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BODA EDIT 
Feltámadás
Agymeleg sötétbe bújva 
patkónyomos arcát takarja 
két rögdarab,
mikor rabruhás angyal csontja 
késeli végig az időt s teret.

Belépőjegy
Ne szeress.
Ezek az emeletek, 
ahol találkozunk, 
egyre valótlanabbul 
igazak.
Bogárhátú halál 
morzsát szemel 
belőlünk,
aztán újra összerak.

L Á SZ L Ó FFY  A L A D Á R

A sza lo n n á s  
kutya tele
A Szent Hilárus 209. passzusá

ban sorolja fel Bőd Péter, hogy „kik 
hazudhatnak bátran? 1. A vének, 
mert a tudatlan ifjaktól nem ta rta 
nak. 2. A hatalmasok, mert nem fél
nek, hogy a gyengébbek szembe fog
ják. 3. Akik messzeföldről jönnek; 
mert amíg más oda mégyen, hogy 
megtudakozza, addig igaznak állat
ja. így hazudott régen Antifanész, 
aki azt mondotta, hogy némely 
északi tartományban télben oly hi
deg vagyon, hogy a szó megfagy a 
levegőben, míg aztán nyárban ki
enged, addig lehet hallani s érteni 
zengését...” Rajzolt képregényekhez 
szokott korunkban, azon nevel
kedett szépreményű nemzedékek 
számára ez képként is közérthe
tő': Poppey vagy a Mikimausz-vál- 
tozatok bármelyike, ha megszólal, 
orra eló'tt egy fehér felhó' „keletke
zik”, melyre apró betűkkel a rajzo
ló beleírja, mit mond, vagy mit gon
dol éppen az illető. Nos tél van és 
hó és hideg és halál, s persze élet 
is még bennünk. Aggódva gondo
lom végig a metaforává tágítható 
képet, Bőd Péterből a 3. alpontban 
említett példát, hátha mégsem egé
szen hazugság; -  mi északabbra 
is vagyunk Görögországnál, s hát
ha Antifanész tényleg tudott va
lamit: hogy amiről nálunk télen 
van szó, az legfennebb nyáron jut 
el a fülekbe, agyakba, mert akkor 
enged ki a „levegőégbe” fagyott ér
telme. Úgy kell nekünk, persze, 
hogyha rajzfilmfigurák közé keve
redtünk. Másrészt történelmileg 
ez az átfutási idő nem is olyan bor
zasztó. Senki se lát a jövőbe. Egy
re gyakrabban derül ki rólunk, ho
gy a múltba se látunk. Még az se 
tisztázható, az sem világosabb, 
ami már kész, ami megtörtént, 
így csak növekvő aggodalommal te
kinthetünk abba az irányba, felfele 
-  nem a madarak, hanem az árak
> > > > >  folytatás a 2. oldalon
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A szalonnás  
kutya tele

> » »  folytatás a 1. oldalról
után — amerre az esztendő, az év
szakok is haladnak. Mi lesz ott, mi 
olvad ki és pukkan el, és terjeng a 
fülnek elérhetően abból, ami a fagy
ban most még nem hallatszik. Vala
mi csak hallatszik már. Egyrészt 
emlegetnek valamit a kutyával és 
a szalonnával kapcsolatban. Nem 
azt, hogy vannak vidékek -  mindig 
is voltak - , ahol a lelkiismeretlen 
piaci árusok kutyából füstölt sza
lonnát is forgalmaztak; persze ó'k 
sem annak bizonyítására, hogy a 
kutyából mégis lesz szalonna...

Másrészt annak a híre is terjed, 
hogy a költségvetés még sincs gu
miból, pedig egyesek azt hiszik, 
hogy abból van, s csak egy kicsit 
meg kell szorítani, például bankó
préssel, az illetékesek na mijét, mi
csodáját, s ha nem csurran, csep
pen. Azt is hallottam már, s épp 
a piacon, hogy külföldre adták el 
az új 50 000 lejeseket, azért nincs 
elég itthon forgalomban. Állítólag 
gazdag nyugati gyűjtők többet ad
tak az egész termésért lábon, mint 
amennyit itthon összeforgalmaz
hatna valaha is, a gyors elrongáló- 
dásig. Azt is hallottam, hogy még 
gazdagabb nyugatiak csodabogár 
furcsaság-gyűjteményükgyarapítá- 
sára egész ilyen állapotba országúit 
országokat szívesen megvennének, 
persze nem lakosságostól, koldusos
tul, valutaüzérestől, barna üzletem
berestől, bujkáló, továbbszökni aka
ró tamilostól, s főleg nem a munka 
elől bujdosó nagypofájúakkal töm
ve. Mert vannak meglátások, misze
rint Romániát is, mint pár környe
ző rezervátumot szintén húszmillió 
bolondistók lakja, akik most h irte
len azt hiszik, hogy egy országot az 
utcáról lehet kormányozni. Holott 
eddig kellett volna többet fenyege
tőzni, fellépni, és helyteleníteni a 
hét évig tartó tökéletes kifosztást. 
Állítólag ez olvad ki nyárára azok
ból a jól befagyasztott buborékok
ból: a sátáni röhej, melyet előrelá
tóan a többi mellé még késleltetett 
bombának időzített a bombák egé
re az előző kormányzat. Most ki le
het menni az utcára, sztrájkolni, 
vagy csak szájtátva bámulni majd, 
ahogy máskor is, a rakétázást. Min
denképpen ki kell menni! Minél 
hamarabb. Egyrészt egy kis test
mozgás nem árt, ilyen hidegben fel
melegíti az embert, másrészt minél 
messzebb kell kerülni a satupad
tól, katedrától, szövőszéktől, kapá
tól, fejősajtártól -  a munkától! Az 
utca, a kézzel írott plakátokon be
jelentett mind okosabb programok 
az igazi megoldást jelentik Bolond 
Istókék házatáján, ha tél van és hó 
és hideg és halál. És persze kutya 
és szalonna.

