lennie, este pezsgővel szenteltük fel a 
gázrezsót: hozzácsaptuk a bal égőhöz 
a spárgára kötött pezsgőt, igaz, csak 
az üres üveget, de hát a gesztus volt a 
fontos, nem egyéb, úgyis pukkant, és 
ez volt a fontos.

A napok múltával gázrezsó-félel
mem lassan oldódott: elvégre van
nak barátaim a gázasoknál (igaz, a 
nevükre nem emlékeztem már), akik 
megmentenek a bajtól, ha újra fény 
derülne a pompásan működő, nem 
mindennapi merészségemre emlékez
tető gázrezsómra.

Magamnak sem mertem bevallani, 
hogy rezsóm nagy adag bátorság-illú
zióval töltött el: a diktatúra éveiben 
úgy éreztem, illegális partizánakci
ómmal megtettem a magam puskalö
vését a rendszer ellen. A rezsó volt hát 
életemben a lángoló, lélekerősítő bizo
nyíték: van bátorságom a magam feje 
után cselekedni, nem félek semmitől, 
ímé a kézzelfogható és begyújtható bi
zonyíték.

Jó másfél év után, egy borús októ
beri reggelen, újra jelentkeztek a gáz-

>  >  >  >  >  folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról
művektől. Ezúttal is két ú r jött, ellen
őrzés végett. Persze, hogy azonnal 
lecsaptak a rezsómra, szegény, enge
dély nem védte, á rta tlan  szerzemé
nyemre.

-  Ennek megint berúgás lesz a vé
ge -  gondoltam beletörődve, de téved
tem. A két antialkoholista ellenőr jó
zan volt és szigorú.

M egpirongattak, hogy nem tartom  
be a törvényt, büntetést helyeztek ki
látásba, m ire én szomorúan és bűnbá
nóan lehajtottam  a fejem és magam ba 
roskadtam . Alakításom olyan jól sike
rült, hogy a kávé u tán  m ár ők vigasz
ta ltak  engem:

-  Ne vegye annyira szívére a sza
bálytalanságot -  így egyikük -  még 
itt elsírja m agát nekünk, nem va
gyunk mi vadállatok...

Szerencsémre nemrég kaptam  Ma
gyarországról csomagot, így viszonoz
ni tudtam  kávéval, piros 
paprikával, szalámival 
azt az im m ár elvitatha
ta tlan  tényt, hogy látoga
tóim nem vadállatok, ha
nem tisztességes, megértő 
férfiak, ak ik  egy kis 
rugalam sságért nem men
nek a szomszédba. Monda
nom sem kell, legjobb bará
tokként váltunk el.

Újabb ism eretségre te t
tem  szert -  állapítottam  
meg nem tú l lelkesen, mi
közben szomorúan bám ul
tam  megkopasztott kam 
rám  két leüresített polcát.

Most m ár azonban ok
kal hihettem , hogy im m ár 
a fél gázhivatal ismer en
gem és szeret, nem lesz, 
nem lehet bántódásom, ha 
mégis valam i véletlen lelep
lez tilto tt szalonnapirítás 
vagy krumplifőzés közben. 
Reménykedtem, most m ár 
évekig nem jön hozzám el
lenőr, ta lán  nincs is több 
belőlük.

Tévedtem. Ugyanis két 
év múlva újra gázellenőr
zés áldozata lettem, ponto
sabban nem én, hanem  a 
frissen füstölt és pácolt sza- 
lonnalerakatóm . 3 tábla illatos, füs
tölt szalonna újra le-galizálta kopott 
rezsómat. Igaz, újabb barátokkal bő
vült amúgy is gazdag ismeretségi kö
röm. És ez sem semmi -  vigasztaltam  
magam.

Könnyen barátkozó, társaságkedve
lő típus vagyok, így meg sem lepett, 
hogy a rezsóellenőrzések egyre gyako
ribbá váltak  szerény lakásomban. Bi
zonyára elterjedt híre a hivatalban, 
hogy én szeretek enni-inni az ellen
őrökkel, nem nézem le őket, megbe-
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csülöm a m unkájukat, értékelem szor
galm ukat, tisztelem megértő szívüket 
stb.

Annyira összemelegedtem a gázo
sokkal, hogy m ár akkor is be-bejöttek 
hozzám egy kávéra, baráti beszélge
tésre, ha  nem hivatalosan vetődtek a r
ra  a környékre, ahol lakom.

így éltem, ha lehet úgy mondani, 
állandó, de mégis baráti megfigyelés 
alatt.

Egyszercsak jö tt a forradalom -  
tudjuk, 1989-ben vége lett a d ik ta tú 
rának . Megváltozott az életem: meg
nősültem, boldog voltam, és mikor 
ajtómon csengetett a gázhivatal, szé
lesre tá r t  szívvel és szájjal, nyitott lé
lekkel fogadtam az ellenőröket.

-  Uraim, remélem Önök, a demokra
ták , nem büntetnek meg azért, m ert 
felszereltettem titokban az elnyoma
tás éveiben egy gázrezsót és így aláak
náztam  a m agam szerény módján az

im m ár végképp megdőlt d ik tatúrát?
-  Ugyan, dehogy -  nevetett az 

egyik gázas (a fiúk újra kettesével 
já rn ak  -  villant át rajtam  -  vajon mi
ért?) -  nem foglalkozunk efféle bürok
ráciával. Az m ár az átkos múlté.

-  Engedjék meg, hogy ennek örömé
re koccintsunk. Pálinkát, bort tölthe- 
tek?

-  Köszönjük, m indhárm at. Ugyan
is ma még nem kávéztunk.

Felejthetetlen, forradalmi nap volt 
életemben. Telefonon beteget jelentet

tem  munkahelyemen, így gondtalanul 
koccinthattunk a Szabadságra és ha
sonlókra, ami elé néztünk az 1990-es 
években.

Kipihentem néhány nap a la tt a de
cemberi eseményeket és a gázos-láto
gatást: én és a gázrezsó, a drága ked
ves gázrezsó, ami sok üveg pálinkába, 
borba, szalonnába, kávéba, á tv irrasz
to tt éjszakámba stb. került. De átvé
szelte, átvészeltük a nehéz időket, 
megérdemelte, hogy szeressem.

Szerettem is szegény, divatjamúlt 
rezsómat, politikai-gazdasági ellen
állásom k itartó  tárgyi bizonyítékát. 
Vonzalmam azonban m ár másféle 
volt: a demokrácia legalizálta tulajdon
jogomat, törvényesítette az elmúlt, jó
m agam és gázrezsó viszony-formát. 
Úgy éreztem magam, m int István ba
rátom, aki hosszú-hosszú évek titkolt 
viszonya u tán  feleségül vette régi ba
rátnőjét. Ilyenformává szelídült-mé- 

lyült az én kapcsolatom 
is a gázrezsóval: ha  rá 
pillantottam , nem vert 
hevesebben szívem, de 
mégis, valam i meghitt 
melegséget váltott ki be
lőlem. A kár egy feleség 
húsz év boldog házasság 
után.

Egy csendes őszi na
pon, ha jól emlékszem, 
októberben, a nagy beta- 
karításokhónapjában, új
ra  vadul nyomták isme
retlen látogatók lakásom 
csengőjét. Ajtót nyitot
tam  nyugodtan (ugyan 
mi félnivalóm lett volna 
a demokráciában?): két 
zord ú r állt az ajtóke
retben. Mondanom sem 
kell, a gázhivatalt képvi
selték, azonnal megérez- 
tem  rajtuk  (hja, a sok évi 
praxis) honnan jöttek.A 
dem okratákra jellemző 
bátorsággal a lényegre 
tértem :

Igen, uraim , van egy 
rezsóm, de felszabadul
tunk, nincs kekeckedés, 
fizetem a számlát, nem 
mindegy Önöknek, van- 
é rezsó vagy nincs?

Az ellenőrök azonban 
újtípusú ellenőrök voltak, akik ak
ták k al röviden és tömören bebizonyí
to tták  nekem, hogy a gázhivatallal 
kötött szerződésemben nem szerepel 
a rezsó. így azt vagy azonnal eltűn
tetem  (most, helyben, a szemük lá t
tára), vagy büntetést fizetek érte és 
persze azonnal bejelentem náluk, 
tervrajzot készíttetek, engedélyt ké
rek és így tovább.

Megszerettem m ár a rezsómat, csa
ládtagnak szám ított -  így tehát -  átbe-



HELIKON

széltük a napi politikát a gázasokkal, 
azaz im m ár jó barátaim m al, akik vé
gül is m egértették, hogy annak  elle
nére, m iszerint van egy bejelentetlen 
rezsóm, törvény és ellenőr tisztelő hon
polgár vagyok, igazi demokrata, aki 
nem nézi le a kötelességét teljesítő 
hivatalnokokat, sőt, megtiszteli őket 
egy kis itallal, jószóval.

Nem részletezem tovább gázrezsóm 
nem tú l izgalmas, de nem is unalm as 
történetét. Évente újra jelentkeztek 
az ellenőrök, én pedig évente újra és 
újra m egértésüket kértem  és kaptam  
am a felelőtlenségemért, hogy a kü
lönben tökéletesen működő állam ap
parátusban  m int szemet szúró szép
séghiba létezik egy barátságos, kék 
lánggal lobogó, titokban felszerelt gáz
rezsó, ami a Sors kiszám íthatatlan  
(vagy kiszámítható?) szeszélye folytán 
az én tulajdonomat képezi.

A gázrezsóm nak újra, ha nem is 
nagyobb, de másabb lett a becsülete 
szememben. Nem volt olcsó m ulatság 
fenn tartása  (ennyiből ta lán  évente 
egy-egy disznót is tudtam  volna ta r ta 
ni) ta lán  ezért is még inkább vonzód
tam  hozzá. Néha m agam sem tudom, 
m iért, csak úgy rábám ultam  és néz
tem, néztem elrévedező pillantással.

Feleségem egy alkalommal meg is 
jegyezte:

-  Te, ha a gázrezsó közelében vagy, 
furcsán kezdesz viselkedni. Csillog a 
szemed, tántorogsz, m int aki sokat 
ivott. Eddig nem tettem  szóvá, de azt 
hiszem, választanod kell: vagy én, 
vagy a rezsó. Mikor kiszédelgett leg
újabb gázos barátod, te letérdeltél a 
rezsód elé, szerelmes szavakat su t
togtál égőjébe, százszor is elismétel
ted: te édes, te drága, te drága... Vé
gül megsimogattad az égőre helyezett 
rácsot, m ire úgy összeégetted magad, 
emlékszel, ugye?, hogy orvost kellett 
hívjak.

-  Igazad van, kedvesem -  kezd
tem  gondolkodás u tán  -  Én is sokat 
töprendtem az utóbbi időben azokon a 
furcsa, m egm agyarázhatatlan érzése
ken, am it a gázrezsó ébreszt bennem, 
ha rá  gondolok, ha elmegyek mellette, 
ha  gázszagot érzek... Azt hiszem ben
nem a gázrezsó a szilvapálinkával, a 
monopollal, likőrrel, rum m al, és ha
sonlókkal asszociál, hiszen annyit mu
lattam  a gázrezsósokkal, m int egy 
búsuló szerelmes, ha  végre elhagyja 
kedvese. Most, hogy te megfogalmaz
tad, m iért rugók be, ha kávét főzök a 
rezsón, m iért szédelgek, ha krum plit 
pirítok, m iért fakadok dalra  teafőzés 
közben, megértettem: -  a rezsó és köz
tem évtizedek óta k ialakult viszony- 
rendszer m agyarázza (a pavlovi felté
teles reflex alapján), hogy ha ránézek, 
azonnal benyúlok a pénztárcám ba és 
pénzt készítek borítékba, ha a rezsón 
fő a kávé, sürgősen bemegyek a kam 

rába és kihozok egy liter szilvapálin
kát, két liter bort, három tábla szalon
nát stb.

-  De hát ez rettenetes -  mondta a fe
leségem. -  Mit lehet ez ellen tenni?

-  Azt hiszem... kezdtem határozat
lanul -  talán az lesz a legjobb, ha ... 
De nem, az lehetetlen...

-  Micsoda?
-  Hogy megválók a rezsótól.
-  Megválnál tőle?
-  Nem... nem erre képtelen va

gyok, nem tudnék már elszakadni tő
le. Viszont ha netán... bejelenteném. 
Hivatalosan. A gázhivatalnál. Len
ne neki tervrajza, születési bizonyít
ványa. Azonos gázjogokat élvezne a 
szobai égőkkel. Igen, ezt fogom ten
ni. Megérdemli, hiszen annyi éven 
át duruzsolt illegalitásban, a kony
hában.

Este a családi tanács hosszan, ala
posan megtárgyalta a gázrezsóügyet. 
Feleségem is amellet volt, hogy lesz 
ami lesz, kerül, amibe kerül, bejelent
jük a rezsót.

-  Bármennyit is kell fizetni a beje
lentésért, akkor is tiszta sporlás -  fo
galmazta meg a döntő érvet nejem 
-  ez olyan, mint a hőközpont. Idővel 
megtérül, te sem kell elvonókúrára je
lentkezz.

Reggel korán keltem, tudtam a hi
vatal éber, nem lustálkodik délig. Fele
ségem egy kis csomagot állított össze 
nekem. Egész éjjel sírtam -  mondta 
szipogva —, vidd magaddal ezt a pár 
apróságot.

-  Mi van a csomagban? -  kérdez
tem.

-  Három napra hideg koszt és vál
tás fehérnemű. Tudod, arra az eset
re, ha... Vagyis ha kiderül, hogy te 
huszonöt éve becsapod az államot a 
titkos rezsóddal. Hűségesen fogok vár
ni rád. Ha kell, küldök még csomagot.

Elbúcsúztam feleségemtől, elindul
tam a Hivatal felé olyan férfias és ha
tározott lépésekkel, ahogy tegnap a te
levízióban bemutatott folytatásos film 
főhőse ment a kivégzőosztag sortüze 
elé.

A történet csattanója -  ha ugyan 
csattanónak lehet nevezni -  minden 
drámai momentumot mellőz: a Hiva
tal szó nélkül tudomásul vette rezsó- 
mat és bejegyezte mint plusz égőt. A 
többi négy kályhaégő mellé.

Utolsó nagy titkom és fellobba
nó lázadásom, a féltve védett gázre
zsóm -  ezúttal bekerült a Hivatal 
ide kapcsolódó iratcsomójába, ahol 
nyilvántartanak mint gázfogyasztót. 
Emígyen: mintapolgár lettem. Vala
mi megmagyarázhatatlan űrt érez
tem lelkemben. Percekig vagy órákig 
tanácstalanul álltam a Gázhivatal 
előtt. Gépkocsik suhantak el mellet
tem, az utca élte a maga mindenna
pi életét.

LÁSZLÓFFY CSABA

B allada  
az elmenőhőz

Bella István emlékének

Akiket elsodort 
zengzetes iszonyat 
láncokat csörgető 
mostohult társakat 
látsz-e ott? hova mész? 
üres ég blőd szavak 
szemed se hívogat -  
keresd meg önmagad

sistergő döbbenet 
sikolt a villamos 
beázott szemgödör 
van-e még m it lemos 
szégyened szégyenem 
ég alatt föld felett? 
sivatag-lelkeken 
elapadt ékezet

honnan s hová hozod 
száműzött szirmaid  
csontmagány-mosolyod 
hamuja megvakít 
kar törik íj szakad  
puszta agy dögkutak 
Kölcsey félszeme 
Világosig mutat

könnyei Trianont 
öntözik csatakos 
nyárfasor (hol a hon? 
híre is olvadoz) 
süketen és vakon 
m it súg az Istend? -  
kátrány föld-papíron 
olvasom versedet

2006. április

Végül -  mi m ást tehettem  volna? -  
lehajtottam  fejem, m int aki szégyell 
valam it, m int aki végleg beletörődött 
valamibe és elindultam  lassan törvé
nyesen bejelentett lakásom irányá
ba. Ahol feleségül vett feleségem vár 
olyanformán, ahogy egy törvényes fér
jet szokás várni.
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
K ís é r t e t v á r o s

(Folytatás a Helikon 
idei 7. számából)

Minden, ami egy nagy szel
lemmel történik, szülőváro
sában meg akörül, termé
szetesen gyermekkorában s 
ifjúsága idején, a jobb életrajz
írók szerint mindig végzetes 
kihatású, jelképes erejű; mély
be és messzire mutató. (És 
akinek nem volt szülővárosa, 
legfennebb faluja? Annál felte
hetően első tanulmányainak 
színhelye a nevelő anya; az 
„tölti be ezt a szerepet”, mond
juk pontatlanul, mivel a szerep 
végül is nem funkció.) Akár
milyen csodálatos város is le
hetett Königsberg, nem lehet 
légköréből levezetni Hoffmann 
világpolgárságát, vagyis
azt, hogy éppen ő lett, ahogy 
Jürgen Manthey mondja, az el
ső német Weltkünstler, „világ
művész”, kinek hazája a széles 
nagyvilág.