PAPP ATTILA ZSOLT 

A Nulla Param éter
í.
A bolygó, melyre léptünk, nem marasztal: 
e vigasztalan, kékesszürke puszta.
És nem tudtuk, hogy itt talál a hajnal, 
ha felszállunk ez esti légibuszra, 
mely itt tett le: a Nulla Paraméter 
maradt az egyetlen szabad planéta, 
mit emberi kultúra még nem ér el...

De ne beszéljünk erró'l.
Más a téma.

Ki velem tartottál e légiúton,
és más bolygókon lábnyomomba’ léptél,
most mit gondolsz,
most mit hiszel magunkról,
és sejtetted, hogy ez lesz majd a végcél?
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Arra a földre sose léptél.
Sose léptem arra a földre.

Körbejártam, körbe-körbe, 
s ahogy szűkült be a légtér,

visszanéztem félutamból: 
ott valahol kéne lakni, 
talpalatnyi hely, arasznyi, 
amit hamar bebarangol

hogyha arra jár egy vándor.
Olyan senkiföldje-féle
- s  te sem tudod meg, mivégre
voltunk oly sokáig távol;

te, ki lábnyomomba léptél, 
sose láttad azt a földet, 
s senki más, aki csak törtet 
valamilyen furcsa végcél

felé (egyszer tán elérne).
Egyik nyomból jön a másik, 
s ami közte felparázslik: 
azt határolja a széle.

Azaz sose lépünk rája.
Nyomközökben senkiföldje, 
arra tartunk, körbe-körbe
-  mindig köztünk van határa.

3.
Előttünk kékesszürke táj, 
a láthatárt se látni már.

A tökéletes semmiség: 
egy magánváros kéne még.

Házat építünk, falvakat 
acélkék színű ég alatt.

Eltűnik majd a sok homok: 
könyvtárak, kocsmák, templomok

épülnek majdan senkinek
-  hogyha mi nem, ki menti meg

a teljesen felesleges 
földszint alatti helyeket,

amiből utca, ház leszen 
a szürke homoktengeren.

S hogy benne más nem lakozik, 
bámuljuk estig, hajnalig.

S ha egy sosemvolt égitest 
az űrben egyszer égni kezd,

a Nulla Paraméteren, 
hol én leszek: ott légy velem.

a
Ut a Szeptem ber-partra
A sok levél, amelyet kaptál, 
nem-levél volt: lyuk a térben.
Egy leheletnyi folt fehéren 
jelzi azt, hogy merre van már...
A levelek, melyeket kaptál.

Az írása már nem is írás: 
vízjel az a nem-papíron, 
ablak, hogy a partra nyíljon, 
út, amelyre nem is hív más...
Vízjel az, már nem is írás.

Testét nem hoztam magammal, 
végleg ott maradt a parton.
Nem is test már az a fantom...
Szárnyát verdesi egy angyal

nem hozhattam el magammal.

*

Az időgép már útra készen áll.
Az emlékezet óv majd, semmi vész,
Ha partraszállsz, ha újra földet érsz 

míg kifullad e torzult karnevál.

Almodban szőlőbort vedelhetsz: 
Szeptember hava, a múlt a partra vár. 
Házad úgy dől össze, mint a kártyavár 
s a tükröd mellé akasztva a jelmez...

Most úgy érzed, hogy lassan elemelkedsz.

*

(Szeptember-partra hogyha indulsz, 
ne válassz hozzá semmilyen utat.
Ahol leszállsz, egy angyal vár a réten 
egy híd előtt -  alant folyó sötéten -, 
és szárnyával a parton túlmutat.)

A Nagy Inkvizítor
Ha eljutsz majd a leghátsó szobáig
-  bár jól tudom, magadtól sose mennél, 
hisz alig vánszorogsz el már az ágyig -, 
ha mégis majd, hát nagyon légy eszednél,

ha elejébe egyszer bevezetnek 
s a küszöbön majd megroggyan a lábad... 
Hát jól figyelj, te átkozott eretnek
-  mert senki sem jöhet többé utánad.

Nem láthatod arcát, parázsló szemét.
(Ki mondta neked azt, hogy háttal álljál 
folyton, amióta tart e földi lét?)

A sötét függönyök most mind behúzva. 
Még azt sem tudhatod meg, mire vártál: 
hogy le- vagy fölfelé mutat az ujja.
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KÖSZÖNTJÜK A 70 ÉVES LÁNG GUSZTÁVOT 
KÁNTOR LAJOS

Láng-dosszié -  társszerzőségben
Előtörténet
A „Kántor-Láng” előtagjaként az em

lékezést, a kritikusi-irodalomtörténészi- 
szerkesztó'i múltidézést tulajdonképpen 
a Bolyai Egyetem magyar nyelv és iroda
lom szakát 1953-ban és 1954-ben kezdett 
évfolyamokkal kellene indítani, hiszen 
nemzedéki „fertőződésünk”, elkötelezett
ségünk ott kezdődött, a barátságok pe
dig -  Páskándi Gézával, Bálint Tiborral, 
Lászlóffy Aladárral, Ritoókkal, Jancsik 
Pállal (majd a Szatmárnémetiből 1955- 
ben érkezett Szilágyi Domokossal) -  ho
vatovább összeértek. Rövid kiadói mun
kája után Láng az egyetemen folytatta, 
én (ugyancsak 1959-től) a Korunk szer
kesztőségében. így teremtődött meg a 
lehetősége irodalompolitizálásunknak, 
az alkalmi vagy nagyon is átgondolt kri
tika-rendeléseknek, melyeknek talán 
a legsikeresebbje -  mindenesetre a leg- 
visszhangosabbja -  a „nagymenő” Igaz 
Szó-főszerkesztő, Hajdú Győző Műhely 
című kötetének tárgyszerűen szigorú 
Láng-féle bírálata lett (1967-ben). A szer
kesztőségi botrányt, amelybe a helyi párt
szervek is beleavatkoztak, túléltük, mi 
több, mondhatni győztesen kerültünk ki 
belőle. (Amit persze Hajdú nem felejtett 
el nekünk.)

Volt idő -  főleg a hatvanas években meg 
a hetvenesekben -, amikor a kolozsvári iro
dalmi hetilap, az Utunk hasábjain elég sű
rűn váltottuk egymást kritikai szövegek
kel. Ha emlékezetem nem csal, ennek az 
időszaknak az elején kért fel minket Maro
si Péter rovatvezető rendszeres román (iro
dalmi) lapszemle írására. Majd amikor el
készült egy-egy fejezet a romániai magyar 
irodalom 1945 utáni történetéből, ezek sor
ra jöttek az Utunk ban.

Keresgélés közben találtam rá egy -  
úgy gondolom, nem érdektelen -  „kényel
metlen párbeszéd” műfaji megjelölést 
viselő gépirat másolatára; föltehetőleg 
1969 elején került sor magnós beszél
getésünkre, valamelyik marosvásárhe
lyi irodalmi szerkesztő kért fel minket 
Csiki László (Esőt-kaszáló), Farkas Ár
pád (Másnapos ének) és Magyari Lajos 
(.Hétarcú ballada) Forrás-kötetének rend
hagyó formájú, közös bírálatára. „Nemze
dék, hit, értelem” hármas címszava alatt 
ez bizony erőteljesen generációs szempont
ok, kérdések középpontba állítását pre
zentálja. Nem ellenőriztem, hogy végül is 
mi jelent meg belőle az Igaz Szóban, így 
a nálam lévő javítatlan másolatból máso
lok ki egy ma is fontosnak tűnő részt az 
„Első kritikus” (L. G.) szövegezéséből. A 
történelmi hagyományokról, folklór-ha
tásról, népi mitológiáról beszélgettünk 
főleg a Magyari-kötethez kapcsoltan, 
amire Láng az irodalomtörténeti előké
peket kezdte idézni, Illyés Gyula Árpád
ját, Kányáditól a Barbár szonetteket. „Ez 
az érzésmód akkor bukkan fel -  folytatta 
Láng a korábban felmerült gondolatot,

visszatérve Vörösmartyig, a Zalán futásá
ig -, amikor egy nemzet, nemzetiség (füg
getlenül a politikai formációtól, amelyben 
él) keresésben van; nincs szilárd koordiná
ta-rendszere, melybe létét illeszthetné, 
akkor jönnek ezek a múlt-mítoszok, nem 
a ködösítés végett, hanem megpróbál a 
mítosszá szublimált múltból feleletet ta
lálni a jelenre, vagy ha feleletet nem, leg
alább érzelmi támaszt.” Szó kerül aztán 
a lírai kamaszkorról, a valós vagy hamis 
nemzedéki tudatról, illúziókról, a Forrás 
első és második nemzedéke közti (vélt?) 
különbségekről. Ma már azt merném 
mondani, hogy ez a már-már általunk is 
elfelejtett magnófelvétel amolyan előképe 
erdélyi irodalomtörténetünknek.

Az irodalomtörténet 
körül (előtte 
és utána)
Mert hogy benne mi van, azt bárki -  

a két kiadás alapján (1971 és 1973) -  el
lenőrizheti. Ami a figyelmes olvasónak 
azonban feltűnhet, a címváltozás. Ponto
sabban: egy évszám változása. Az első 
kiadásban ez olvasható: Romániai ma
gyar irodalom 1945-1970. A második, 
„javított” kiadás címlapján viszont a két 
szélső pont meghatározásaként ez áll: 
1944-1970. Talán innen kell, innen lehet 
kezdeni a visszapillantást a három és fél 
évtizedes (irodalom)történetre.

A könyv (közvetlen) előtörténetéhez, a 
munka elindításához egy budapesti talál
kozást kell felidéznem: Bodnár György, 
a Magyar Tudományos Akadémia iroda
lomtudományi Intézetének vezető mun
katársa üzent, s az üzenet nyomán leül
tünk egy négyszemközti beszélgetésre. 
Erre talán 1969-ben (vagy 1970 legele
jén?) került sor. Közölte, hogy az Intézet 
keretében folytatódik a magyar irodalom 
történeti összefoglalása. (Az utolsó, a ha
todik vaskos kötet „a Nagy Spenót”-ból -  
az ironikus utalás, feltételezem, a borító
lap színéből indult ki -  1966-ban jelent 
meg, Szabolcsi Miklós szerkesztésében, 
Béládi Miklós és Bodnár György volt a 
szerkesztő munkatársa; címe A magyar

irodalom története 1919-től napjainkig. 
Ebben olvasható, egy „Kitekintés” feje
zet, azon belül a „Magyar irodalom Romá
niában” című rész, a szerző neve helyett 
„Munkaközösség” szerepel. Szakmai ber
kekben tudni lehetett, hogy a Czine Mi
hály által írt alfejezetet nem fogadták el 
a hivatalosságok, az átdolgozás során szü
letett meg a kötetbe került változat.) Az 
intézeti terv szerint az 1945 és 1970 közti 
korszakot fogja felölelni az új összefogla
lás, ebben számítanának rám, írjam meg 
a romániai magyar irodalmi részt. Kevés 
gondolkodás után ott helyben azt vála
szoltam, ezt én Láng Gusztávval közösen 
tudnám vállalni, de persze előbb beszél
nem kell vele. Hazaérkezve Kolozsvárra, 
Láng Guszti barátommal megegyeztünk, 
visszajeleztünk a megrendelőnek, elosz
tottuk magunk között a műfaji területe
ket, illetve az egyes szerzőket — és elké
szítettük a kéziratot. Minthogy azonban 
látszott, a budapesti kiadás jelentősen 
késni fog (végül 1982-ben látott napvilá
got a mi szövegünket is tartalmazó kötet, 
A határon túli magyar irodalom címmel, 
a főcím pedig így módosult: A magyar 
irodalom története 1945-1975), a megren
delők beleegyezésével megkerestem Do
mokos Gézát, a Kriterion igazgatóját, 
és felajánlottam neki a most már önálló 
könyvünket. Domokos igent mondott -  és 
1971-ben nyomdafestéket láthatott közös 
munkánk, a Romániai magyar irodalom 
1945-1970, dokumentumértékű (általunk 
összeszedett) fényképekkel és Réthy An
dor terjedelmes, a mi 212 könyvoldalnyi 
tanulmányunkat közel 200 oldallal kiegé
szítő bibliográfiájával. (Réthy könyvésze
ti gyűjtését és rendszerezését természete
sen átnéztük, itt-ott javítottuk, a munka 
és a felelősség azonban, természetesen, el- 
vitathatatlanul az övé maradt.)