Mert abban igaza van szer
zőnknek, hogy ha a világiro
dalom, mint olyan, Goethével 
kezdődik, de az első közkézen 
forgó olvasmányos világiroda
lom Hoffmann-nal kezdődik. 
Goethét művelt embernek il
lett idéznie, s amikor csak 
tehette, hivatkoznia rá; ő 
egyáltalán a műveltség meg
testesítője és fémjelzése, de 
Hoffmannt minden szinten ol
vasták — és utánozták. Balzac 
éppúgy tanítványa (lásd a Sza
márbőr c. regényt), mint Poe 
(lásd kedves rémtörténeteit), 
valamint az Maupassant és 
Baudelaire, sőt Dosztojevszkij 
is, és „van alapja annak a fel
tevésnek, hogy Thomas Mann 
sajátságos iróniája, a maga ne
mében összehasonlíthatatlan, 
ingerlő, trükkös és artisztikus 
elbeszélésmódja is lényegében 
sokat köszönhet Hoffmann el
beszélő módjának”, sokan úgy 
mondanák, elbeszélő „techniká
jának” -  idézi szerzőnk Peter 
von Mattot.

Igen, nagyon sok múlhatott 
éppen ezen az elbeszélésmó
don, mint Hoffmann „egyéni 
teljesítményén”; ugyanis mind
az, amivel Hoffmannt jellemez
ni szokták: érzelem és értelem 
állandó ütközése, kísérteties

ség, vadromantikus témák, 
az átjárhatóság a fantaszti
kumból a racionalitásba és vi
szont, képzelet és képzelődés 
és képzelgés, mint valóságala
kító tényezők, jelen vannak az 
akkori egész német irodalom
ban, nemcsak a már szárnyat 
bontó romantikusoknál, de a 
klasszikusoknál is, akár Goet
hénél is.

Elég, ha a romantikusok kö
zül csak Novalis, Chamisso, 
Jean Paul neve jut az ember 
eszébe. És ott van Fouqué, 
Hoffmannunk kortársa, a kor 
Tóik lenje és Stephen Kingje, 
akinek a Varázsgyűrűje (Zau
berring), még ha mást is je
lent, mégis a gyűrűk ura előd
jének tekinthető, (már Heine 
megkritizálta) mint történelmi- 
fantasztikus-félponyva-

bestseller meseregény. És aki
nek az Undine (sellő, szirén, 
hableány) című „játékához” ma
ga Hoffmann oly csodálatos ze
nét szerzett!

És az sem mondható, hogy 
Hoffmann valami germán ősvi
lág szellemjárta titokzatos tája
it fedezné fel. Akkoriban a né
meteknél a műveltség alapvető 
feltétele volt legalább Rousseau- 
t ismerni, Voltaire-t szeretni 
vagy elutasítani, de mindenek
előtt már az általános zenei köz- 
műveltség okán is otthon lenni 
az olasz művészetben és iroda
lomban (talán szabatosabban: 
az itáliaiban). S az olaszoknak 
is megvan a maguk szelídebb 
Hoffmannja, Carlo Gozzi, aki 
nemcsak őt ihlette meg tündér
játékaival, hanem Mozart, Puc
cini, Prokofjev zeneszerzői gé
niuszát is. (A szarvaskirály, 
Turandot, Három narancs sze
relme). Hoffmann tehát nem
csak hatásaiban, hanem forrá
saiban is egyetemesen európai!

Annál sajnálatosabb, hogy 
pl. Babits Az európai irodalom

történetében annyira lenézőleg 
kezeli, Medárdus barát emlék
iratait, vagyis Az ördög báj
italát „alantas romantikájú 
rémregénynek” nevezi, s még 
olyan kispolgári sznob plety
káknak is teret ad, miszerint 
Hoffmann annyira félt kísér- 
tethistóriáinak alakjaitól, 
hogy feleségének kellett fognia 
a kezét írás közben. (Hogy a fe
lesége ki és milyen lett volna, 
arról nem szól, bár nem is hin
ném, hogy Babitson kívül vala
ki sokat tudna róla!?)

Hogy maga a város, Kö
nigsberg mit adott különlegest 
neki? Érdekes, hogy amikor ott 
helyben elvégzi a jogot, ugyan
azon az egyetemen professzor 
Immanuel Kant is, akivel 
azonban Hoffmann-nak sike
rül minden találkozást elkerül
nie! Viszont abban a Junker ut
cai házban, ahol anyja, illetve 
anyai nagyanyja családjával 
lakik, évekig ott bérel lakást 
a kor nevezetes drámaírója, 
Zacharias Werner, aki fennkölt, 
misztikus drámákat írt, aki 
Goethét látogatta és levelezett 
vele, s aki Madame de Stáelnál 
hetekig vendégeskedett, de — 
színdarabjai teljesen előadha- 
tatlanok voltak! Az egyikhez -  
A keleti tenger keresztje címűhöz 
-  Hoffmann kísérőzenét is szer
zett, s talán ez az első számon 
tartott műve. Ennek a lakótárs
nak édesanyja pedig egy miszti- 
cista rajongó volt, aki önmagát 
a Madonna új megtestesülésé
nek, fiát pedig az Üdvözítőnek 
tartotta. Hoffmann évekig szo
ros érintkezésben volt velük, 
de nem zsongott be tőlük, szó 
sincs róla, hogy hatásuk alá ke
rült volna, sőt kritikai látását 
kiélezték; talán az egyetlen el
fogadható Werner-ötletnek azt 
tartotta, kár, hogy nincs közös 
szó a vallásra és a művészet
re, holott „ezek tulajdonképpen 
egymás szinonimái”. J. M. sze
rint Hoffmann róla mintázta 
Medárdus barát egyes negatív 
jellemvonásait.

A Junker utcai bérlakások 
szállították házhoz, szó szerint, 
az első nagy szerelmet: ez egy öt
gyermekes, az ifjúnál hat évvel 
idősebb asszony volt, egy gyá
ros felesége, s akit a költő a kor 
rossz, de divatos színpadi szer
zőjének, Kotzebuénak egyik 
műve alapján Napszűznek ne
vezett! S aki mérhetetlen ka
masz-szenvedést okozott neki 
azzal, hogy bár szerelmében ré- 
» » » » » »

6



HELIKON

» » » » » »
szesítette, „egészen övé” nem le
hetett. (Amikor kb. tíz év múlva 
az asszony meghal, Hoffmann, 
aki m ár rég elkerült szülővá
rosából, éppen hazalátogat és 
találkozik volt szerelme lányá
val, m ár tizenöt éves viruló 
szűz, oly szép, m int Correggio 
Magdolnája, „örökölte anyja 
kecsességét és m egtestesítette 
gyermeki fantáziáim nak esz
ményképét, és szerettem volna 
szellemem karjaival átölelni 
és képzeletem varázskörébe be
vonni, azonban a társalkodónű 
(Gardedám) ólmos lényével m in
dent elrontott”.

(Hogy azért nagy földijét, 
Kantot, ha  messziről is, de 
szemmel tarto tta , az J. M. sze
rin t kitetszik Az ördög bájita
lának egy helyéből, ahol a vi
lágpolgárt jellemzi; nyilván 
Kantról m intázta: a világpol
gárt fellépése és viselkedése 
m utatja meg, azon belül is in
kább az, am it nem tesz, m int 
az, am it tesz. Vesd egybe azzal, 
hogy „úr nem siet, nem fizet és 
nem csodálkozik”. Eredetileg 
hárm as rímmel hangzott: Úr 
nem siet, nem ijed, nem fizet)

Az az egyetem, amelyen 
K ant világpolgár-professzorko- 
dott, éppen százötven évvel az
előtt adott jogászi diplomát a 
költő kezébe, hogy porrá bom
bázták. J. M. nem csodálko
zik el azon, hogy Hoffmann 
még csak abban a korban já r t, 
amelyben a mai diák csak pont
ja it gyűjti a felvételi teszthez; 
el sem gondolkozik azon, hogy 
ta lán  nem kellett volna az utób
bi másfél évszázadban annyit 
reform álni az oktatást. (Ha jól 
emlékszem, Eötvös Józsefet is 
m ár 13 éves korában felvették 
az egyetemre.)

Nagyon szép fejezet szól kü
lönben a könyvben Kantról is, 
aki „kopernikuszi fordulatot” 
hozott a filozófiába; szerintem  
viszont nem kapott benne elég 
aktualizáló hangsúlyt az a fel
tétel, am it a nagy világpolgár 
filozófus az örök béke megva
lósíthatóságának szabott: az, 
hogy az egyes államok közti 
viszonyt ugyanolyan egyenjo
gúság határozza meg, m int az 
egyes személyek közöttit. Va
gyis ha valaki nagyobb, erő
sebb és gazdagabb, nem lehet 
akkor sem több joga, m int a k i
sebbnek, gyengébbnek és sze
gényebbnek. Az a körülmény, 
hogy ma az egész politikai, gaz
dasági, sőt erkölcsi világrend

szer is a nagyhatalm ak előjoga
ira  épül, eléggé kifejezi, hogy 
annak  a homokos tájba épült 
városnak nemcsak egyeteme 
köveit és nevét törölték el a 
Liberatorok.

Ám visszatérve írónkhoz, 
furcsa, hogy a szerző (J. M.) 
nem fűz egy kis elmélkedést 
Hoffmann-nak ahhoz az élet
rajzi adatához sem, hogy 1806- 
ban, amikor a francia csapa
tok bevonulnak Varsóba, mivel 
nem hajlandó felesküdni Napó
leonra, elbocsátják állásából... 
Mit keresett egy porosz tisz t
viselő a varsói hatóságoknál? 
(Ahova 1803-ban nevezik ki 
kormányzósági tanácsosnak.)

Varsó ugyanis Lengyelor
szág fővárosa, ám  a lengyel 
hon harm adik  felosztása u tán  
— Poroszországnak ju to tt, 
amely m int saját terü leté t igaz
gatta , s csak a napóleoni há
borúk u tán  lett aztán  — cári 
birtok! Hajlandó a rra  gondol
ni az olvasó, noha nem sugall
ják  neki, hogy ez is hozzátarto
zik a k ísértetvárossá alakulás 
messzire ható előzményeihez.

(Ami Lengyelország XVIII. 
századi felosztásait illeti, ezt á l
ta lában  a lengyel nemesség fék
telenségével m agyarázzák. Ezt 
az életstílust legrövidebben az
zal lehet jellemezni, hogy min
denki mindenkit és mindent fúr 
és akadályoz. Úgy tűnik , a XX. 
századi m agyar értelm iség a 
lengyel nemességtől örökölte 
testvér-baráti alapon ezt a tö r
ténelm i m agatartást: minden
ki ócsárol mindenkit, és kereszt
be tesz mindenkinek.)

Ami végül is számomra a leg
különösebb, emlegetik, hogy 
Hoffmann műveit hányán ze- 
nésítették meg, Delibes, Csaj
kovszkij, Offenbach, Busoni, 
Hindemith, Malipiero stb. De 
az ő zenéjéből a legnagyobb rit
kaság egy-egy szemelvényt ha l
lani! Talán azért, m ert azt val
lotta, minden zene alapmértéke 
az emberi énekhang? Amikor 
Aurora című operáját Berlinben 
bem utatták, az operaház porig 
égett. Százegynéhány évre rá  
Berlin is. Nem kísérteties? Le
hetne ezen még elmélkedni...

P eter von Matt: Rennen, 
stolpern, straucheln, stürzen. 
Előadás E. T. A. Hoffmann éle
téről. (Akzente, Zeitschrift f. 
Lit. Dec. 2002.) Sajnos, csak
J. M. hivatkozásából ismerem, 
ki tudja, milyen érdekes dolgo
ka t ír!

KIRÁLY LÁSZLÓ 
Az ismeretlen katonák
A  ragyogó berek, pagony, árkádia, hol
sétál a zokogó barnakislány,
kötőjében örömbánat s mindenféle jó,
előtte tündöklő ismeretlen folyó,
halakkal dús, rákokkal csobogó,
és bámulják az ismeretlen katonák,
bakancsos, ismeretlen rút bakák,
ahogy lépdel épp itt az utcán,
és így szól hozzá a kapitány:
hová mész te barnakislány,
ezt kérdezi egy ismeretlen százados,
kinek csizmáját most rágja cafattá
egy Cókmók nevű sündisznó a magtár előtt,
csalit, virány, bűvölgő délelőtt,
míg Annusm am a almástésztát süt,
és felszolgálja ebben a szobában,
hol léhűtök s csevegek, m int m indenütt -
így kérte az ismeretlen német kapitány,
ámde bonyolult az ismeretlen világ,
máris jönnek az ism. orosz katonák,
falják a süteményt, mátuska-mátuska,
meghatódik s könnyezve hallgat a puska,
s a száztizenhat éves barnakislány
menne a regiment után,
ne kérdezze tőle a kapitány,
se most, se holnap, hétfőn, se kedden:
Istenem! -  te borostás, vodkás ismeretlen,
ki a ház előtt s a réten folyton elhalad,
és csak az ismert szüzesség marad,
vagy ez sem.

2006. április 25.

M ajális
Szólítanak majd: lépj elő, ha mersz!
Elég jól beszélek ezen a nyelven.
Ez -  suttogják -  meztelen járkál: 
sérthetetlen.
Távol élünk egymástól, m int igazi költők. 
Eszeveszett öröm minden találkozás.
Kőtörők bámulnak így a szivárványra.
Odalent bánatos versírók araszolása, 
reménytelen vonulás sivatagi úton.
Itt: m int kiket egy gondolat se bánt -  
folyton felsétálunk egy akasztófára.
A  kurjantás szűz istenkísértés.
Borból lettünk, borrá válunk!
Dekünk Bohács kell!
Fölszálltak -  szól majd egy hisztériás ének 
-  és így beszéltek:
Dícsértessék az Úr Jézus, osszátok ki a lőszert. 
És repülő ifjaik: Áldjatok meg!
Ez az első bombázásunk, fogadkozni nincs idő.

Szólítanak majd...
Szólítottak, és megjelentél -  ne feledd.
Hallható a hallomásban.
Látható a látomásban.
Jól van ez így.

2006. május 1.
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31. K m

ELENA VLÄDÄREAN 
európa. tíz gyászének.
európa le fog nyelni 
európa lánya leszek 
életem hasonlítani fog 
sok folyód egyikéhez 
szomorú európám
vajon összemérhető-e szomorúságod 
szomorúságommal ? 
van helyed agyamnak 
húsevő patkányaimnak 
(emlékezetem mint egy 3 mm-es 
fecskendőben a levegő) 
arcomnak
inkább férfié mint nőéi
utcáinkon a halott gyerekeknek
vagy szenvedéllyel teli mérgezett hasunkban
lesz hol néma gyöngyeiket fűzzék
hol ujjaikat rágják

éjszaka közepén hallgatunk
egy gondolatokba mélyedt macska csont és bőr
a halott gyerekek- tíz bőrfolt

ott van a penge, ott van a melegvíz csap. 
ott vannak az altatók, itt vagyok én. 
te egyik kitalációm vagy.

1.
de mit tehet az ember amíg
a levegő egy hányat és mi magunk holmi aljas lények ? 
foglalkoztat a kék árnyékkal 
borított arcom
az öreg és hallgatag redőkbe rejtett gyűlölet 
nézd mit szeretnék neked mondani: 
szerettem volna hogy őszinte és tiszta légy 
akkor szerettelek volna
már nem álmodtam volna meg összekulcsolt kezeimet 
életed körül, a hallgatag gyilkos vagyok...

ahol lelógassák csontváz gerincüket?

*

te pénzről beszélsz nekem 
arról mennyire jó lesz 
mikor saját vállalkozásunk lesz 
mikor házat, autót veszünk

mikor csinálunk két-három gyereket
szemhéjam mögé nézek
és szemhéjam mögött hideg van
bennem egy fekete arcú nő lakik
én vagyok az ő országa
húsom tápláléka
nem veszed észre
nem érzed nem ízleled
én és ő olyanok vagyunk mint két vízcsepp

de annyi minden összzeköt
a sárgás ágynemű
amibe gyötörjük alvó nemiszerveink
egy fazék étel egy kanál
néhány blues kazetta
amiket

2 .

kezem meleg volt 
amilyenek mindig 
a gazember kezei
már csak a halál győzheti le a gazemberséget

3.
ezek a nedves bőrdarabok 
szekrénybeakasztva 
a ruhák helyett, életemben 
egy ruhát sem vettem fel 
csak amit ő viselt, 
mind drapp vagy barna 
mind puhák 
mind anyaillatú: 
meleg vér és nivea.