Az 1945-ös, „felszabadulási” dátum 
nyilván Magyarországra utal; ebből lett 
az egyik feljelentés, mert hát a mi „felsza
badulásunk” ugye 1944. augusztus 23- 
án történt. A följelentő és az őt meghall
gató „szerv” arra már nem gondolt, hogy 
Erdélyben az újabb hatalomváltozás csak 
valamikor októberben kezdődött -  de et
től függetlenül is, az irodalom nem nap- 
ra-hétre pontosan követi a társadalmi-po
litikai változásokat (amilyen mértékben 
követi, persze). Vagyis 1945 a valósá
gos határ, legalábbis valóságosabb, mint 
1944. A kiadó természetesen nem ellen
kezhetett, következésképpen mi sem, így 
hát változott a második kiadás címe. Más 
változtatásokat is feltételül szabtak, így 
például az én legkedvesebb mondatomat 
törölni kellett, az 1973-as kiadás olvasó
ja már nem találkozhat a Hajdú Győzőről 
szóló néhány sorban a Műhely című kötet 
e sommás jellemzésével: „...helyenként az 
irodalomkritika látszatát kelti”.

Arról, hogy mi történt 1971 után -  illet
ve előtte - , magam is pontosabban tudok 
beszámolni egy most kezembe került gép- 
iratmásolat alapján. Jó emlékű újságíró
műfordító barátom, a nagyváradi Bölöni 
Sándor a könyv második kiadásának meg
jelenése előtt interjút készített velünk, a 
bukaresti Előre számára. Itt mintegy öt
ven megjelent kritikáról, recenzióról be-

>  >  >  >  >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról 
szélünk, összesítve azonban (a második 
kiadás visszhangját is beszámítva) emlé
kezetem szerint száz körül volt az írásos 
reagálások száma. Ez akkor is siker (ma 
szinte elképzelhetetlen), ha közöttük nem 
egy dühös kirohanásnak, elmarasztalás
nak, politikai inszinuációnak minősíthe- 
tő. (Az egyik legdurvábbat Jordáky Lajos 
írta a budapesti Kritikában) Tulajdon
képpen az irodalom, a gondolkodás sza
badságharcáról volt szó. A kettős interjú
ban Láng Gusztáv mondotta: „Van először 
bíráló -  nem is egy - , aki történetiség cí
mén valamiféle mentő (vagy éppenséggel 
felmentő) körülmények tekintetbe vételét 
igényli a művek és életművek értékelése
kor. Azaz, durván fogalmazva, ilyesféle 
megállapításokat: igaz ugyan, hogy X mű 
formailag gyenge, a valóságról szegényes
-  vagy éppen hamis -  képet ad, de az ak
kori történelmi körülmények között erről 
a témáról igazabban és szebben írni nem 
lehetett.” Hamis ez az állítás, mert „törté
nelmi körülmények legfeljebb magyaráz
hatják egy-egy mű -  vagy akár egy egész 
irodalom -  gyengéit, de nem menthetik. 
Éppen ezért a kritikusnak is, az iroda
lomtörténésznek pedig még inkább köte
lessége a legtörténetibb szemlélet talaján 
állva is, lemérni a mű immanens esztéti
kai értékét, s ezt az értéket nem »emel
heti meg« semmiféle történeti mentőkö
rülmény kedvéért.” Láng részletesebben 
is kitért közösnek mondható felfogásunk
ra: „...a sematizmust támogató esztétikai 
normák csakugyan rákényszeríthették 
az írókra a sematikus művészi gyakorla
tot — ám a sematikus művek létrejöttük 
pillanatától igazolták-támogatták a sema
tikus esztétikai elveket.” Az irodalomtör
téneti összefoglalást megelőző kritikusi 
gyakorlatunkban mindketten ezen esz
tétikai normák ellen harcoltunk, az el
lenükre születő új művek mellett érvel
tünk. Nekem megadatott, hogy a Korunk 
irodalmi szerkesztőjeként e küzdelmünk
nek nagyobb súlyt adjak, egyéni rova
tomban pedig, a Kövekben már 1967-től 
propagáljam azt, amit fontosnak, jónak 
tartottam. (A mondottak ellenőrizhetők 
a Pallas-Akadémia kiadásában napvilá
got látott, A nagyelefánt nyomában című 
kötetben.) Vádként fogalmazódott meg, 
hogy a Romániai magyar irodalom 1945 
(1944) -  1970 a Forrás (első és második 
nemzedékének) oldaláról nézi az egész 
irodalmat; ezt én akkoriban tagadtam, 
ám most belátom, van ebben jókora igaz
ság. De talán nem is olyan nagy hiba ez
— vélem az új ezredben, amikor már le
zárult Szilágyi Domokos, Palocsay Zsig- 
mond, Hervay Gizella, Bálint Tibor, nem 
utolsósorban a szerintem „elő-Forrás”- 
ként számon tartható Páskándi Géza élet
műve, a kortárs magyar (nem csupán er
délyi vagy romániai magyar) irodalom 
pedig amolyan élő klasszikusai közé szá
mítja Lászlóffy Aladárt, Bodor Ádámot, 
Szilágyi Istvánt.