4.
egy földig érő ruhát veszek magamra 
a lábbujjhegyeim sem látszanak már 
ki mondta hogy szép a húsom? 
lécekből vagyok, üres szekrény 
vagyok a földigérő ruha alatt 
főszerkesztő úr, vajon 
nem írhatnánk az ereimben nyüzsgő 
piros csótányokról? 
a halott gyerekekről, ökölnyi 
kis fehér koponyáikról?

5.
vajon ha nem szólok hozzád 
szerelmem kisebb?

Elena V lädärean: 1981-ben született a Konstanca me
gyei Medgidián. Az Averea c. hetilap szerkesztője, európa. tíz 
gyászének című kötete a C artea  Romäneascä kiadónál jelent 
meg 2005-ben.
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és a szépségem amire vágyom 
és a pénz amire vágyom 
és a szerelem amire vágyom 
mindezeket le tudja vágni egy penge 
egy piros erecske lemossa mindezt? 
kinyitom melleimet mintha 
egy csirke mellét nyitnám ki 
a nőnek nincs joga! 
a nő nem képes! 
drága gyermekem 
szép szemeiddel nézel
ki fogom venni őket és el fogom taposni őket 
olyan leszel mint én: 
vak mint egy vakond.

6 .

a körülvevő tárgyak szerelme jobb 
mint az embereké 
az emberek gondozzák bőrüket 
elűzik betegségeik sportolnak 
celulitisz elleni zselét vásárolnak 
halálosan gyűlölik egymást 
maradnak a tárgyak: 
szemüveg borotvapenge
tányér amiből a most fadobozban alvó gyerek
evett almát keksszel
hajcsattok
megkezdett fogamzásgátló

7.
bizonytalanság
szegénység
levertség
gonoszság gyűlölet
itt megy az út európa felé
nem várunk már semmire
patkányarcunk van
nem álmodozunk amerikáról
öldököljük magunk.
ajkainkon a boldogság

8 .

ünnepekkor 
hiszünk istenben 
az imakönyvek
arra jók hogy elűzzék unalmunkat

a hosszú villamos
vagy metróutazásokon
kint más a fény
fogunk között köpködünk
szidjuk az ellenség anyját és istenét
megkereszteljük gyermekeink
eltemetjük őket
az atya fiú szentlélek nevében
a vér szenteltvíz
az isten elmenetel
nem tudsz meggyógyúlni

9.

a bolondokháza még mindig ott van 
ahova a város lelke nem ér el 
ugyanazok az elnyűtt szürke pizsamák 
ugyanaz a brómos tea
a pengék időnként angyali felmentő csapatok lehetnek.

10.

már mostantól
mi vagyunk az idegen halottak
ki fogja őrizni sírunk?
ki fogja összeszedni hamvainkat?

jelenlegi történelem.
így állnak a dolgok:
anya soha nem megy el
romániából
apa soha nem megy el
romániából
ha meghalsz soha nem mész el 
romániából

a haj samponoknak miket összegyűjtők 
szállodáid fürdőiből, európa 
ugyanolyan az illatuk mint a trafikban

vásárolt levenduláé
nem érted, a dolgok nem annyira másak 
ott, ahova te már nem jutsz el?

*

a történelem egy faldarab 
európa közepén egy városban 
a történelem sarok egy fényképen 
minden utcagyerekben 
van valami belőlem 
minden űzött éhező kutyában 
van valami belőlem 
a hányással teli részeg férfiakban 
népünk dicső férfiaiban
húgyszagukban rothadságukban és félelmükben 
én vagyok és az én nevem románia.

vagyonom: pár száz könyv
egy piros műanyag mosdótál
egy használt vasaló
egy rádió
egy földszínű
teáskészlet
egy kegyetlen és büszke lélek 
egy átkozott irha 
egy unott isten
egy vágy mint egy halálos bűn

egy középeurópai város 
utcáin sétáltatod
gyávaságomat és reménytelenségemet.

KIRÁLY ZOLTÁN fordításai
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT 
J o z e f á t  ú r  t é b l á b o l á s a i

-  regényrészlet -

2. fejezet, 
amelyben Jozefát úr 
vonatra 
óhajt szállni
„Pedig nem is vagyok szűz... Csak 

azt gondoltam, hogy így ta lán  össze
jön ez az A ranka... olyan á r ta tla n 
nak  tű n t, olyan könnyű prédának 
látszott, ahogy az ágyon sírt, és olyas
m iket k é rt számon, am iket sosem kö
vettem  el... se vele, se ellene...”

Ezek a gondolatok vánszorognak 
á t Jozefát ú r elkínzott elméjén, azon 
az elmén, amely szégyenpírban égeti 
arcát, am in t az jól látható, legalábbis 
a Fekete Ludak jól látják, miközben 
sorfaluk között Jozefát ú r  -  kezében 
cilinderével rogyadozó léptekkel és 
piros fülekkel elvonul. Pisszenés sem 
hallatszik , a ha lálraítélteknek  te tt 
utolsó gesztus ez, a hóhérok m indig 
csendben m aradnak. A Fekete Lu
dak arca komoly, ünnepélyes: tudják, 
hogy utoljára lá tják  Jozefát urat. (Hi
szen egy m ásik városban lakik, és a 
hajnali vonattal m inden bizonnyal 
elutazik, mivel ebben a városkában 
nemigen van m ár m it keresnie.) 
A zért a m indenre elszánt lányok a r
ca néha m egrándul, s e jel a rra  utal, 
hogy testükben  mocorog valam i, me
lyet elméjük szájukon keresztül ek
ként fogalmaz meg:

-  De azért olyan aranyos... nem? 
-  súgja Linda Lillának. -  Én is
ten  bizony szívesen segítenék ne
ki, szívesen m egszabadítanám  e t
té l a kereszttől. Hiszen azért még 
nem elveszett ember. Csak kissé 
ügyefogyott...

-  Elhallgass! -  rivall Lilla L indá
ra. -  Milyen Lúd vagy te? Egységben 
az erő, nemdebár, ezt mondja a sza
bályzat?! All for one, one for all, nem
de, hogy ezt is mondja?! A Lenke sza
va döntő! És mi döntöttünk.

Ám Jozefát ú r  tú l lassan  botorkál, 
és a lányszívekben rokonszenv bontja 
ki szirm át, mely ugyan egyelőre csu
pán szánalomtól terhes, de semmi
képp sem hanyagolható el.

Nagy Koppány Zsolt: 1978-ban 
született M arosvásárhelyen. Jelenleg 
Budapesten él. Kötetei: Arról, hogy 
milyen nehéz (2000), Háromszéki 
utazások (2002).

-  Nézd meg a szemetet! -  sziszegi 
Lenke (Aranka) a m ellette álló és fö
löttébb durcásan néző M ártának . -  
Itt sajnálta tja  magát!

— No, gyorsabban, gyorsabban, 
baszatlankám ! -  harsogja M árta, ez 
a fiús a lkatú  lány, ak it m indenki na
gyon kedvel, és m indenki jókat nevet 
a bem ondásain, de azért senki sem 
szeretne olyan lenni, m int ő. Szava
it most is nevetés követi, és a rokon
szenv szirm a ham vába hal, m iként 
azt néhány nappal az eset u tán  Lin
da kisasszony versbe önti. Sajnos, 
versének közlésére senki nem vál
lalkozik, mondván, hogy képzavar
októl hemzseg, bár ha a szerkesztő 
u rak  ott lettek  volna (netán éppen Jo 
zefát ú r helyében), lehet, hogy m ás
ként gondolták volna. De „a szerkesz
tők  sosem já rn a k  kuplerájba”, jegyzi 
meg epésen Lilla kisasszony a szipo
gó L indának, „ezért döglődik az iro
dalom. Persze nem m intha ez kup
leráj lenne”, m utat körbe a falakon, 
ahol több képen is Lenkét (Arankát) 
lá th a tn á  a kíváncsi olvasó („Lenke 
elsőáldozása”, „Lenke első áldozata”, 
„Lenke kicsengetése”, „Lenke az olaj
sejkkel”, és még sok egyéb, érdekes 
kép), ha ezek u tán  még bem erészked
ne a Fekete Ludak törzshelyének szá
mító Naposcsibe motelba.

M árta  term észetesen am azonter
mészetű, am int ez m ár írva vagyon 
cirka százhatvan éve, úgyhogy en
nek a hagyom ánynak megfelelően 
jól irányzott rúgással segíti ki Joze
fát u ra t az ajtón, aki szánalm as és 
egyben nevetséges pozícióban a föld
re rogy, s onnan csak „évszázadnak 
tűnő  percek” (Linda kisasszony versé
ből) u tán  tápászkodik fel.

Felveszi táskáját, melyet az Éva ne
vezetű hölgy hajít u tána, leporolja a 
nadrág ját, és lógó orral elindul a vo
natállom ásra. Ú tja azokon a tipikus 
kisvárosi, m ár-m ár falusinak  látszó 
utcákon vezet keresztül, amelyeket 
úgy megszokott gyerm ekkorában, 
midőn a dinnyelopásból fárad tan  és 
jó llakottan  hazafelé bandukolt, és 
ta lán  el is sírná m agát (mert felet
tébb érzékeny a lelkülete), ha  nem 
sírna  m ár javában. Az állomás épü
lete előtt azonban férfiasán letörli 
könnyeit és k icsattin tja  a taknyát a 
já rd á ra , de úgy, hogy egy betyár is 
megirigyelné.

— Kezét csókolom -  mondja Joze
fát ú r a k isablak mögött szunyókáló 
hölgynek, aki legalább h a t évvel fia

talabb nála, és még sosem köszöntek 
neki kezétcsókolomot.

Ezért most gyorsan két dolgot 
érez: az első egy forró, gyomorból el
induló meleg bullám , mely a szívig 
cikkan, és boldogság a neve (am iért 
ez a jóképű, bár kissé bánatosnak  lá t
szó úriem ber őt ilyesféle köszönésre 
méltatja), a m ásodik egy szintén a 
gyomorból elinduló, ámde hideg hu l
lám, mely egy kis gerincoszlopi k i
térővel szintén a szívbe érkezik (a 
szakirodalom ban „jeges rém ület” a 
neve), és a körül a re ttenet körül fo
rog és pörög, hogy csak nem örege
dett meg hirtelen , am int itt  bóbiskolt 
a kisablak mögött -  vannak  ilyen cso
dák, lá tta  m ár filmben, sőt, ta lán  ol
vasott is valam i hasonlót. Mivel a je 
ges rém ület többnyire sokkal jobban 
megviseli a regények és film ek hőse
it, m int a lagym atag és kicsit bam 
ba boldogság, a kedves és roppant csi
nos jegyárusító  kisasszony felpattan, 
és hanyatt-hom lok rohan a fürdőszo
bába, a tükör elé. Ám az utolsó p illa
natban  m egtorpan, benyit ugyan, de 
a v illanyt m ár nem meri felkapcsol
ni, m ert úgy érzi (és ezt domború keb
le a la tt hangosan verő szívecskéje is 
kétségtelenné teszi), hogy m enten el
ájulna (de legalábbis megőszülne), 
hogyha a villany felkapcsolása u tán  
a tükörből a negyven évvel későbbi 
önm aga nézne vissza rá. Mellesleg, 
ju t eszébe, biztosan elájulna, mivel 
megőszülni nem sok értelm e volna, 
hiszen ősznek lá tná  m agát a tükö r
ben. B ár az, hogy milyen sorrendben 
történnének a dolgok, m egrémülés és 
őszülés, vagy pedig őszülés és meg
rémülés, sok m indent e láru lna  és a 
helyére tenne, mégsem szabad kipró
bálni, főként akkor nem, hogyha az 
ember tizenkilenc éves lányka, első 
munkahellyel. Ezért h á t mélyet só
hajt, behúzza az ajtót, lassan  lecsú
szik melléje, s h á tá t a kellemesen hű
sítő fa lnak  tám asztja.

Jozefát ú r igen megviselt állapot
ban van, m iként azt még azok is pon
tosan el tud ják  képzelni, ak ik  csak 
felületesen olvasták át az előző fejeze
te t, ennek okán most az egyszer meg
lehetősen bosszantja az, am it m áskor 
könnyedén, sőt, udvarias mosollyal 
viselne el. Ezért mikor az éppen haj
nali nyújtózkodását végző állomásfő
nök arrafelé lépdel, megszólítja:

-  Elnézést, uram , jó reggelt! Nem 
tudná  m agyarázatát adni annak , 
hogy eme kedves hölgy, ki a k isablak 
mögül szolgálja az utazóközönséget, 
m iért ugro tt fel és rohant el, mikor 
jegyvásárlási szándékkal ráköszön
tem?

Az állomásfőnök — m ert nehéz az 
állomásfőnökök élete, hajnalban kel
nek, s gyakran  le sem fekszenek, kü-
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lönösen ha fegyverszállítmány vagy 
csempészett benzinnel telt szerel
vény megy át a körzetükön; ennek 
az állomásfőnöknek az élete pedig 
különösen nehéz, felesége nem sze
reti, mást szeret, de hogy kit, azt el 
sem tudja képzelni (bár van néhány 
ötlete), csak nem ezt a kinyalt, pi- 
perkőc kékszemű faszfejt, no megáll
ják csak!, ahogy a régi szovjet mese 
mondta volt -  szóra sem méltatja Jo
zefát urat, tovább nyújtózkodik, és a 
nadrágszíja becsatolásával foglalatos
kodik.

-  Elnézést, uram. Szólítottam! -  
acélosítja meg Jozefát úr a hangszála
it, már amennyire egy ilyen éjszaka 
után ez lehetséges. -  Azt kérdeztem 
az eló'bb, miért szaladt el a jegyárus 
kisasszony, mikor ráköszöntem.

Az állomásfőnök végigméri Jozefát 
urat, majd így szól:

-  Elmész te a picsába! -  amitől hő
sünk szeme elkerekedik és arcából ki
fut a vér, de persze nem a pucájába 
(amint azt megbeszéltük akkor, ami
kor még beleavatkozhattunk az éle
tébe), hanem ki tudja, hova. Valaho
vá csak ellesz abban a nagy testben, 
mert az arcában nem marad, az bizo
nyos, ezt annak sápadtsága érzéklete
sen bizonyítja. Mire a vér magához 
tér és Jozefát úr szeme is visszanye
ri eredeti, hódítóan szép ívét, az ál
lomásfőnök már rég továbbhaladt, 
mégpedig egy olyan ajtó közbeikta
tásával, amelyen azt írja, hogy „Ide
geneknek tilos a bemenet”, és Joze
fát úr, aki nagy tisztelője az efféle 
feliratoknak, nem lép utána, hogy le
verje a földre, eltörje az orrát, megök
lözze a veséjét és merev lakkcipője or
rával szilánkokra rugdalja a bordáit, 
majd a tökét megkezelve örökre meg
oldja a féltékenységi problémákat, ha
nem hebegve-habogva leereszkedik 
egy padra, és a belekarcolt, szelle
mesnek nemigen mondható félmonda
tokat kezdi el tanulmányozni.

Az állomásfőnök odaér a guggolva 
szipogó jegyárus lányhoz, és így szól 
hozzá:

-  Hát neked meg mi bajod?
És a kisasszony -  akinek immár 

ideje a nevét is elárulnunk: Irén -, 
szóval Irén így válaszol:

-  Semmi — és forró hála önti el a 
szívét (olyan strapabíró szíve van, 
mint egy korallzátony), mivel az ál
lomásfőnök tegezése és hétköznapi 
álmos pislogása alapján megbizonyo
sodik, hogy mégsem öregedett meg 
egyetlen éjszaka alatt hirtelen, rém- 
álomszerűen.

Ezért néhány másodpercnyi szi- 
pogás után, mely lázas agymunkát, 
vagy inkább lelki életet leplez, ki
nyújtja a karját, és -  mivel a női lé
lek rejtelmes és kiismerhetetlen, leg

alábbis ezt állítják róla -  gyengéden 
félretolja a nadrágszíjjal bajlódó fő
nök kezét, lehúzza a cipzárt, és mint
hogy épeszű főnök ilyenkor nem tilta
kozik, lassan előveszi az alsónadrág 
tartalm át, vörösre lakkozott körmei
vel megcsiklandozza, majd óvatosan 
befalja.

Közben Jozefát úr idegesen dobol 
a pádon, cigarettára gyújt, körbesé
tál, és arra gondol, hogy ha lenne 
itt egy olyan csengő', mint a szállo
dákban, akkor ő arra többször is 
nagy erővel ráütne, hadd keljen fel 
az állomásfőnökné s adjon neki egy 
jegyet. De nincs csengő, ezért elszív 
még egy cigarettát, elolvas minden 
közleményt, amit a falakon talál, s 
arra gondol, hogy talán ő az egyet
len ember, aki végigolvassa ezeket 
a bikkfanyelven fogalmazott közle
ményeket arról, hogy mennyi a met- 
től meddig, mekkora lehet a csomag, 
vagy hogy kit szállíthat le a kalauz -  
és kit nem.

Mivel a jelenetek olvasóbarát vil
lódzását lehetővé tevő gyors képkoc- 
ka-váltakoztató képességünket is el
veszítettük Jozefát úr ténylegesen 
meg sem szerzett, értsd (puca)vérrel 
alá nem írt szerződésbe foglalható lei
kével egyetemben, csak annyit kons
tatálhatunk, hogy kapkodnunk kell 
a fejünket meg a tollat, mivel éppen 
megint az állomásfőnököt látjuk, 
amint fickósan közösül a jegyárusító 
kisasszonnyal; diszkréten nyögdécsel- 
nek, ahogy ez már házasságtörőknél 
szokás, ha a közelben van a férj vagy 
a feleség, és miután befejezik, dörmö- 
gő hangon így szól:

-  Irén, szökjünk meg! Légy a fele
ségem! -  és húsz évet fiatalodik az 
egész ember, legalábbis Irén így lát
ja, igen nagy kedvelője lehet az efféle 
korváltozásoknak. -  Ja, és menj ki, 
egy köcsög toporzékol a kasszánál, 
adj neki egy jegyet, zárj be és csoma
golj, s mire a hitvány ribanc felébred, 
már túl járunk hetedhét országon, 
de a kukoricaföldemen biztos!

Irén megtörli a száját, kilibeg, ked
vesen Jozefát úrra mosolyog, és eszé
be jut, hogy a retiküljében van egy 
kis tükör, úgyhogy gyorsan, titok
ban megnézi benne magát, elpirul, 
és megtörli a szeme alatti részt, azt 
a részt, ahol néhány évvel később 
azok a bizonyos táskák, környékü
kön pedig azok a bizonyos szarkalá
bak megjelennek, amelyek miatt h ir
telen húsz évvel idősebbnek látszik 
majd, ezt nem tudja elviselni, és be
vesz egy maréknyi altatót, ahogy azt 
már olyan sokan előtte és még na
gyon sokan utána, és meghal, pár so
ros búcsúlevelet hagyva az állomás- 
főnöknek, aki néhány napig siratja, 
majd visszatér a feleségéhez, megkö

vetvén őt („Rájöttem, hogy te vagy 
az én napomnak csillaga”), s bár az 
állomásfőnökné nem egészen érti, 
hogy az meg hogyan lehet, visszafo
gadja, mert rég nem mondtak neki 
ilyen szépet, a hajdani udvarló is el
hagyta, hiszen, mint mondta, csak 
addig volt számára érdekes, amíg fér
je volt, és azért a kis ölelésért be kel
lett szökni az állomásfőnök szolgála
ti lakásába. Kukoricát termesztenek 
majd, és sok-sok jegyet eladnak az 
utazóközönség nagy megelégedésére 
(persze van, aki észre sem veszi, aki
nek természetes, hogy jegyet kap, ha 
kér, pedig ez korántsem ilyen egysze
rű, nézzük csak meg Jozefát úr ese
tét).

Jozefát úr elpirul, amikor -  valami
vel korábban, mint Irén -  rájön, hogy 
mi csillog a csinos kisasszony szeme 
alatt, és dadogni kezd, aztán a kis
asszony is elpirul, és a jegy még min
dig nem vétetett meg, mennyi min
den van, amivel meg kell küzdeni 
egy ilyen apróságért, valóságos cso
da, hogy olyan kitartóak vagyunk 
mi, emberek.

-  A hat húszasra kérnék egy 
jegyet... — motyogja hősünk, és a kis
asszony immár derűs és boldog, ka
cagva perdül a széken, írja meg a 
jegyet, és kacagva mondja Jozefát ú r
nak:

-  Parancsoljon, és köszönöm, köszö
nöm, köszönjük, mi is azzal utazunk! 
-  majd összehúzza a függönyt, leoltja 
a villanyt, és örökre elhagyja ezt a 
kétszer két méteres odút, ahol rövid
ke életéből egy teljes évet elpazarolt.

Jozefát úr az órájára pillant, hat 
óra van, szörnyű fáradtság lepi meg, 
ezért kisétál a peronra, és ott ül le 
egy padra, hallgatja a kakaskukoré
kolást, a kutyaugatást meg a tehén
bőgést, szíve rusztikus örömökkel 
telik meg, ám lassanként belopja ma
gát a keserűség is, mert rádöbben, 
hogy soha többé nem jöhet ide, ebbe 
a kedves városkába. Erről eszébe ju t
nak a Fekete Ludak és Aranka (Len
ke), valamint az, hogy röpke hat óra 
alatt két nőt szalasztott el, „pedig ha 
kicsit kedvesebb lettem volna, ezt a 
kisasszonyt én is megkaphattam vol
na”. A kisasszony az állomásfőnök 
karján szintén kilibeg a peronra, az 
állomásfőnökné pedig a hálószobá
ból nézi a három, vonatra várakozó 
utast, nagyokat sóhajt, ami nem is 
csoda, gondoljunk csak bele, mit érez
het, amikor mindezt látja, és gondol
junk még arra is, hogy három gyer
mek marad a nyakán, no meg az 
ingyenélő Iván, a szomszéd falu biká
ja, ahogy viccesen nevezik, neki pe
dig fogalma sincs, miből fogja őket

» > »  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
eltartani, hiszen jó, hogy van a két 
disznó meg a kukoricaföld, plusz a 
kicsike fizetés, de Iván egy ültében 
meg tud enni egy egész disznólábat, 
persze szüksége is van rá, mármint 
a sonka adta energiára, mivel falu bi
kájának lenni müzlivel vagy szójapör- 
költtel nem lehet.

Ott ülnek hát hárman a peronon, 
Jozefát úr az egyik pádon bóbiskol, 
s a düh- meg szégyenérzet kisebb- 
nagyobb hullámokban önti el a bel
sejét („Lustobjekt”, gondolja olykor 
megvetően, és a kedves olvasókra 
bízzuk, hogy eldöntsék, Irénre gon
dol-e, vagy éppenséggel saját magá
ra), az állomásfőnök Irén ruhája alá 
nyúlkál és hangosan szuszog, az 
állomásfőnökné arcán nem gördül le 
könnycsepp, csak sóhajt egy nagyot, 
egy utolsót, majd visszafekszik az 
ágyba, Iván néhány házzal arrébb 
Mariska mellett nyújtózkodik éppen, 
hirtelen felragyog a nap és az állo
másra berobog a vonat.

Páran leszállnak, munkásembe
rek, az éjszakai műszakból térnek

haza, ebben a városkában alig akad 
munka, az ember vasúti alkalmazott, 
kurva vagy költőnő, a nép nagy része 
a szomszéd városba jár dolgozni, per
sze éjjeli műszakban, mert a nappa
li műszak az ottaniaké, gyűrött a r
cok köszönnek az állomásfőnöknek 
és Irénnek, nem csodálkoznak, ezek 
az emberek semmin sem csodálkoz
nak már, miként azt, néhány hete, 
a Fekete Ludak szociális érzékeny
séggel is megáldott Fehérváry Anná
ja megverselte az Öregmunkás című 
félirodalmi kéthetilapban.

Jozefát úr felhág a lépcsőre, igen 
könnyű dolga van, hiszen csupán egy 
kis lépés neki, ami óriási terpesz az 
emberiség nagyobbik felének, s el
gondolkodik, hogy vajon kik tervezik 
ezeket a vonatlépcsőket, majd szána
kozva nézi, ahogy a kurta lábú állo
másfőnök romantikus szöktetése bur- 
leszkbe illő kínlódássá fajul, hogy 
feltuszkolja Irént és saját potrohát a 
vonat lépcsőjén, átkozódva és hango
san szuszogva, miként egy mozdony.

Jozefát úr mélyen beszívja a vona
tok jellegzetes szagát, közben a sze

mét is lehunyja, hajlamos ilyen gesz
tusokra, még akkor is, ha senki sem 
látja, mert persze sohasem lehet tud
ni, hátha látja valaki, például egy nő, 
egy ábrándos tekintetű szöszi, akit le
nyűgöz ez a méla, költőies gesztus -  
mi több: világhoz való viszonyulás -, 
elkábul ettől a behunyt szemű, min
den jel szerint romantikus férfiútól, 
és úgy dönt, hogy odaadja magát ne
ki, anélkül, hogy Jozefát úrnak min
denféle ígéreteket kellene tennie 
vagy sokat kellene ösztökélnie őt, 
hogy megtegye.

De senki sem látja, legalábbis sen
ki sem jelentkezik, hogy meztelenül 
Jozefát úr lábai elé vesse magát, 
ezért aztán marad a bűz az orrban 
meg az a kellemetlen érzés, amikor 
annyira utáljuk és megvetjük ma
gunkat, hogy legszívesebben a vonat 
alá feküdnénk, természetesen ha vol
na vér a pucánkban és nem állna a 
vonat. Jozefát úr elindul a folyosón, 
és benyit a lépcsőtől számított har
madik fülkébe, nem mintha ez fontos 
lenne, csak úgy megemlítjük.

RIGAN LORAND 
Hattyútitkár
Csak visszaúszik, ha nincs is rá oka, 
esténként egy fej nélküli hattyú!
Ha nincs oka, hát magát ússza vissza.

Tolifényes, fehér hátán csupán két 
egyszerű trágárság lesz olvasható:
Isten veletek. Au revoir, napjaink 
(egyik legtöbbet vitatott madárfaja).

De orvul majd beúszik ez a hattyútorzó 
kádamba, amint épp olvasgatok este, 
s ha nem hoz mást, hát magát ússza el.

Nevermore hattyúkám, te kis fehér piszok.

Sörétet használok a melankóliára, 
főbelövőm ezért fél tőlem ennyire.
Fejét szegem, de visszaúszik újra.

Fénikshattyúm, megdomesztoszozlak!

m egint m iket írtam!
O, sebaj, hisz fenomenális intencióit 
mindannyian díjazzák a konzorciumban.

Na csitt! Egy fehér taxit hallok közeledni. 
Két gépírónő koszorúzza vállait R. úrnak, 
kik fúrnak és gyalulnak a régió ügyén, 
ahol lágy minden agy s világítók az orrok, 
e bordélyban hol szállásunk vagyon 
Franqois Villon.

(Telephon)

Figyelmet érdemel a szempont: 
délután öt órakor még hivatalban 
élemedett debella telephon.
Ez idő tájt belepök kagylójába 
partnere, az ifjú grófi hajtás. 
Fenomenális intencióim Önnel, 
szólóban ne zaklasson a pajtás. 
Kigombolja-e vajon zakójának 
második gombját is e hólyag? 
Kibököm szemeit költőtollal, 
fogadkozik a hős irodafelelős!

(Fenomenális intenciók) (Alapítványi hölgyek)

R. urat meglátni mely üröm, 
ha ügyködik serényen valami ügyön 
a szájában szivarral, 
secperc alatt betelik az árkus 
tollának ezüst dárdája alatt.

Elégedetten rágyújt 
flangán és blazírtan, 
majd homlokára csap, lám,

R igán Lóránd: 1980-ban született, 
a Korunk szerkesztője, a BBTE dokto- 
randusz hallgatója.

Sudárak mint a tölgyek 
az alapítványi hölgyek, 
s a tektiteknél titokzatosabbak.

Hozzájuk száll az ügyirat, 
kertjükben nő a rügyi rag 
lombos segédigévé.

Vermén a tigris így morog, 
nem korbácsolja meg farok 
soha a konzorciumot!

(Csak visszaúszom újra, hattyútitkár)
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DEMETER ZSUZSA
M a k a r ó n ik ö lté sz e t  r o k o k ó sz ó sz b a n
Irodalomtörténet-írásunkban ritkán 

olvashatunk a 18. századi magyar iroda
lom alkotóival kapcsolatban olyan jelző- 
ket, mint „a modern magyar irodalom 
eló'futára.” A meglehetó'sen tankönyvízű 
megállapítás alapján a mai olvasónak — 
aki a 18. századi irodalmat főként tan
anyagból, és nem szépirodalmi olvas
mányélményekből ismeri -  Csokonai 
juthatna eszébe. Már ha a modern líra is
mérvének „a műalkotás azon furcsa moz
dulatát (mozgását) tartjuk, amellyel a mű 
mintegy leválik az objektív valóságról.”1 
Amit pedig irodalomtörténeteink a 18. 
századi irodalomról sugallnak, azok épp, 
hogy nem a valóság és műalkotás kettévá
lásáról szólnak.

Az irodalom történet útvesztői
Amadé László verseinek kritikai kiadá

sa2 ezért is tekinthető hiánypótlónak. A 
költő nevével ugyan találkozhatunk iroda
lomtörténeteinkben, versei azonban elérhe
tetlenek voltak eddig az olvasó számára. 
Ugyanakkor az Amade-költészetről felsora
koztatott ismérvek alapján meglehetősen 
ambivalens kép alakulhat ki az olvasóban. 
A 19. századi irodalomtörténet-írásban di
csérő és elítélő jelzőkkel is illetik költésze
tét: Amadé lesz a 18. század költészet dísze 
és leghanyagabb alkotója,3 nyelve egyenet
len, akinek ritmusában és strófaszerkeze
tében a -  jó értelemben vett -  szertelenség 
uralkodik.4

Az ugyanazon korszakokban alkotó köl
tőkről szokásos párhuzamvonást Amadé 
sem ússza meg. Az Amade-versek első kri
tikai jellegű közlője, Négyesy László a kö
tet előszavában egy Faludi-párhuzammal5 
látja körülírhatónak az amadei költésze
tet, mondván: „Faludi a formában erősebb, 
Amadé a tartalomban.”6 A 20. századi iro
dalomtörténetek7 szerzői az Amade- 
szövegekben a dallamszerűséget, a ritmus 
és a rím virtuozitását értékelik, elmarasz
talva a szövegek tartalmának könnyedsé
gét és egyhangúságát.

A Sőtér-féle irodalomtörténet8 két 
egész oldalt szentel -  a Nemesi rokokó 
irodalom cím alatt — Amadénak, akit az 
„énekköltészet továbbfejlesztőjének”, és a 
„rokokó dal megteremtőjének” tart. Köl
tészetének érdekessége eszerint „új for
mavilága, s a versek keretét kitöltő szel
lemesség kultusza.”9 A kissé szélsőséges 
válogatást Nemeskürtyvel10 folytatva „fi- 
ók-Balassi”-ként látjuk viszont Amadét, 
akinek élete „szerelmi viharokban gaz
dag, ámde a Balassiénál üresebb, felszíne
sebb.”11 Költészetéről Nemeskürty nincs 
túlságosan jó véleménnyel: „Amadé az a 
költő, akit nem szokás hosszan elemezni, 
boncolgatni; irodalomtörténeti könyvek
be is amúgy kötelességtudásból kerül in
kább” 12 -  írja, bár elismeri, hogy ritmusá
nak hatása Petőfi verseiben is fellelhető.

A ritmus/rím uralma alá helyezett 
tartalm at kettős mércével értékelik az 
irodalomtörténészek. A versek feltétele
zett forrásaihoz, az olasz áriabetétekhez 
mérve az Amade-szövegek tartalma üres
nek és súlytalannak tekinthető: „Éneke

it a tanulóévek során megismert divatos 
olasz melódiákra írta (...) a versek ének
volta megengedte azt is, hogy sorait oly
kor értelmetlen szavakkal töltse ki.” -  ír
ja Sőtér.13 Weöres Sándor antológiájában 
nagyrészt megismétli a sőtéri mondato
kat, elismerve ugyanakkor a formai újí
tás korabeli szerepének fontosságát.

Ám ha a nyelvkohézió felől közelítenek 
a versekhez -  tehát az Amade-versek ta r
talmát magából a formából próbálják ki
hámozni -, akkor költészete a modern 
lettrizmus, a „makaróniköltészet” előfu
táraként írható körül. A Nemeskürty ál
tal hivatkozott Szerb Antal is a rokokó 
vers tematikájának -  könnyed szerelem 
-  unalmasságát emeli ki először, majd 
hangsúlyozza a „táncoló zeneiség” fontos
ságát, „amelyekre ma is rezonál az ol
vasó, és későbbi ritmusokat hall ki be
lőle.”14 (kiemelés tőlem D. Zs. ). És amit 
Szerb Antal csak sugall, Weöres tétele
sen is kijelent: Amadé dalszerű szövegei 
eljutnak „a semmilyen-nyelvű modern 
lettrizmusig, a vakszövegig.”15 Feltehető
en olyan versekre gondol Weöres, mint 
a sokat idézett Lila moja Lila (105. vers) 
kezdetű: „Lila moja LilaJRosto m ila j 
Lásé, gásé, búrenda/Hipp,hopp sza sza 
merenda,/Reverenda.” A nyolcszakaszos 
halandzsaverset Tőzsér Árpád „fejtette” 
meg.