Az idézett Bölöni-interjúból egyébként 
kiolvasható, hogy nem csupán a Forrás
szerzők jutottak a könyvben kiemelt sze
rephez. Ugyancsak szerzőtársamat, Láng 
Gusztávot idézhetem: „...annak idején 
Szabó Gyula Gondos atyafisága vagy Sü

tő András Félrejáró Salamonja egy, a se
matizmust cáfoló valóságkép elemeit ta r
talmazta, esztétikai kvalitásaik ezért 
lehettek történeti értékek hordozói is, 
mintegy a későbbi években kibontakozó 
írói szemlélet és magatartás előfutárai. 
Továbbmenve: elképzelhető, hogy a kor
szak rutinos művei között találunk olya
nokat is, amelyek mondjuk a szerkezet 
arányosságában, a cselekmény fordulatos
ságában stb. felülmúlják az említett két 
művet — egy irodalomtörténetben azon
ban, éppen ilyen történeti értékük mi
att mindig is exponáltabb helyet kell kap
niuk, mint az írástechnikailag éppoly jó 
(vagy jobb), de a fejlődési tendencia szem
pontjából közömbös műveknek.”

Feltételezem, hogy jó harminc év múl
tán Láng a „fejlődési tendencia” tételt 
más kifejezéssel helyettesítené, a lénye
gen azonban ez nem változtat. Valami(k) 
mellé odaálltunk, és úgy gondolom, ezt 
ma sem kell szégyellnünk. Fontos volt az 
elszigeteltségből való kitörés is. Noha az 
interjú egy (romániai) írószövetségi kon
ferencia küszöbén készült, elmondtam 
Bölöni Sándornak: legjelentősebb érté
keink hozzámérését (a román mellett) a 
magyar (azaz magyarországi és összm- 
agyar) irodalom értékeihez lényegesnek 
tartom, és el kell helyeznünk ezeket a je
lenkori világirodalom irányzataiban, tö
rekvéseiben. Arra a kérdésre pedig, hogy 
milyen jellegű lesz az átdolgozás, vagyis 
a második kiadás miben tér majd el az 
elsőtől, így válaszoltam: „Nincs szó tel
jes átdolgozásról — ezt egyrészt nem érez
zük szükségesnek, másrészt nem tartjuk 
lehetségesnek. Nyilván elképzelhető sok
kal jobb, teljesebb, a modern irodalomtu
domány eredményeit következetesebben 
érvényesítő irodalomtörténet, ehhez azon
ban évek előmunkálataira lenne szükség 
-  s tulajdonképpen egy ilyen feladat nem 
két ember (akiknek közben más foglalko
zásuk, elfoglaltságuk is van), hanem egy 
intézet erejét tenné próbára.”

Ezt vallom ma is.
(Még egy megjegyzés: támadóink

nak sikerült megakadályozniuk, hogy 
könyvünket románra fordítsák, noha a 
Kriterion ezt kezdeményezte. Az aján
lók közt ott volt a neves irodalomtudós, 
Nicolae Balotá is. Az akadémiai díj kár
pótolt, román részről, az elmaradt fordí
tásért.)

Közösben
(többekkel)
A kritikusi tevékenység eredményes

sége nehezen mérhető. Az irodalomtör
ténet-írással összefüggésben, a kánon
képzéssel, az abban betöltött szereppel 
szokás erről beszélni. Én ugyan az iroda
lom lényegével ellenkezőnek vélem a „ká
non” fogalmát, ám az kétségtelen, hogy a 
figyelemfelhívás, hangsúlyok kitétele fon
tos lehet irányok, főként azonban művek 
előtérbe kerülésében. Ebben a díjak szere
pe — ha érdemiek — nem mellőzhető.

Máig nem halványuló büszkeséggel 
vallom, hogy a mi Pezsgő-díjunknak hi
tele volt; az 1971 és 1983 közötti években 
erre, az alkotók legalábbis, jobban figyel

tek, mint a pénzzel is járó írószövetségi 
meg akadémiai kitüntetésekre. A kezde
ményező, a kigondoló Láng Gusztáv volt, 
a kivitelezés, a gyakorlatba ültetés (az el
ső években) közös munka. Közös volt az 
indító felháborodás, ugyanis 1970-ben 
Bukarestben — romániai magyar illeté
kesek ajánlására -  Bodor Pál kötetének 
(A meztelen lány) ítélték a magyar költé
szeti díjat, holott volt egy messze jobb ver
seskönyv is az adott időszakban: a Búcsú 
a trópusoktól, Szilágyi Domokostól. A ha
sonló „tévedések” kiküszöbölését célozta 
Láng javaslata, amit valamennyi felkért 
kritikus szívesen fogadott: haton kolozs
váriak, akik akkortájt több-kevesebb 
rendszerességgel írtunk irodalombírála
tot — Földes László, K. Jakab Antal, Kán
tor Lajos, Láng Gusztáv, Marosi Péter 
és Szőcs István - , vállaljuk magunkra a 
döntést: végigolvasva az előző év termé
sét (vers, próza, dráma, esszé), szavazat- 
többséggel válasszuk ki a legjobbnak ta r
tott erdélyi, romániai magyar alkotást 
(elsősorban könyvet, de lehet nagyobb 
igényű folyóiratközlés is), és fizessünk a 
nyertesnek egy üveg pezsgőt. A Pezsgő
díjasok névsora Páskándi Gézával kezdő
dött, majd jött Lászlóffy Aladár, Szilágyi 
Domokos, Sütő András, Bodor Ádám, Szil
ágyi István, megint Lászlóffy, Panek Zol
tán. 1979-től Láng már nem vett részt a 
vitában és szavazásban -  nem sikerült 
meggyőzni őt, hogy maradjon -, tudomá
som szerint elsősorban a manipulációs kí
sérletek zavarták (ebben ugyanis Maro
si Péter kétségtelenül nagy mester volt). 
Azt hiszem — a további Pezsgő-díjasok ne
ve, illetve díjazott műve ezt látszik igazol
ni - , hogy Guszti barátomnak nem kel
lett volna kilépnie általa kezdeményezett 
alkalmi társaságunkból (amely többször, 
kényszerűen változott, halálesetek mi
att elsősorban); Bálint Tibor és Pusztai 
János, Székely János, Köntös-Szabó Zol
tán, Kenéz Ferenc és Király László hason
lóképpen vállalható volt, mint pezsgős- 
elődeik. Egészében véve azonban, szép 
történet ez -  folytatása azóta sincs, sem 
nálunk, sem rokon tájakon.