Hasonló megállapításra jut Tőzsér 
is Amade-tanulmányában: „Ámade (...) 
az első modernistánk. Mégpedig nem a 
szürrealizmus értelmében (...), hanem 
a Mallarmé értelmében. (...) S úttörő 
Amadé olyan értelemben is, hogy a roko
kót, a mulatozó arisztokrácia önkifejezé
sét (...) egyrészt komorabb, szentimentá- 
lisabb színekkel keveri, másrészt szinte 
folklórizálja, s ezzel (...) a realizmushoz 
közelíti.”16 Példaként idézhetjük a kötet 
109. versének első szakaszát: „Tallalla, 
fallallaJJó kedvem vagyon, /Mert iszket 
és viszket/Igen nagyon!/Ki légyen /Mi 
légyen?/ Him, hum, ham, hum!/Van heve, 
nincs nevel Lim, lum, lám, lum!”

Hogy a halandzsaszövegeken túlmenően 
melyek Amadé modernizmusának alappillé
rei, azt Tőzsér az alábbi stílusjegyekben fog
lalta össze: a szövegzene mint vers-struk- 
turáló erő funkciótlan, azaz az „idegen 
nyelvi elemek és helységnevek” irányítják 
és nem szolgálják a mondanivalót (példa
ként idézhetünk a 118. számú versből : „ 
Encze, Bencze, medencze, /Szép kemencze, 
Velencze”), a rímek a nyelv „önmozgását kö
vetik”, metaforái és szóképei hangmetafo
rák, illetve, hogy Amadé a rokokó stílusje
gyeit is alárendeli a szövegzenének.17

E gy k iadás m argójára
Az irodalomtörténet-írásból kiolvas

ható ambivalens, a középszerűtől a 
mallarmei modernségig ívelő Amade- 
kép(ek) közül az „igazi” Amadét megta
lálni talán csak szövegek ismeretében 
lehetséges, s főként ezért tekinthető hi
ánypótlónak a Balassi Kiadó Amade- 
kiadása. A már említett Négyesy-féle 
kiadás után több mint száz évvel jelen

Amade László

nek meg ugyanis újra kritikai igénnyel 
Amadé versei.

A jelen kritikai kiadás nézetem sze
rint részben rendteremtő szándéka mi
att érdemel különös figyelmet. A 19-20. 
századi Amade-kutatások eredményeit 
összegezni kívánó kiadásnak ugyanis szá
mos lappangó, és a mai napig eldöntetlen 
problémát kellett tisztáznia. Az Amade- 
szövegek kéziratos jellege ugyanis renge
teg kérdést -  jelesül a szerzőség kérdését, 
az Amadénak tulajdonított versek felku
tatását — hagyott megfejtetlen.

Az RMKT sorozat szabályrendsze
rét szem előtt tartó18 kiadás Amade- 
életrajzzal kezdődik, majd az Amadénak 
tulajdonított magyar, latin és német nyel
vű versekkel folytatódik.

A kötet alapanyaga a 18. századi 
(köz)költészet két igen fontos vetületére 
hívja fel a figyelmünket. Egyrészt a szer
zőség kérdésére: az egyes szövegek szerző
ségének megállapítása mellett a különbö
ző kéziratos szövegek egymásba épülése 
megkérdőjelezi a szerző definiálásának 
jogosságát is -  azaz a különböző motívu- 
mok/sorok kéziratos formában való ter- 
jedése/variálódása, netán kölcsönzése 
olyan intertextuális hálót eredményez, 
amelyben a szerző kilétének kérdése nem 
tekinthető relevánsnak. Mint ahogy a 
szerkesztők utalnak is az előszóban ar
ra, hogy olyan szövegeket is beválogat
tak a kötetbe, melyeket nem Amadé írt, 
de amelyeket valamilyen módon felhasz
nált, s amelyeket a kortársak neki tulaj
donítottak.

Másrészt a kéziratos szövegek variáló- 
dása nem csupán a szerző kilétének meg
állapítását nehezíti meg, hanem az egyes 
motívumok forrásának bejelölését is. A 
jegyzetek érdeme ugyanis, hogy a szer
kesztők az egyes verseknél nem csak a 
különböző kiadások közötti eltéréseket je
lölik, hanem a motívumok/sorok forrása
it is igyekeznek azonosítani. így például 
a mitológiai motívumok forrásainál Ovi
dius és Vergilius mellett — az egyébként 
bevallottan Gyöngyösi Istvánt követő 
Amadénak -  a Gyöngyösiből vett forrása
it is bejelölik.19 Legnyilvánvalóbb példája 
a Gyöngyösi-követésnek a 133. vers, mely-
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
nek kezdősora (Tiszta geniussát csalárd 
Cupidónak) nyíltan utal Gyöngyösi Csa
lárd Cupido „című” művére. Vagy említ
hetjük példaként egyik legismertebb ka
tonaénekének dallamát, mely -  mint a 
jegyzetekből megtudjuk -  Aranynál buk
kan fel újra.20 A szöveg ugyanakkor a ku
ruc katonaénekben, a Csinom Palkóban 
is visszaköszön: „A szép fényes katonának 
arany, gyöngy élete!Csillog, villog minden 
felöl jó vitéz fegyvere. ISzép élet, vig élett! 
Soha jobb nem lehett/Hop, hát jöjjön kato
nának, illy ént ki szerett. Szép élett etc.”

A források azonosítása ugyanakkor 
nem minden esetben lehetséges: a kötet
68. számú verse (Kukuku ku kutskám) 
például a 18. században több változat
ban, több szerző' neve alatt maradt fenn, 
s a szövegek közti eltérések alapján fel- 
tehetó'en nem egy forrás felhasználásá
val készültek. A Poóts András Ifjúi ver
seiben (1791) is fennmaradt szöveg első 
strófája: „Kuku: kukul Kukucskám! / 
Szálj már hozzám, madárkám/ Mikor 
tsalogatlakJSipotskámra hívlak:/ Készen 
vár már kalitkám.” Ugyanez Amadénál: 
„Kuku ku kutskám,/ Szálly én hozzám, 
madárkám!/Szivem hozzád hódul/ Ha 
látt, ugyan ujull Készen vár már kalit
kám ” Igen tanulságos ugyanakkor a kü
lönböző' variánsok útja is: a rokokó vers 
variánsa fellelhető Erdélyi János, majd 
Gálos Rezső udvarhelyszéki gyűjtésében 
is, az utóbbi változat azonban már in
kább népdalra emlékeztet.

A több mint kétszáz verset tartalmazó 
kötet összeállításakor a legnagyobb prob
lémát — mint már említettük -  a versek 
szerzőségének megállapítása jelentette. 
Amadé ugyanis mindössze három alka
lommal jelentet meg nyomtatásban szö
vegeket, ezek közül közül egyről, későbbi 
kutatások alapján bebizonyosodott, hogy 
nem Amadé alkotása. A nagyrészt kéz
iratban maradt szövegek szerzőségének 
megállapítása mellett igen fontos, hogy a 
szerkesztők külön kitérnek Amadé költé
szetének kiadás- és hatástörténetére is -  
a kötet függelékében csatolják az Amadé 
neve alatt valaha megjelent, de valószínű
leg nem Amadé által írt versek alfabeti
kus címjegyzékét is.

A kötet alapanyagát -  123 verset -  egy, 
az 1750-es években íródott, Báró Amadé 
Lászlónak Enekeji című kéziratos énekes
könyv képezi, melyet Négyesy Fó'kódex 
névvel jelöl kiadásában. A több kéz által 
másolt kéziratot két újabb kéziratanyag 
követi — Báró Amadé László versei, illetve 
a Báró Amadé László 34 éneke című kéz
iratból nyolc olyan vereset közölnek a szer
kesztők, melyek nem szerepeltek az előző 
két kéziratban. A három kézirat anyaga 
ugyanakkor kiegészül a Mészáros Ignác 
által, kiadási szándékkal összeállított 
Amade-sorozat azon hat versével, melyek 
hiányoznak a fentebb említett három kéz
iratból, valamint olyan versekkel, „ame
lyeket nem Amadé írt, de valamilyen mó
don felhasználta, és már a kortársak is 
neki tulajdonítottak,” illetve a költő leve
lezésében talált „töredékes — mert annak 
is szánt -  és teljes verset.”21 A cím nélkü
li versek -  összesen 219 -  sorszám szerint

követik egymást, cím helyett a versek el
ső sorát emelve ki.

Ha az Amade-szövegek kapcsán ho
mályos kérdésekről és rendteremtésről 
beszéltünk, úgy hasonlóak állapítható
ak meg a szerzői életrajzról is. 1828-ban 
Toldy Ferenc még csak annyit tud megem
líteni Amadéról, hogy „született a’ XVII. 
század végén vagy a XVIII. század ele
jén,”22 addig 1836 -ban a szerzőunokaöccsé- 
nek fia, Amadé Thádé egy Amade-kötetet 
ad ki, melyben az 1703-dik esztendőt jelö
li meg szerzőnk születési évének. A szüle
tési év egészen 1937-ig bizonyul igaznak, 
amikor az Amade-kutató, Gálos Rezső, 
kutatásai alapján23 1704-re módosítja 
Amadé születési évét. A hatvan évet élt 
Amadé élete Ajkay Alinka szórakoztató 
életrajza szerint igencsak bővelkedett pi
káns és nem egy esetben viszályos fordu
latokban, s nem véletlen talán, hogy élet
rajzának mai napig is vitatott kérdéseit 
a „világi énekeiből” próbálják az Amade- 
kutatók megfejteni. Mint ahogy talán az 
sem véletlen, hogy az életmű legvitatot
tabb pontjait a különböző nőkhöz fűződő 
kapcsolatai jelentik.

Verseinek méltatói a formai kérdése
ken túlmenően elsősorban mint a „pi- 
káns/rokokó szerelem” megéneklőjét 
méltatják, aki „a női mell láttán nem a 
csecsemőszoptatásra gondol,” nevezik 
„magyar Casanovának”, „öles termetű po
zsonyi gavallérnak,” s akad olyan szorgos 
méltatója is, aki szerint versei legalább ti
zenöt különböző nőhöz íródtak -  míg fele
ségeihez egy verset sem írt.

Az Ajkay Alinka által összeállí
tott Amade-életrajz a feltárt Amade- 
levelekból igyekszik körvonalazni a 
szerző életének fontosabb állomásait, kap
csolatait. Továbbra is kérdés ugyanak
kor, hogy ki rejtőzik az „Édes Pitzinyem,” 
vagy máshol Miticzky Julianna megszó- 
lítás/név mögött, akivel Amadé életének 
utosó évében levelezik. Bizonyos az, hogy 
Amadé nem csak levelet vált a lánnyal, 
hanem többször találkoznak is: „Ha gon
dolod, hozd ell az annyádat is, hogyha 
nem, maradgyon otthon. Minden költsé
get megfizetek, eszedre bizom az dolgott 
és szivesen elvárlak!”24 — írja levelében. A 
kötet szerkesztői a kérdés eldöntésében 
Gálos Rezsőre hivatkoznak, aki szerint 
„a lány Amadénak nem a szerelme volt, 
hanem esetleg egy ifjúkori botlásának a 
gyümölcse, vagyis a lánya.”25

Összegezve elmondható, hogy Amadé 
László költészetéről a jelen kritikai ki
adással sok port sikerült letörölni: a kü
lönböző szövegkiadások egy kötetben 
való összesítése révén több Amadénak tu
lajdonított szöveggel kapcsolatosan tisz
tázták a szerzőség kérdését, a szövegkri
tikai jegyzékek felhívják a figyelmet a 
további Amade-kutatás főbb irányvonala
ira, és természetesen -  de nem utolsósor
ban -  a mai olvasó is megismerkedhet az 
amadei költészet lettrizmusaival.

Amadé László versei, s. a r. Schiller Er
zsébet, Ajkay Alinka, Balassi Kiadó, Bp, 
2004. (Régi Magyar Költők Tára XVIII. 
század, VII.)
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L Á SZ L Ó FFY  C SA B A

Az áldozat
I. (Petra vallomása)
Hozzászokhattam volna, hogy a fér

fiak követelőzők, durvák, mindenkor a 
birtokbavétel jár az eszükben. Valóság
gal fogolyként kezelt. Az első pillanatban 
azt hittem, hogy eszelős. De nem: min
den mozdulata tudatos volt, arckifejezé
se összhangban állt utasításaival... Csak 
tudnám, hogy mit akar -  mi a szándéka 
velem?

Egy órával később megdöbbentem sa
ját felfedezésemtől. Ez az idegen alak ér
zékeny szeretőt játszik; szelíd, de nem 
behízelgő. Szinte hihetetlen! Egészen kü
lönleges benyomást tett rám. Gyöngéd -  
legalábbis, amikor beszél, nem hivalko
dik a fölényével. Az ágyban, úgy látszik, 
nincs miért megőriznie a fenyegető pózt, 
s vele együtt a titokzatosságot. Ez nem 
azt jelenti, hogy egyből lovagias partner
ré (varangyos békából mesebeli 
herceggé) változott. De hátha nem 
is volt varangyos. Jóképű, csinos; 
feszes izmaival van mit kezdenie. 
Simogatása, csókja gyöngédséget 
árul el.

Ahogy lelépek mellőle az ágyból, 
még jobban elcsodálkozik vékony 
sziluettemen. Ez az én fegyverem: 
hogy hihetetlenül törékenynek lát
szom. A függöny alját lágyékomra 
tekerem; ettől talán még jobban 
felizgul. Vagy már elérte volna cél
ját?

És ha az elhivatottság-tudat 
meggátolja abban, hogy egy egész 
éjszakára levaduljon? Tán elővigyá
zatosságból iszik olyan keveset, 
hogy még én is lekörözöm?...

Lehet, egyszerűen csak fáradt. 
Amikor elérte a célját (én is köze
ledtem már a csúcshoz), egy szusz
ra elszállt belőle a csábítás vágya, 
mint gőz a fedő alól. A legtöbb fér
fi ilyenkor egy időre kiszárad; nála 
azonban, érezni, hogy csak a vágy 
hagyott alább, nem az erő — mint
ha felfokozott érzékiségét is kont
roll alatt tudná tartani, akarata szerint, 
bármikor.

A sok senkiházi banális képén a csábí
tó vigyor — de csak amíg nyikorog alattuk 
a kanapé. Abrázatuk eltorzul; elélvezés 
után aztán szinte egytől egyig hülye, ki
ürült pofák. Szánalmas fajta: ők a gyen
gébb nem. Flörtöltem velük eleget. Micso
da avítt szó!... Hideg vízzel lezuhanyozol, 
s a kéj helyett már csak a kín a hasfal (a 
koraszülés repedéseiről árulkodó) mezs
gyéin. Aztán jön az unalom, s „a látók 
nem nevetnek”...

Mikor az ismeretlen alak előreengedett 
a szállodalépcsőn, már akkor erősebb volt 
bennem a kíváncsiság, mint a félelem. Ha
bár az emeleti folyosón a sötétben tapoga
tózva riadtság vett rajtam erőt. Résnyire 
nyitott ajtó előtt haladtunk el; megérez- 
vén, hogy az éles fényben lassítok, vagy 
megtorpanok, hozzám ért; nem rendreu-

tasítóan, de valahogy úgy, mint akit már 
a tulajdonának érez (ezt csak utólag tisz
táztam magamban). A következő ajtó 
előtt bal kezével megfogta vállamat, a 
jobbal kétszer elfordította a kulcsot a zár
ban. Kemény ropogást hallottam, mintha 
diót törtek volna; s a következő pillanat 
megszabadított a bizonytalanságot növe
lő sötétségtől.

Fölidézem magamban a sáros hegyi 
utat, s a sízőket, amint nehézkes léptek
kel emelgették a lábukra szerelt léceket, 
mivel a gyors olvadás egyből lehetetlenné 
tette a csúszást a motelig. Érdekes, hogy 
nem ott a szabadban, a fenyőerdő szélén 
szegődött mellém, vagy állta el utamat, 
pedig a délutáni fényt korán kikezdő al
konyat már csak a téli égen hagyott né
mi, szürkés lilába folyó világosságot. Ott 
könnyebben, minden kockázat nélkül el
bánhatott volna velem. De ő, úgy látszik, 
egyenesen élvezte, ha kockáztathatott. 
Most, félálomba zuhanva, mintha valami 
lehetetlent akarna tőlem, keze kinyúlik a 
már birtokba vett testért. Egyből lehűlni 
érzem csupasz bőrömet... Az ölelkezés eg
zotikus, már-már érzelmeket csiholó per

cei után miért épp most érzek ösztönösen 
valamilyen fojtott fenyegetést? Hány fér
fi vendégem volt, Úristen! -  őrültségeket, 
ocsmány szavakat suttogtak a fülembe, s 
közben a faromra vertek. Hosszú nyakam 
megfeszült, majd sóhajtozni kezdtem; a 
megszokás lassan védelmi hálót font kö
réin: a szánalmas kis trükkökét...

Ó azonban konokul hallgatott. Talán 
emiatt környékez az alattomos veszély!?)

A folyosón lárma, kiáltozás. Számom
ra röpke remény. Nem először tudatosul 
bennem, hogy számító teremtés vagyok. 
Mint minden nőstény. Mielőtt elaludt vol
na (békésen hortyog, ez tetszik nekem!), 
sokáig álltam -  nagyanyám szavával: 
ledérkedtem -  a toalett-tükör előtt; fésül- 
ködtem, szépítgettem magam. Csak ne
hogy valamilyen terrorszervezet tagja 
legyen a fickó. (Szép termete, lám, kifoszt
va s leterítve -  nagy szajhának adsz en
ni, Ildikó!) Ha nem is egy vérbő, világbíró

kardját suhogtató Attilával hozott össze 
a sors, de még lesújthat rám a végzet... 
Mintha a fejemet is megjárta volna ez a 
váratlan kaland, nem csupán a testemet 
adtam oda szeretkezés közben. Kényelme
sebb lett volna egy stabil potenciájú vala
kivel: a rutinszerű rángatózások talán 
könnyebben elzsongítottak volna engem 
is; no meg az erőltetett, vidám csevegés. 
Hányszor hencegtem nevetve barátnőim
nek, hogy én sohasem szoktam elveszteni 
a lélekjelenlétemet; persze, azt is bevallot
tam, hogy jobban szeretem az idióta kife
jezést a hapsik arcán, mint a mogorvasá
got. Némelykor, igaz, bosszúság töltött el, 
ha valamelyik partneremet jobban izgat
ta a tévé, mint a mellette nyújtózkodó nő 
pucér idomai. Ráadásul a legtöbb „tech
nikai zseni” azzal iparkodik kimutatni 
a teremtés koronájának fölényét (vagy 
komplexusát), hogy folyton váltogatja a 
csatornákat.

Fel akartam gyújtani a villanyt. Hör
gőit egyet; fölriadt. Haja csapzott, izzadt- 
ságcseppek a homlokán, a mellkasán. 
Bentről csak a háztetők kifakult cserepe
ire látni; a zászlókkal és szódagállyal el

özönlő idegennek tűnő városra, sze
rencsére, most nem. Gyanútlanul 
cuppog a láb, a kertek fojtogató füst
je követ csak; sehol a nevetéstől vissz
hangzó vasárnapok, az óvatos polgár 
hanyatt-homlok menekíti az odú-egy
hangúságból porcelánemlékeit és 
sovány mosolyát. A szeméttel szep- 
lőzött kinti sötétségben hiába kere
sem hajam néhai erdőrengetegét. De 
mintha egy hatalmas alak közeled
ne; imbolygó körvonalai egybemosód
nak a szemközti tűzfallal, csontos uj- 
jai természetellenesen hosszúak, 
amint kinyúlnak felém. Mint csáp
jai egy nagy, fekete bogárnak. A fé
lig lefüggönyözött ablakon áthatolva 
megtapogatja belül a szállodaszoba
falat, az aranyozott rámába foglalt 
tucatfestményt, s elérve a tükör előtt 
széthányt piperekészletet, ujjaimra 
fonódnak árnyékujjai. Moccanatla
nul várom, mi lesz. Költsem-e fel a 
férfit, akivel az imént szeretkeztem, 
jóllehet meg se mondta a nevét? Vára
kozó helyzetbe merevedve, kissé meg
feszült izmokkal leguggolok; szeret
nék összezsugorodni, akkorácskára, 

amekkora masnis kislánykoromban lehet
tem, amikor a mamám még egészséges 
volt, és minden bajtól, fölösleges izgalom
tól óvott. A rossz álmoktól is.

Mielőtt a félelem letaglózna, a hajnali 
neszekre figyelek. Bűntudatom támad, 
könnyelmű, felelőtlent?) életvitelem mi
att; egy ennyi persze édeskevés a önvéde
lemhez. Ki az, akinek most kiszolgáltat
tam magam, hogy talán épp tőle várok 
majd segítséget — nincs kizárva, hogy 
megalázkodva, esedezve átkarolom a nya
kát -, ha az idegeim felmondják a szolgá
latot?!

Az ágyban, lehet, nem is szándékosan, 
a szemhéjához ért a szám; a nyelvem he
gyén érzem még a sós ízt. Nézem az ar
cát, mély ráncait keresem a sötétben, 
állán az éles sebforradást. Vagy csak 
képzelgés ez az egész, a felfokozott izgal-

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
mat utólag élem át -  nem a testemmel 
-  az agysejtjeimmel. Nem látok szinte 
semmit; a kék foltok a karomon, a mel
lem alatt csak a meglóduló fantázia „ki
növései”. Az is lehet, hogy már jó ideje el
aludtam, és akinek a kezét fogom, nem 
az ezeridegen kényszerszeretó', hanem 
Belgiumba szökött halott apám felett vir
rasztók, vagy húszéves korában öngyil
kos lett jegyes társam fekszik mellettem 
kiterítve (akit szégyelltem tisztessége
sen megsiratni annak idején)... Legszíve
sebben felkacagnék, hogy elűzzem köze- 
lembó'l a Rémet, aki különben -  mindig 
tudtam -  bennünk van; és ha nem gyen
gülünk el minden véletlen kudarctól, be
tegesen felnagyított látomástól, lapulni 
fog engedelmesen halálunk órájáig. Még 
keresztül-kasul futkároz rajtam a kiszol- 
gáltatottság-szülte ijedtség (ha fel lehet
ne tenni valami zenét legalább ebben a 
rideg hotelszobában, amelyet nem én vá
lasztottam). De már ébredezik bennem 
a józan ész. Elég lett volna talán, ha ke
mény kefével vörösre súrolom karomon, 
hátamon, combomon a bort, ahogy fürdés
kor szoktam; csak hát az éjjel melegvíz 
sem folyt a csapokból a fürdó'szobában. Is
meretlen szeretőm egy cigarettát kért tő- 
lem, csak annyit feleltem rá, hogy: „Saj
na!”. Előbb összeszűkült szemmel nézett 
rám -  ezt már többször is megtette -, míg 
végre megértette, hogy a dohányfüst ne
kem is hiányzik.

Ez az éjszaka mindenképpen kilendí
tett az unalmas egyhangúságból. A köd
függönyön is áthatoló szúrós tekintet az 
utcán követelőző volt, vagy legalábbis fag
gató. Vádat olvastam ki belőle, valami 
olyasmit, hogy: a ti puhány életetek, be- 
tokosodott képzeletetek meddő és ártal
mas — nem csupán számomra aggasztó, 
hanem az egész világ számára!... Később 
vártam, hogy kérdezzen, de alig mélta
tott párbeszédre, s a hallgatásaiból is ki- 
éreztem a vádat. „Kissé molett vagy” -  
jegyezte meg flegmatikusán, és mellém 
bújva tovább tolt a lepedőn, mint záto
nyon evickélő bálnát.

Előbb a ruháját sem akarta levetni, 
merthogy siet. Karikás szemébe bámulva 
húztam le a bugyimat, féltem, nehogy le
tépje rólam; de a vadulás legkisebb szik
rája se ült ki nagy, fekete szemébe, mikor 
felém fordult. Sóvárgás sehol. Annál több 
sejtelem, a visszafogott indulat hevessé
ge. (Lehet, hogy az intellektuális görcs 
is segítette abban, hogy a megszokottnál 
többet -  mást nyújtott nekem?) Igaz, a 
helyzet bizarr volta ahelyett, hogy riasz
tott volna, fokozta bennem a gerjedelmet.

Száját fakó mosolyra húzta; a fáradt
ság is közrejátszott abban, hogy a várt
nál erőtlenebb volt. Ha nem határozott 
céllal környékezett volna meg (efelől nem 
volt kétségem, bár egyelőre esze ágában 
nem volt elárulni kilétét), ha más körül
mények között ismerkedtünk volna meg 
egymással, magányos farkasnak kép
zelhettem volna a lépten-nyomon csaho
ló „kutyák” hangoskodó világában, aki 
megelégelte az irgalmatlanul szorongató 
egyedüllétet. Amint szemét lehunyta, és 
hagyta, hogy teste egészen elernyedjen, 
mélységes emberi szenvedés kifejezése
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lágyította meg arcvonásait. Ezt az elkín- 
zottságot csak lopva vehettem szemügy
re. Hogyan mertem volna akár a legár
tatlanabb célzást tenni az agyonhajszolt 
állapotából fakadó kimerültségre, mikor 
egy szelíd érintéstől megremegett, a ke
zem után kapott, és teljes erőből megszo
rította.

Különben is, az utóbbi időben alkalmi 
kitartóim szigorú, némelykor embertelen 
dresszúrához szoktattak. Az ő ölelése vi
szont szavak -  bókok! -  nélkül is világo
san kifejezésre ju ttatta lovagiasságát, 
hogy becstelenség megalázni az amúgy 
is kiszolgáltatott helyzetbe hozott nőt. 
Hangjában hiába kerestem a nőstény, az 
„asszonyállat” férfigénekben továbbörökí
tett megvetését. Csodálkozva vette birto
kába testemet, amelyen hideg borzongás 
futott végig, miközben beharaptam csere
pes ajkamat: „Jaj, ne áruld el magad!”

Már amikor a szállodaszoba ajtaja be
csukódott mögöttünk, és hozzám lépett, 
megbabonázva álltam a homályban, el 
is szédültem. Vártam, hogy vetkőztetni 
kezdjen; elképzeltem, amint vakmerőén 
kihámoz öltözetemből és őrülten birtoká
ba vesz; mi több: még őrültebben szeret
ni fog. Elvezettel gyötörtem magam, a 
legképtelenebb erotikus helyzetekről és 
fájdalmat okozó pozitúrákról fantáziái
vá. Valósággal siettem odavetni magam 
neki áldozatul... Ám az én gyengeségem 
s ledér képzelgésem csak pillanatokig 
tartott. Az ő siralmas látványa viszont 
ösztönszerűen megéreztette velem, hogy 
észrevétlenül bár, de én leszek az ő paran- 
csolója -  mert ez a férfi valahol áldozat. S 
valahogy úgy tettem, mint a bibliai Sára, 
midőn az Isten arcába nevetett, aki mag
zatot ígért neki, a meddő, idős asszony
nak. Valahol azt olvastam, hogy később 
innen kapta nevét a fia: Izsák. Ebből a 
vakmerőén hitetlen nevetésből.

Sápadtan feküdt, egész külseje szánal
mat és együttérzést keltett volna bárki
ben. Ételszag jött fel valahonnan -  bár az 
ablak zárva volt. Vagy tán a bútorokból, a 
málladozó tapétából áradt, szivárgott elő, 
ha nem az elhanyagolt, sivár épületfala
kon keresztül -  már-már a savanykás ízt 
is éreztem, mint egy nyomorúságos alkóv
ban; ilyenkor kezdem megérteni a gyáva 
lelkűeket, akiket lépten-nyomon bizonyta
lanság gyötör. Mielőtt felhozott volna ma
gával ide, a park egyik fatörzsének neki
támaszkodó nyomorék koldus gajdolására 
figyeltem föl (akkor még benne, a leghit
ványabb itthoni alakban is a megmene
külés esélyét kerestem), érthetetlen sza
vakat köpködött. Úgyhogy még mielőtt a 
elfüggönyözött szobába léptem volna, úgy 
éreztem, hogy hirtelen elfogyott a levegő, 
s én a halál leheletét szívom magamba -  
a halálveszély tudatában ez nagyjából ért
hető is volt. Mihelyt hát a vadidegen férfi 
arcomhoz érintette érdes tenyerét, az ál
dozat pózában elbőgtem magam (persze, 
hangtalanul); ő bizonyára észre sem vet
te, hisz ujjai szorítása meglazult, a másik 
pillanatban már a falnak dőlve a gyomrá
hoz kapott. Arra lettem figyelmes, hogy 
felszisszen; hamarosan kiderült, hogy a 
hirtelen rátört émelyegtető gyengeség 
nem egyszerű kimerültség. Hányingere 
volt, noha hányni -  „Ritkán van nekem

olyan szerencsém”, nyöszörögte -: meg
könnyebbülni nem tudott. Hányszor ma
gával ragadott a képzeletem; de eddig 
még nem adatott meg nekem az őszinte
ségnek egy ilyen -  kétségtelenül kétes ér
tékű, mindazonáltal megrendítő -  pilla
nata, amely ráébresztett volna arra, hogy 
milyen kevés ismeretem van az életről.

Az ágyban aztán azon derültünk, hogy 
volt merszem sajnálkozni rajta. Védte
lennek tűnt volna bárki előtt, amint el
nehezült fejét a mellemre hajtotta; az ál
mossággal küszködve, sárfoltos felöltőjét 
kereste, s a zsebeiben kotorászott. Karja 
végül elernyedt, anélkül, hogy megtalál
ta volna azt a valamit, ami nem hagyta 
nyugton aludni. Mire nagy sokára engem 
is elnyomott az álom, selyem köntösben 
láttam magam mint a feledés pincéjéből 
kiszabadulni vágyó Seherezádét; szedett- 
vedett lomok kígyói tekeredtek reám, hul
lafoltos arcomból két hajnalcsillag világí
totta meg az ágyat, melynek éktelenül 
nyikorgó tutaja elragadott az imbolygó 
vakhomályban...

Honnan ez a lidércnyomásos -  és nem 
mesebeli -  lázálom? „Egy nap kétségbee
sel, és férjhez mész az első akárkihez!”
-  figyelmeztetett egyik jóakaróm, már 
évekkel ezelőtt. Feszes a mellem, gondol
tam, és tekintetem amint végigsiklott 
sárga viaszbőrén, elszégyelltem magam. 
S ha egy tolakodó férfisörte eszembe ju t
tatta is a jóságos „vészharangozást”, más
napra vagy harmadnapra a mellettem 
hortyogó legegészségesebb példányok is 
viszolygással töltöttek el.

Nyitott szemem sugarai most végképp 
beleolvadtak a bizonytalanság sötét teré
be. Idegpályákon múlna a dolog lényege? 
A fölényes hím csak addig izgatott, míg 
ernyedt tagjával szótlanul is kénytelen 
beismerni vereségét. Az érdekesség szá
momra nem jelentett tartós értékeket. 
Kemény állú, lapos homlokú, finom kék
eres halántékú választott hímjeim (még 
ha kezdetben én számítottam is prédá
nak a szemükben), mesterkélt pózban, a 
fotelban, a heverőn édeskés likőröket íz
lelgetve, majd a veszett erejű szilvapálin
kától, a poloska ízű whiskytől elkábultan
-  rendre lerészegedve, kivétel nélkül kiad
ták (kifújták, kilehelték, kiokádták) ma
gukból a hanyag, az öntelt, a különcködő 
hódítót. „Kampec nektek, láphuszárok!”
-  mondtam magamban böjti szelek után, 
vagy ha kedvem szottyant, hangosan csú- 
folódva, álmokat szétfolyató bamba, élet
telen tésztaképükbe bámulva, szikkadt 
mocsárnyállal ellobbantott éjjeleken.

Elrablóm egy percig sem mutatkozott 
önelégültnek. Kategorikus volt, s szent 
igaz: egy ilyen udvariatlan fráter nem 
szokta felcsigázni a nők érdeklődését. 
Amikor befordult velem a néptelen utcá
ba, a szemem sarkából még szemmel ta r
tottam a cirkáló rendőrautót, hogy hát
ha szerencsém lesz, és lefülelik. De egy 
negyedóra elteltével már sejtettem, hogy 
nem fogok a bugyimba csinálni, nincs 
amiért annyira félnem tőle, különben 
sem az én dolgom, hogy letartóztatják- 
e vagy sem ebben a bűnözés charme-ját 
ízlelgető és belőle élő „szép új világban”. 
Egy holtbiztos: nem közönséges szélhá
mos, és nem ér rá unatkozni. Az arca
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csontos, kissé keleties, nem hiúság vagy 
egyéni szenvedély fűti (az más kérdés, 
hogy ha kiáltozni kezdtem volna, jólle
het nem mondta ki, még képes lett vol
na végezni velem). Vagy két ízben ször
nyű erővel szorította meg a csuklómat, s 
hosszú orra tövében megkékültek a vér
erek. „Reggel korán kelek” — lehelte el
mélázó képembe (én akkor már a hajnal 
első ragyogását lestem az ablaküvegen), 
anélkül, hogy magához tért volna, s tu
datában lett volna annak, hogy egyál
talán bizalmába avat valakit. Lélegzet
visszafojtva figyeltem, amint kézfejével 
megtöröli verejtékes 
arcát. Merev tekin
tete pár pillanatig 
a plafonra szegező- 
dött, mondott is va
lamit egy nagyobb 
pénzösszegről, s utá
na, szaggatott szu- 
szogással ismét mély 
álomba zuhanva, aj
kát csücsörítve pár 
idegen szót formált, 
kivehetetlenül. Az
tán már csak kínzó, 
fájdalmas fintorokra 
ragadtatta magát.