A másik közös jelenésünk szintén éve
ket fog át, hiszen a Balogh Edgár kigon
dolta, Venczel József által lelkesen-mun- 
kásan támogatott Romániai magyar 
irodalmi lexikon egyrészt hosszú előké
szítést igényelt, másrészt számos (cenzu- 
rális) akadályoztatásban volt része. Az 
első kötet 1981-ben látott napvilágot, a 
Kriterion kiadásában (A-F), a második 
(G-Ke) csak 1991-ben, vagyis a változás 
után jelent meg, 1994-ben (már Dávid 
Gyula főszerkesztőségével) a harmadik 
(Kh-M), a mindmáig utolsó (N-R) pedig 
2002-ben. A szerkesztőbizottságban mind
ketten (a negyedik kötetben mint az „ala
pító szerkesztőbizottság” tagjai) mindvé
gig szerepelünk, noha az újabb kötetek 
munkálataihoz már alig van közünk. (Tá
volság, egyéb feladatok.) Azt hiszem azon
ban, hogy azok a hetente tartott lexikon
szerkesztőségi megbeszélések (és a késő 
estig, éjszakába nyúló folytatások, borozga
tással, preferánsz-partival), a bibiliográ- 
fus Reischel Arthurral (Réthy Andorral), 
Benkő Samuval, Engel (Köllő) Károllyal, 
többiekkel -  megőrzésre érdemes emlék.
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SZOCS ISTVÁN

MERENGŐ
A spanyolviasz
feltalálásának
történ etéb ő l

Mottó: „Több dolgok vannak égen 
s földön,

mintsem képzelmetek”... stb.
(W. Sh.)

Egyre több excentrikus írás jelenik 
meg a történelemről. Excentrikus az a 
felfogás, nézet, beállítás, sőt egyszerű
en puszta állítás, kijelentés, sőt megálla
pítás is, ami eltér, különbözik, szemben 
áll mindazzal, amit az iskolai tanköny
vek és egyetemi előadások vallanak. Va
gyis: rendhagyóak. Sokan szívesebben 
használják az aberrált kifejezést, ami
nek a jelentése „elfajzott, eltorzult, bete
ges, valótlanság-mániás” és hasonlók. 
Magyar vonatkozásban excentrikusnak 
tekintik mindazokat a nézeteket, ame
lyek szerint a magyarság „végső fokon” 
nem északkeleti „őshazából” és nem a 
IX. század vége felé érkezett mai lakóte
rületére. Amint m ár 1972-ben taglalni 
igyekeztem, az excentrikus irányzatok 
többnyire messzi keleti vagy délkeleti 
irányban képzelik el az őshazát, a hon
foglalást meg kétszáz vagy négyszáz, 
esetleg ezer vagy kétezer évvel korább
ra teszik. A magyar excentrikusakat 
általában a „romantikus” minősítés
sel illetik, amihez különböző, tudatza
var vagy ködös elmeállapot fennforgá
sát feltételező jelzők járulnak. Kezdve 
a tapintatos álmodozó, délibábos jellem
zéstől a m ár vicsorogva vádoló lázálom
kergető, zagyva, ámokfutó s hasonló ki
tételekig.

Sürgősen előre kell bocsátanom, nem
csak a magyar vonatkozású excentri
kus kiadványok sokasodnak, és nem
csak a még egészen friss, még meleg 
Illig-féle szenzációra gondolok, amely 
szerint háromszáz évet belehamisítot
tak  az európai történelembe, vagy az 
ehhez kapcsolódó Hunnivári Kalendári
umra, amely szerint az eltolódás a tör
ténelmi kronológiában a XII. század 
előtt mindössze kettőszáz esztendő, ha
nem azokra a pántrák, pónfinnugor, 
pánkelta és „megalitista” elméletekre, 
és leginkább az atlantida irányzatok
ra, amelyek közös lényege, hogy a mai 
európai történelem és kultúra nem a 
görög-római ókor (illetve az annak for
rásául szolgáló úgynevezett régi Kelet) 
alapjára épül, hanem ezeknél sokkal ré
gebbi civilizációk romjain vagy legalább
is titokzatos nyomain „támasztott új éle
te t”, az azonban sokszor alacsonyabb 
rendűnek tűnik a hajdani „aranykor
oknál”. Mi lehet az oka az excentrikus

irányzatok valóságos burjánzásának 
manapság?...

Az eddigiek elejére, ha m ár nem ír
tam  oda, hogy Bevezetés, talán kellett 
volna két vagy három nullát illeszte
nem. Ám nem teszem, mert ez ma a 
tudományosság igényének egyik külső- 
séges jelzése, éppúgy, mint ahogy az 
ember számtalan jegyzetet biggyeszt 
az oldalak aljára, amelyekben kötelező
en minél gyakrabban kell megjelennie 
az „In:” ábrának. A tudományosság lá t
szatára irányuló igény elhárításának je
gyében máris a

SZEMBEN
A TUDOMÁNYOSSÁGGAL
alcímhez folyamodom. Miután azon

ban tapasztaltam, az a kevés olvasóm 
és „eszmetársam” is, aki egyáltalán lé
tezik, nehézségekkel küzd, amikor en
gem kellene idéznie s inkább nem is hi
vatkozik rám, a dolgokon könnyítendő, 
egyszerű sorszámozáshoz folyamodom 
„gondolati” vagy „társalgási” egységen
ként, és ezt minél tovább, lehetőleg szá
zig fogom folytatni.