Mikor dörömbölni 
kezdtek az ajtón -  
nem közönséges ko
pogtatás volt, mind
ketten tudtuk, hogy 
nem a szálloda éj
jeli alkalmazottja, 
az öreg púpos át
villant az eszemen, 
hogy macskamozdu
lattal az ablakhoz 
ugorjak. De ő álmá
ból riasztottan a gon
dolatomnál is gyor
sabb volt: a függönyt 
félrerántva egyetlen 
rándítással feltépte 
a nagy ablakszárnyat, és habozás nél
kül leugrott az emeletről. Ekkor tudtam 
meg biztosan, hogy nem én voltam az, 
akire az éjjel vadásztak. A fejem azon
ban sokáig zúgott utána az eséstől.

II. (Útonálló idő)
Mindez értelmetlen képzelgés -  gon

doltam, mikor már benne voltam. Már 
ez sem lehet valóságos: a teméntelen hul
ladék és árvíz-salak, kutya-, ló-, macska
dög, véres patkány meg kopasztott csó
ka, fertőzött folyami hal, s a törött nyakú 
üvegek a feltúrt vagy csak hullámokat 
utánzó aszfalton; meg az, hogy férfi, nő, 
mindenki üvegből iszik az utcán. A sze
métkukák tartalm át az ember orra előtt 
kiöntik a járdára, és felgyújtják. Három 
helyen is tűz ütött ki, ahol elhaladtam; 
egy vörös selyemhuzatba pólyáit sarló és 
kalapács is ott égett.

A kétes kinézésű alakok még hagyján; 
habár nem éppen a rabságból felszabadí
tott proletariátus példaképeiként üdvözöl
ték a jövevényt. Mert lerítt rólam, hogy 
az vagyok. Idegen.

Unalmas vagy! -  mordult rám az egyik 
pofa, amikor körülfogtak. Hóna alatt 
üres ketreccel állta utamat, avas nyúl- 
ürülék-szag csapott orromba.

De hogyan is történt az egész?... Cirill 
betűs jelzőtáblákat fedeztem föl, meg le
szakított, hatalmas pannókat s mozgósí
tó szándékkal kifüggesztett feliratokat, 
mintha nem tudnám, hogy hol vagyok. 
A szennyvízcsatornából tömény klór
szag áradt; másutt kórház- (kloroform és 
ammóniák)szaggal vegyített büdösség. A 
vendéglők korán bezártak, vodkát a vá
ros központjában is már csak az utcán

mértek és vedeltek csajkában vagy ma- 
szatos műanyagpohárban.

Arrafelé tartottam, ahol bádogfedeles, 
zsindelyes házak vették körül a hagyma
kupolás templomot. Csenevész fák, meg
tépázott ágakkal. Sehol egy koldus. Csak 
egy kékre fagyott, csupasz lábcsonkját vá
sári portékaként mutogató leánygyerme
ket láttam: durva gyapjúhacukában va
cogott az élelmiszerüzlet lépcsőjén. A bolt 
kirakatában ugorkás üvegek és keksz. 
Eszembe jutott, amit hallottam volt, hogy 
itt még barna csomagolópapírban árulják 
a ragacsos selyemcukorkát.

Tovább, egy fatelep mellett volt a köz
fürdő; lefüggönyözött ablakok, erőtlen, 
tompa fény. Odáig már nem merészked
tem, csak körülkémleltem a nyálkás köd
ben, mely valósággal rám ragadt, nem is 
tapadt. Vihar előtti -  vagy csak diszkrét 
-  csend; diadalmasan nő a gaz, gondol
tam, és belebotlottam egy ócska kerékpár
ba (a gumik lefújódva, küllői össze-vissza 
görbülve, a hátsó kerékről a legtöbb hi
ányzott). Aztán hirtelen elvágódtam. 
Mintha súly nehezedett volna rám a sö
tétben.

Mikor a szemembe világítottak, elva
kultan egy kicsit megszédültem. A sze

mem elé kaptam kezem, de durván lefog
ták, és hátracsavarták karomat.

„Semmi igyekezetei nem mutat -  ju
tott el tudatomig egy nyegle hang; majd a 
gunyorosság fokozódott: -  Vagy hazafias 
érzést legalább...”

Hagyták, hogy feltápászkodjam s 
négykézlábra álljak. Aztán egy rúgás, 
s a földön hasaltam megint. Émelyegve 
emeltem föl a fejem; váratlanul éhséget 
érzetem. Egész délután csak egy teát it
tam.

Nem tudtam, hányán lehetnek. A fény 
minden forrása egy mellékutca sarkán 

rostokoló teher
kocsi vakító or
ra volt; a sárga 
fényű utcai lám
pákkal rég elbán
tak. Ösztönöm 
azt diktálta, hogy 
talpra szökjek és 
futni kezdjek ar
ra; de a követke
ző pillanatban hal
lottam, amint az 
autó lámpáját poz- 
dorjává törik. Egy 
élesen metszett, 
csontos arc tola
kodott elém; majd 
ugyanaz a csúfon- 
dáros hang, mint 
az előbb:

„Könnyen el le
het tévedni ná
lunk -  hüvely- 
ujjával pajkos 
vigyorral megbök
te a köldökömet -, 
ebben a kibaszott 
világban, nem 
gondolod?!”...

Társai hüm- 
mögve helyesel
tek, nyilván bólin
tottak is. A hang 

egyszerre volt kötekedő és engedékeny, 
ám miután hátsó zsebébe mélyesztette 
kezét, éreztem, hogy csontjaimban az erő 
menten elolvad. Kést vagy pisztolyt fog 
elővenni vajon?!... Percek alatt összetört 
bennem valami, bár jóformán még nem is 
nyúltak hozzám. Csak az a hang bántott. 
S az elemlámpát tartó, másik útonálló fo
kozta a primitív fölényt.

Mihelyt észbe kaptam, hogy védekez
zem, idegesen mozgó árnyékomra esett te
kintetem.

„Turista vagyok” -  hebegtem. (Hála a 
második világháború után a hadifogság
ból hazatért Dezső bácsinak, a heti négy 
orosz nyelvórán Tolsztojt, Goncsarovot, 
Solohovot és főleg Puskin verseit hangjá
nak „mélyzengésű húrjával” megszólalta
tó tanárunknak, úgy-ahogy, boldogulni 
tudtam a válaszokkal.)

A csontos arcú elsétált előttem. Közép
magas alak, izmos vállak, kemény állka
pocs.

„Azt mondja, hogy turista” -  topogott 
egyik társa türelmetlenül, és rám för- 
medt, hogy tiltott övezetben járok. Ezt 
viccnek vettem; tudtommal nincs ostrom- 
állapot. De ő kétértelmű mosolyom láttán

» > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatása 17. oldalról 
elkezdett lökdösni. Már-már sikerült be
lekapaszkodnom egy út menti fába, de el
rántott, és hátamat nekifeszítette a fa tör
zsének.

„Állj!” -  hallatszott a hátam mögül. 
Aztán a gúnyos „mecénás-hang” ismét: 
-  Itt gyakran végzik balul az idegenek, 
most már elhiheted... Az is előfordul, 
hogy öngyilkosok lesznek.”

Ä fenyegetés mesterkéltnek hatott, 
semmiképpen sem volt ellenséges. Mint 
ahogyan a fát lezser tartással körülálló, 
szőrös, szakállas fiatal pofák szemében 
is több kíváncsiság tükröződött, mint fe
nyegetés. Alkalmam volt jobban szem
ügyre venni a leghevesebbnek látszó 
suhancot. A fejébe húzott úri kalaphoz 
nemigen illett a szűk, dragonyos nad
rág. Ä kockás ingnyak alatt a tetoválás 
a nyakáig futott fel. Finom kölnit hasz
nált, és idegesen koslatott föl-le. A cson
tos képű rá is szólt egyszer, hogy: „Ma 
már le akartál puffantani egy kiéhezett, 
rühes kutyát. Ha nem füttyentek, hogy 
fogják le a kezedet, most a tányérsapkás
ok között verhetnéd a blattot, vagy csak 
farkodat a rács mögött...” S vastag, fém
gombos övébe akasztva bütykös hüvelyk
ujját, tanulmányozni kezdte személyi ira
tomat. Társai is odagyűltek köréje, majd 
kézről kézre adták az érthetetlen nyel
ven kitöltött, gyanús dokumentumot.

Az első riadtságból felocsúdva, az el
utazásom előtt belém oltott óvatosság
nak köszönhetően, rám tört a felismerés, 
hogy: kifosztottak!... Zsebeim üresek vol
tak, s az útlevelem a ő kezükben... Szö
kevény, spicli, civil zsaru, kém, áruló -  
minden lehettem a szemükben. De ők 
kik, mik? Közönséges bűnözők?!... Tán 
csak nem terroristák?

„Mit keresel ezen a fertályon?... Mi az, 
bevarrták a szádat?!”

Hamarjában nem tudtam, mit felel
jek. A templom felé mutattam, elbizony
talanodva.

„Nem nézel ki templomjárónak...”
„Ti se” -  vágtam rá.
„A szentek arca mifelénk, nem láttad 

még (?), jobban besötétedett, mint az 
ég” — folytatta komoran. Majd elfordult 
tőlem; percekig rám se hederítettek. 
Egymás szavába vágva, indulatosan vi
tatkoztak, az útlevelemet is elejtették 
közben, s beletaposták a sárba.

Egy szitává lőtt, világos lódenkabát le
begett lelki szemeim előtt (az évtizede
kig előadóművészként tengődő volt osz
tálytársamé, aki egy meghamisított, 
majd feledésbe ment forradalom egyik 
áldozata volt), másrészt ez a groteszk 
helyzet -  ma már nem az eszme oltárán 
vérzik el az áldozat. A lélektannak min
denekelőtt a kész, egyszer s mindenkor
ra rendszerezett agyműködésű ember 
a tárgya. Pedig, lám, elég egy ilyen kel
lemetlen epizód ahhoz, hogy rájöjjünk: 
mennyire nem befejezett lény az ember. 
Hiába bíztunk a tudatra ható „függőle
ges irányú”, valamint a tömeg által lét
rehozott „vízszintes irányú” lökésekben, 
az ember, sajnos, változatlanul az, ami
re képesnek látszik -  ma is. Hogy még 
mivé fejlődhet?!... Ez a felismerés bizal
matlansággal s kétes érzésekkel töltött

el; annál is inkább, mivel sötét pillantá
sok kereszttüzébe kerültem újra.

Úgy hát, nem tudtak egységes állás
pontra jutni. Egy csizmás nőszemély 
is felbukkant a ködből, hosszú combjá
val manökennek is beillett volna. Rövid 
bőrszoknyát viselt, szájában bőrszivar; 
nem gyújtott rá, csak szopogatta. Meg
állt fölöttem, s szétnyíltak a combjai. 
Fintorogva, vagy undorral méregetett.

A csontos képű éppen azt magyarázta 
nekem fennhangon, hogy önhibájukon kí
vül karamboloztak nem is egyszer; leg
utóbb összebalhéztak a karhatalmisták- 
kal, s a végén szalmacsutakkal kefélték 
ki bajtársaik holtteteméből a halott sza
got, mielőtt eltemették volna őket. Már 
kezdtem megsajnálni a sok, zavaros fe
jű, komplexusos ifjú (jövendő) áldoza
tot, akik tulajdonképpen sem védői, sem 
ostromlói nem voltak a „málladozó erőd
nek” (a vezér ezekkel a szavakkal jelle
mezte később a széthullásra kárhozta
tott országot). A meggazdagodni vágyó, 
mocskos üzletelők — ki más lehetett vol
na a példaképük (tán valamelyik maf
fia?) az ingatag hatalom árnyékában! 
Már kezdtem észrevenni, hogy nem is 
olyan magabiztosak. Ezek szerint még
sem közönséges krimibe cseppentem be
le! Egy nagytömegű, haldokló test kapá
lózó végtagjaira emlékeztetnek inkább... 
A hosszú combú, szőke csaj most előka
pott egy zsilettet, és hirtelen mozdulat
tal felvágta a nadrágomon a sliccet. Köz
ben élveteg vigyorral suttogta: „ Jó kis 
anyag, nehezen boldogulok vele.” Matat
ni kezdett a lágyékom táján, úgy látszik, 
a golyóimat szemelte ki célpontnak, de 
aztán váratlanul abbahagyta: visszahő
költ, mintha valami rendellenességet ta 
pasztalt volna nálam. (Talán a méretek
ben? — nem hinném.)

„Ennek az ipsének az aggok házában 
volna inkább a helye. Nem látjátok, hogy 
néz ki? -  kacagott fel a csaj. -  Ha megva
karom a töködet, vinnyogni fogsz” -  súg
ta a fülembe bizalmasan (akkor villant 
át az agyamon, hogy hátha travesztált- 
tal van dolgom!); végül csak a gerince
men szaladt végig ujjaival, mint valami 
billentyűkön.

„Kíváncsiak voltunk rá, hogy te is 
olyan vagy, aki rögtön beszarik!” -  lö
kött egyet rajtam egy vörös ábrázatú le
gény (magamban elneveztem Törpének), 
aki időnként versikéket szavalt, mint 
aki unatkozik, vagy inkább, hogy fölös 
energiáját levezesse.

Jézus, a Szűzmáriás,
nem tudta a máriást!...
Stilizált kozáköltözetben járt, fején 

ferdén állt az asztrahán kucsma. Engem 
burzsujfajzatnak nevezett.

„Mi vagyunk itt a jog. És a törvény!... 
Az idő most nekünk kedvez!” -  S körmé
vel nyomta szét arcán a mérges pattaná
sokat.

Ki tudja, hogy végződött volna a kísér
let, ha egész másfajta komplexusokkal 
viaskodó „mecénásom” nem figyel ránk 
éberen.

„Önkéntesek vagyunk -  a magyaráz
kodás nyilván nekem szólt. -  ...nem gyil
kosok. — A figyelmeztetés viszont már

társainak. -  Ez az utolsó megpróbálta
tás... az ítélet előtt.”

„Hol az útlevél?”
„Feltétlenül meg kell mutatni 

Kalasnyikovnak!” — buzgólkodtak mind
já rt ketten is.

Az eső is megeredt. „Na, készen állsz 
a száműzetésre?”... Erőltetetten haho- 
tázva, gallérjukba húzott nyakkal tusz
koltak maguk előtt, a bozótos árkot át- 
lépve-ugorva, egy kiszuperált terepjáró
-  ahogy ők nevezték: a „Főnök automo
bilja” -  felé. A legmogorvább legény zár
ta a sort, felsebzett (vagy valamilyen ko
molyabb incidensben megsebesült) lábát 
maga után húzva. A sánta Surmó volt kö
zöttük a „hátvéd”. „Remélem, ezután hin
ni fogsz a megváltásban” — mondta, és a 
pofámba röhögött.

Szinte megkönnyebbültem, amikor be
gyömöszöltek a kocsi ajtaján.

A Főnökük volt sima, borotvált arcú 
egyedül. Hasított ajka volt. Nyúlszája! 
Begombolt nyakú, virágos hímzésű inget 
és bőrdzsekit viselt. Kiszuperált kato
nanadrágjának térdén hatalmas foltok 
éktelenkedtek. A terepjáróban ugyanis 
ezüstszamovárból erős szeszt csorgatott 
két metszett pohárba. Elegáns mozdulat
tal nyújtotta át nekem az italt.

„Moj gyetyi!... Az én gyermekeimnek 
gyakori magömlése van -  mondta fátyo
los hangon. -  Ók már ilyenek...”

Düh vagy kiabálás nem zavarta 
együttlétünket, a diskurzus végig kedé
lyes volt köztünk.

„Mit akarsz? -  kérdezett rám a Főnök.
-  Ehhez olyan ország kellene, amely vi
rágkorát éli, és olyan bölcs és erős, pár
tok fölött álló hatalom, amely minden 
energiát munkába tud állítani, s nem az 
anarchikus többségre támaszkodik!”