1.) A Korunk nevű kolozsvári folyóirat
ban 1972-ben Szumír és Szemere címen 
írtam  egy délibábos cikket, amelyben éle
sen megkülönböztettem a sumerológia, 
a szumírizmus és a szumírkodás fogal
mát, és megemlítettem, hogy az egyik, 
újabban egyre inkább terjedő „roman
tikus” őshazaelméletet nem nevezhet

jük excentrikusnak, sem egzotikusnak, 
mert az őshazát nem „a körön kívül”, 
hanem a magyar népesség mai lakóhe
lyén, éppen a Kárpát-medencei Magya
rországon véli feltalálhatni. Ezért tulaj
donképpen az ultracentrikus elnevezés 
illetné meg, sőt még romantikus irány
zatnak sem mondható; a romantikus- 
ságot éppen az jelentené, hogy valaki 
máshonnan, messziről vagy legalábbis 
különös körülmények között származ
na, ebben az esetben pedig az ellenkező
jéről van szó, hogy tudniillik (mint a Ro
hanok) „mi olyan régiek vagyunk, hogy

egyáltalán nem is származunk”, és ho
gy „karaibok mindig voltak, csak kezdet
ben nagyon kevesen”. És szóba hoztam a 
Szovjetunióban egy időben elterjedt fel
fogást, hogy jóformán minden nyelv ott 
keletkezett, ahol ma a legtöbben beszé
lik. Nem hoztam szóba viszont akkor 
azt a látszatra idevágó tényt, hogy ma
gyar vonatkozásban Vámbéry Ármin 
volt az első, aki e „tantételt” megkísé
relte elfogadtatni; szerinte a K árpát
medencében már régebben megtelepe
dett ugor eredetű őslakosság és Árpád 
honfoglaló türkjeinek, azaz egy török et
nikum nak a keveredéséből alakult vol
na ki az a nyelvkeverék és kevert népes
ség, amit aztán „magyarnak” neveztek.

Nem soroltam e teóriát az ultra
centrikus újdonságok közé, mert sem 
az ugor-török nyelvvita kifáradt frontja
it nem akartam  feléleszteni, sem a keve
rék jellegű származéknyelv tétele nem 
tűnt számomra m ár akkor sem elfogad
hatónak. Többek közt azért sem, mert 
a keveredés fogalmához fűződő gyak
ran kezdetleges képzetek -  „tehát nem 
eredeti”... „korcs”... „elsatnyult”... „ide
gen toliakkal ékeskedő” -  okoznak ren
geteg tudatzavart, vagyis kavarodást.

Igen: gyakran oly primitív módon fog
ják fel e fogalmakat, mintha valaki azt 
mondaná, a meggyes rétes tulajdonkép
pen vaj és liszt keveredéséből keletkezik, 
amihez a meggy csatlakozása járul!

2.) Ám, kérdezheti bárki, mint 
ahogy jelen pillanatban is kérdezi va
laki, miközben az asztalomon halmozó
dó, legújabb megjelenésű „ultracentri
kus” könyveket és füzeteket forgatom: 
HOGYHOGY NEM TUDTUK EZT ED
DIG? Miért nem szólnak róluk a króni
kák? Milyen néven ismerték hazai őse
inket az idegenek? Vannak régészetileg 
bizonyítható emlékeik? Voltak-e uralko
dóik, hőseik, hogy hívták őket? Tükrö
ződik-e a hajdani létük a népmesékben, 
népköltészetben? Álmodozókon kívül, 
komoly tudósoknak hogyhogy nem tá
madtak legalább sejtéseik róluk, a K ár
pát-medence magyar bennszülött ősla
kosságáról?

A kérdéscsokorból nem válaszolok a 
régészetire, nemcsak azért nem, mert a 
kelleténél több tulajdonságot fontosítok 
az idevágó anekdotáknak és csipkelődé
seknek -  kezdve azon, hogy (egy ame- 
rikánus szerint) a régészek mindazt 
megtalálják, amihez csak képük van; 
és nemcsak azért nem, mert sok lehan
goló személyes csalódás is ért részük
ről, és nem akarok kegyeletsértő szín
ben feltűnni, hanem mert nincsenek 
hozzá adottságaim, a számtalan egy
mást felváltó-űző-kiszorító-kapturáló 
kultúra, temetkezési mód, cserépdíszít
mény, karperec és nyílhegy sötét renge
tegében éppúgy nem tudok tájékozódni, 
mint az indogermanisztika hangválto
zásaiban (Trubeckoj előtt).

(Mégsem állhatom meg, hogy fel ne 
emlegessem az első magyar régésznő,

» > »  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
Torma Zsófia finom mosollyal előadott 
esetét egy berlini régészkongresszuson, 
valamikor a XIX. század vége felé. Ma
gával vitt egy Hunyad megyei leletből 
származó cserépdarabot, rajta egy tra 
pézforma ábra, alján nehány krikszk- 
rakszszerű „kinövéssel”, kikérendő né
met kollégák véleményét. Azok kézről 
kézre adva, azonnal felismerték rajta 
a jellegzetesen germán ló jellegzetes pa
táját. Majd belépett a terembe Virchow 
is, a kor legtekintélyesebb antropológu
sa, biológusa, a Kulturkampf nagy egyé
nisége, megfordította, azaz fejéről talpá
ra állította a cserépdarabot és -  inquit: 
íme, oltár, áldozati tűz lángjaival!)

S hogy a krónikák miért nem beszél
nek róluk? Furcsa kérdés, mivel amiről 
szólnak, azokat is egyfolytában cáfolni 
igyekszik a hiperkritikus akadémiai 
tudományosság. (Legutóbb, ha jól em
lékszem, Györffy György, aki „regény”- 
nek tekintette az Anonymus-krónikát, 
s megjegyzem, eleinte még én is hajlan
dó voltam akként tekinteni, mígnem ke
zembe nem kerültek egyes, halálosan 
elhallgatott művek.)

Marjalaky Kiss Lajos az 1920-as 
években az Anonymus-krónikáról két 
lényeges meglátást te tt közzé. Az első 
szerint a régi Magyarországnak mind
azokon a tájain, ahol a krónikaíró 
megnevezi az ott talált lakosság nem
zetiségét, a későbbi korokban is, mai 
napiglan nem magyar nemzetiségűek 
élnek. Ahol azonban csak falusiakról, 
falubéliekről (RUSTICI) beszél, ott ma 
is magyarok laknak (illetve laktak még 
a közelmúltban is!). Másik kijelentése: 
a Kárpát-medencében sok folyóvíz már 
a honfoglalás előtt is magyar nevű volt. 
(Ennek hatására Magyar Adorján hon
foglalás helyett egyre inkább csak az ál
lamalapítás időpontjáról beszél.) Azon
ban tekintélyes emberről csak egyről 
tudok, aki tudomásul vette Marjalakyt: 
Móricz Zsigmond volt az, aki főszerkesz
tő korában, a húszas évek végén le is kö
zölte a Nyugatban M. K. L. tanulm á
nyát. Pár évvel később pedig a Tüzes 
gép című elbeszélése bevezetőjében ha
tározottan vallja, hogy a Tisza menti 
magyar parasztság őslakosa az ország
nak, ettől kezdve készülődött is e tárgy
ban egy „őstörténeti regényt” is írni 
(lásd levelezését).