Mintha könyvből idézte volna.
„A diktatúrának, mint mondják, le

járt. De ki képviseli a nép érdekeit?...”
A sokadik pohár után lélekben ellá

gyulva ölelt magához:
„Nincs szebb annál, mint amikor jó 

emberek találkoznak... — Széles homloka 
ráncokba szaladt. -  Csak azt ne mondd, 
hogy nem szeretsz minket!”

Valaki kisegített a terepjáróból, ő pe
dig búcsúképpen megveregette csapott 
vállamat:

„Mehetsz utadra. Legyen... -  gyorsan 
kijavította magát — lesz szerencsénk 
máskor is, ahelyett, hogy a bölcsek kövét 
keresgélnéd!”

Kifürkészhetetlen marad számomra 
az a késő esti kaland. Erőskezű zsar
nokság idején az én „derék” (végül is 
nagylelkű) útonállóim a törvény para
grafusainak kérlelhetetlen szolgái -  bü
rokratái? -  lehettek volna. Felötlött ben
nem másnap (rég olvashattam valahol), 
hogy az élet valóban tehetségesebb ná
lunk, ha ilyen meglepetésekben bővel
kedik... Azt a vidéket én addig fényfol
tos nyírfatörzsek földjének képzeltem. 
S milyen szegényes és naiv volt eddig 
az én fantáziám.

(folytatjuk)
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Nézve a láthatatlant
„Ha ez a tábla nem látszik, árvíz van” -  számol 

be Székely János, a szélesebb közvélemény előtt ta
lán kevésbé ismert, nagyszerű marosvásárhelyi iro
dalmár-gondolkodó az egykori Tordán, az Aranyos 
hídjáról látható, ma már nem létező' tábla szövegé
ről. Igaz, már ő sem látta, de édesapja még igen. A 
szöveget elemezve úgy gondolta: nem dönthető el, 
hogy az ostobaság tobzódott-e itt, vagy tréfás ked
vű lokálpatrióta fricskázta meg a szokványos világ
rendet, esetleg így figurázta ki a valamely ismeret
lenek eredendő bornírtságát.

Okfejtéseivel az első pillanatban egyetértettem. 
A másodikban nem. A fejtegetés minden értékét el
ismerve, tisztelettel adózva az abszurditás iránti fo
gékonyságnak és az ostobaság iránti engesztelhe
tetlenségnek azt hiszem, hogy alapvetően másról 
van szó itt. Valami olyasmiről, ami a ma emberé
nek életéből megfoghatatlanul, de egyre jobban hi
ányzik. Arról az otthonosságról, amivel az ember 
odahaza mozog, ahogyan teljes sötétségben is tud
ja, hány lépés az ágyától az ajtó, s milyen magas
ságban van a kilincs.

Aki lakott folyóhoz annyira közel, hogy áradások 
idején akár félóránként lesse a vizet, növekszik-e 
még, az tudja, hogy a víz emelkedését -  talán vala
mi tudattalan szorongástól is hajtva -  azzal lehet 
mérni, hogy melyik kő, bokor, lépcsőfok került víz 
alá. Az áradás mértékét a leghívebben az mutat
ja, ami már nem látszik. Tordán ezt mérte föl vala
ki, csalhatatlan biztonsággal. Bizony, árvíz akkor 
van, amikor az árvízre figyelmeztető tábla sem lát
szik.

Ezt persze nehéz megérteni annak, aki az éppen 
üres mederre pillant. Ennek tudásához azonban 
a folyóparton is otthon kell lennie, akár lehunyt 
szemmel is látnia kell a part jellegzetes kanyaru
latait, nagyobb köveit, a fűzfabokrokat. A mai em
ber ettől a biztonságérzettől van megfosztva: nem 
él addig egy-egy helyen, hogy mindent megtanul
hasson, sőt azon túl is, a maga életének részévé ala
kítsa környezete valóságát, személyisége részévé 
váljanak az esetenként nem is látható, de mindig, 
még látatlanul, láthatatlanul is jelenlévő elemek. 
Hogy zsigereibe, reflexeibe épüljön környezete, és 
olyan otthonos legyen benne, hogy a lába, az izmai 
tudják, hogy a folyóparton hol kell nagyokat lépni, 
vagy hogy hány lépcsőfok vezet föl a kertből a ve
randára.

Csak az ilyen fajta tudás ismeretében válik ért
hetővé az idő atlantiszi mélységébe süllyedt tordai 
tábla üzenete. Amiben a furcsaság valóban az, 
hogy ez a természetes, tapasztalatokból észrevétle
nül is a tudásba épült ismeret valakinek hirtelen 
fontossá vált. Az abszurditás, a XX. század otthon- 
talanságának kísérteié legyintette-e meg, vagy a 
nyelv eszközeibe zárva is rögzíteni akarta e mé
lyebb tudást -  aligha dönthetjük el.

A táblát már a Tordán gyerekeskedő Székely 
János sem látta. A tábla eltűnt. Nem az Aranyos, 
hanem a történelem árvize sodorta el. És még
is a helyén van: Székely János emlékezete őrizte, 
amíg élt, és papírra mentve ránk hagyományozta, 
immáron bennünk él, erősebben létezik, mint va
laha, túl vízen és árvízen, láthatatlanul tanúskod
va otthoniasságról, történelemről, időről, kisvárosi 
extravaganciáról.

GRÓH GÁSPÁR: Nézve a láthatatlant, 2005.
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MOZARTRÓL MOZARTTAL 7.

E xsultate, jubilate
UJJONGJATOK, ÖRVENDEZ

ZETEK, lelkendezzetek, ünnepel
jetek, tárjátok ki a boldogság lel
ki kapuit, fogadjátok be lelketekbe 
az Isten üzenetet -  ez a Mozart-i 
CREDO.

1773-ban, tizenhétévesen
komponált kantátája címét idéz
tük. Három részes kompozíció, 
Allegro-Anadante-Vivace tétel
tempókkal. A gyors-lassú-gyors 
elrendezés olasz mintát követ, 
az F-dúr-A-dúr-F-dúr hangnem
sorrend viszont Beethovenre mu
tat előre. F-dúr után A-dúr: ha
talmas emelkedés, amolyan 
exsultate-hangnem, szemben az 
F-dúr pasztorális jellegével. Min
den Mozartról szóló írás külön 
megemlíti ezt a remeket. így jel
lemzi a Grove lexikon-címszó író
ja; „Mozart legismertebb korai 
egyházi műve a Razzininak írott 
Exsultate, jubilate motetta (K165/ 
185a), miniatűr vokális concer
to, három invenciógazdag tétel
ben, melynek tetőpontja a briliáns 
Alleluia.’Az egyébként szűksza
vú, lényegretörő lexikonszövegben 
két exsultate-értékelés is helyet ka
pott: „invenciógazdag, briliáns” és 
a motettát „miniatűr vokális con- 
certová” emelő kifejezés is.

A K 165 számozás jelzi, hogy 
az 1770-től eltelt három év során 
számban is mennyit gazdagodott 
az ifjú Mozart művészete, de ze
néje is elmélyültebb lett. Bizonyít
ja ezt a Judit és Holofernész törté
netét feldolgozó La Betulia libéria 
opera (1771); Metastasio szövegé
re. Az opera d-moll nyitánya sö
tét tónusú, erőteljes „ecset”-vonás- 
okkal felvázolt formakontűrjeivel 
sok későbbi d-moll Mazart-ze- 
nét előlegez meg. Mint látni enge
di a Mozart-életmű mai, modern 
elemzése: a tonalitások, a hangne
mi ethosz, a hangnem-szinészté- 
zia rendkívüli szerepet játszik Mo
zart életében. Ezeknek a sorában 
a d-moll és a g-moll hangnem veze
tő szerepet kap. Az „egyszerű” dúr 
hangnemek, mint például a C-dúr 
és a körülötte forgó közeli dúr ská
lák a mindennapok Mozart által 
újjá varázsolt megszokásait idézik

Exsultate, jubilate
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fel és elégítik ki a hallgatóság tu
datában.

Szinte meghökkentő, hogy egy 
tizenöt éves, még majdnem gye
rek alkotó, milyen könnyedén bir
kózik meg különleges drámai fel
adatokkal, mint például a Judit 
és Holofernész történetével. Az is 
igaz, hogy a drámai cselekmény 
központi eseményét, a „véres” tör
ténést megkerüli, pontosabban el
kerüli annak megjelenítését, és 
csak recitativóba „süllyesztve” 
közli.

Mennyivel hatásosabb volna 
manapság, ha ezt az operát a na
gyon „elvontan” hangzó La Betulia 
libéria helyett Judit és Holofernész 
címmel újítanák fel. A többi ope
ra — serenata, illetve festa műfaj
ba tartozó mű — ma már nagyon 
régiesnek, furcsának ható címe
it is módosítani kellene: II sogno 
di Scipione, Ascanio in Álba, 
Lucio Silla. Például az II sogno di 
Scipione, szintén Metastasio szö
vegére, afféle moralitás: Scipióért 
Constanza (Álhatatosság) és For
tuna (Jószerencse) vetekedik. A 
darab a kikosarazott Fortuna re- 
citativójával és bravúrár iájával 
végződik, szinte jelképes értelem
mel: mintegy a Mozart életének 
előrevetítéseként; Mozart elnye
ri Constanze-ját és elveszti Fortu
nát. Kár, hogy alig szentel figyel
met a mai köztudat ezeknek a 
korai színpadi remekműveknek. 
Rendkívül érdekes Mozart-port- 
ré bontakozhatna ki előttünk, ha 
sikerülne lehántani róluk a kor
szak külsőleg rájuk aggatott sal
langjait.

Ebben a három évben (1771-73) 
csakúgy áradnak a szimfóniák 
Mozart műhelyéből, mert ez a tu
datos komponálási folyamat már 
alkotó-műhely jelleget ölt magá
ra. Az első itáliai út feltehetőleg öt 
szimfóniáját 1772-ben hét szimfó
nia követi. A sorozatot záró darab: 
A-dúr (K134), Mozart korai remek
műveinek egyike, ismét a ritkán, 
de szinte sorsszerűén visszatérő 
A-dúr hangnem, a Mozart-i, élet- 
igénlés hangneme tör felszínre. 
Az A-dúr zenék világa jellegzetes 
Mozart életművében, a zenei szö
vésmód gazdasága, a drámai ki
bontakozás tavaszi életrobbanása 
jellemzi. 1771-től 1773-ig összesen 
21 szimfóniát ta rt nyilván a mai 
Mozart-műjegyzék. Ha ehhez hoz
záillesztjük a 16 vonósnégyest, az 
első csoportot ebben a műfajban, 
majdnem teljes képet kapunk a 
gyermekből ifjúvá serdülő Mozart
ról, az Exsultate, jubilate motetta 
Mozartjáról.

TERÉNYIEDE
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A p rilis  5-én M arosvásárhelyen 
82 éves korában elhunyt Papp 
Ferenc.

K io sz to tták  a 2006-os Móricz 
Zsigmond Irodalm i ösztöndíja
kat. Az ösztöndíj célja, hogy a te 
hetséges fia ta loknak  tám ogatást 
nyújtson a pályakezdéshez, kedve

ző feltételeket terem tsen  a m agas 
színvonalú alkotótevékenységhez.

A Nem zeti K u ltu rá lis  Örökség 
M inisztérium a ösztöndíjas pályá
za tá t a 2006-os évre fia ta l írók, 
irodalm árok részére ír ta  ki, ak ik  
szépirodalm i, k ritik a i, szociográfi
ai vagy irodalom történeti m unká
jukhoz k értek  tám ogatást.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a 
nem zeti k u ltu rá lis  örökség m inisz
te re  á lta l felkért szakm ai k u ra tó 
rium  döntött. Ösztöndíjban része
sülhet: évente 12 fő Pályázhattak : 
1970. ja n u á r  1. u tán  szü lete ttek  
Az ösztöndíj b ru ttó  összege: 70 000 
Ft/hó

A 2006-os év nyertesei: Benedek 
Szabolcs, Darabos Enikő, Demény 
Péter, láncú  L aura, K. Kábái Ló
rán t, Kovács Béla Lóránt, Mócsai 
Gergely, Papp Sándor Zsigmond, 
Szentm ártoni János, Vári György, 
Zsidó Ferenc, Zsillé Gábor.

N y ilvánosságra  hozták az 
AEGON M agyarország Zrt. á lta l 
a lap íto tt M űvészeti Díj idei, első

díjazo ttjának  nevét. Az AEGON 
K álvin té ri Székházában rendezett 
esem ényt Eszéki Erzsébet, a Művé
szeti Díj és program  szakm ai ta 
nácsadója konferálta  fel, majd Dr. 
Kepecs Gábor vezérigazgató h ird e t
te ki a nyertest. Az elism erésben 
Spiró György részesült a Fogság cí
mű regényéért.

A rangos Herder-díjhoz hasonló
an -  amelynél a díjazott ösztöndí
ja s t jelöl meg -  az AEGON tá rsd í
ja t is alapít, am elyre a díjazott író 
jelölhet k o rtá rs  m agyar művészt.

A

E n  nem vagyok m odern? címmel 
ta r to t ta k  Ady-konferenciát Buda
pesten , a költő Új versek című köte
te m egjelenésének 100. évfordulója 
alkalm ából.

A három napos, m ájus 3. és 5. 
között zajló eseményen többek kö
zött olyan rangos szakértők  vettek  
részt, m int E isem ann György, Bíró 
Béla és Tverdota György.

Az előfizető  
tem etése
Wells egyik barátjával The New 

Review címmel folyóiratot alapított, mely 
bizony igen rosszul ment. Egyszer a két 
tiszteletreméltó szerkesztő egy kávéház 
teraszán üldögélt, amikor halottaskocsi 
ment el előttük az utcán. Wells keserűen 
jegyezte meg:

-  Fogadjunk, ...
Wells további szavait rejtik a fősorok. 

VÍZSZINTES
1. Wells szavai; első rész. 15. Formáló. 

16. Olasz városból való. 17. Gabonafajta. 
18. Fénymázzal bevonó. 20. Csapadék. 
21. Használatlan. 22. Építkezési anyag. 
24. Izomkötő szalag. 25. Testrész. 26. 
Kissé torkos! 27. Vén. 29. Kenőanyag. 
31. Igazi nevén. 33. Szakító. 35. -zat, -... 
36. Műsorszórás. 37. Kettőzve: ropogós 
édesség. 39. Görög betű. 40. Elvetemült. 
41. Megváltoztat. 43. Hamis. 44. Puha 
fém. 45. ... Horizonte, brazil város. 46. 
Futómadár. 48. Angol iskolaváros. 50.... 
Kuroszava, japán filmrendező'. 52. Szláv 
nép. 53. Vízben tisztít. 55. Edény is le
het beló'le! 56. Meggyőződés. 57. Kaliber. 
59. Neves komikus-pár. 62. E napon. 63.

Térelválasztó elem. 65. Csurgóval ellá
tott (épület). 66. Végtag. 67. Erre a hely
re jegyzetelés. 69. Menekülve futó.

FÜGGŐLEGES
1. Lódító. 2. Alapélelmiszer. 3. Gabon 

NOB-jele. 4. Páros nyak! 5. Milán bece
neve. 6. ... Koberidze, grúz színész. 7. 
Megrázkódtatás kiváltása. 8. Nó'i be
cenév. 9. Fűszerező. 10. Becézett Edit. 
11. A germánium vegyjele. 12. Ittrium 
és neon vegyjele. 13. Moldvai nagyvá
ros. 14. Pohárba töltő. 19. Téli sportesz
köze van, gyereknyelven. 22. Probléma. 
23. Részben rögtön! 25. Uralom. 28. Be
rendezés része. 30. Alá. 31. Török város. 
32.Táncterem. 34. A Ludolf-féle szám. 
36. ... palócok (Mikszáth). 38. Nemzetkö
zi szabvány. 41. Gondol egy ..., bátor öt
lete támad. 42. Birka testrésze. 43. Ke
resztül. 45. Ülőmosdóval ellátott. 47. 
Menetelő! 48. Wells szavai; második , be
fejező rész. 49. Választ váró szócska. 51. 
Balatoni település. 52. Forrasztófém. 54. 
Német képes magazin. 56. Ahm et.... tö
rök író. 58. Észak-sarki utazó (Wilhelm). 
60. József Attila verse. 61. A mókus szür
ke rokona. 62. Afrikai állam. 64. ... It Be 
(Beatles-sláger). 66. Az egyik vallás (rö
vidítés). 68. Idó'szélek! 70. Tiltószó.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 8. számá
ban közölt Könyvekről cí
mű rejtvény megfejtése: 
Nincs olyan szórakozás, 
amely elhódítana a köny
vektől.
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