Ez érdekesen összecseng Móra Fe
renc kijelentéseivel, aki, noha nyelvi 
folytonosságról nem beszél, megállapít
ja, hogy Szeged környékén a római ko
ri sírokból ugyanannak az embertípus
nak a csontjai kerülnek elő, amelyik 
mai napiglan is él a Szeged környéki 
tanyákon. Megfigyelését néprajzi ada
lékokkal is kiegészíti, például, aho
gyan máshova helyezik a sírba a halott 
nő fésűjét, aszerint, hogy asszony volt- 
e, vagy lány, s a gyereksírokba ugyan
olyan kis csörgő-csengettyűket tesznek, 
mint amilyeneket a tanyasi anyák köt
nek a kicsik nyakába, hogy mindig hall
hassák, merre mászkálnak.
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Marjalaki Kiss Lajos megállapításai
ra  nemcsak a hivatalos tudomány nem 
reagált, de nem emlegetik a Kárpát-ős
haza céhen kívüli új felfedezői sem, va
lamilyen érthetetlen okból szívesebben 
maradnak meg a szép piros SPANYOL- 
VIASZNÁL!

3.) És mi lehetett a népneve benn
szülött őseinknek? Először akkor rez
zentem össze, amikor felfigyeltem rá, 
hogy a románok Szék község lakóit si- 
cannak nevezik. (A székiek ugyan erő
sen í-znek, szikieknek mondják magu
kat.) Az ókorból ismeretes viszont a 
secanus, sicanus nevű népesség, Pan
nóniától a Szajnáig, Hispániától Szicí
liáig el voltak terjedve (utóbbi sziget az 
ő nevüket viselte előbb), ők is éppúgy, 
mint a siculusok, a keltiber népek közé 
soroltatnak. Magyar Adorján szerint a 
siculusok és a sicanők ugyanannak az 
etnikumnak apa-, illetve anyajogú tá r
sadalomban élő változatai lehetnek. 
Tény az, hogy mindég egymás mellett 
fordulnak elő és sajátságos módon, min
dig ellenséges viszonyban, s ez elég meg
hökkentő -  és jellemző...

A probléma viszont csak az, hogy a 
kelta indogermán nyelv, sőt az óibériai 
nyelv is, amennyire meg tudják állapí
tani, hasonlít hozzá, meg a latinhoz, 
hindihoz is stb. Persze, vannak „ma
gyaros” vagy annak tűnő szavak a kel
ta nyelvekben, és magyaros nyelvtani 
fordulatok is, itt-ott, de hát melyik régi 
eurázsiai nyelvben nincsenek? Az eddig 
gyakrabban emlegetett egy-két tucat 
szóhoz, mint pl. llean-leány, whiskey- 
víz(ke?), Lugos-Lugos város stb. saját 
kútfőmből legfennebb annyit tehetnék 
hozzá, hogy a pitvar viszont kelta ere
detű szó, ugyanolyan szemléleti alapú, 
mint a csárda, amelyik szintén egy te
tőt vagy ereszt tartó  négy rudat jelent. 
Ez édeskevés, de akkor, mégis, hogy le
het az, hogy az ókori siculusok jellegze
tes helyneve a Segesta, Segestica, s Ma
gyarországon is ott vannak a somogyi 
Segesdek, a Nagy-Küküllő közelében az 
erdélyi Segesd és mellette Segesvár? És 
hogy lehet, hogy hajdani legendás k irá
lyuk neve, Italos, nemcsak az Eteléhez 
hasonlít, hanem az ital révén vizet is 
jelent? Fájt a szívem, amikor még a du
nántúli sicamberekről is le kellett mon
danom, amiből pedig m intha a sziki em
ber is kihallható lenne.

Akkor fedeztem fel Hérodotosznál a 
szigüniket, akik szerinte a Tisza-tájon 
és M arsiba körül laknak. A szigünon 
szót már Arisztotelész Poétikájából is
mertem, ahol is állítja, hogy Ciprus 
(Küprosz) szigetén a hajítódárda neve 
szigünon, s ennek meglehet a maga stí
lusértéke a választékos görögben is. Az 
ezzel teljesen azonos jelentésű és hang
zású szigony szó pedig, ha fene fenét és 
nyelvész nyelvészt eszik, akkor is ma
gyar szó. A szigün szó pedig félreérthe
tetlenül hasonlít szegény szavunkhoz, 
különösen, ha ilyen szókapcsolatban 
halljuk, mint szegény nép! Azt hittem, 
erre én jöttem rá először, de aztán meg

találtam  Cserép Józsefnél is, jó het
venöt évvel ezelőttről. Egy (különben 
szellemes) szumíros írónő ezt a szigün 
népséget a cigánnyal azonosítja, főleg, 
mert állandóan szekereztek -  ám ak
kor azokat cigényeknek hívnánk, nem?

Hogyan változhat népnév, tájelne
vezés, tulajdonságjelző egymásba, a r
ra  legjobb példa a kelta bohém szó. 
Bohémia, amely történelmileg a mai 
Csehország területét jelentette, nevet 
adott egy időben a cseheknek is. És miu
tán  Franciaország nem minden korszak
ban fogadta becsületrenddel és államfői 
csókkal a menekülő cigányokat, sőt ki
tiltotta őket, a bevándorlók csehországi
aknak, bohémeknek nevezték magukat 
(mint ahogy másfele meg egyiptomiak
nak, lásd gypsi). Életvitelük alapján az
tán  a „jövővel nem törődő, a polgári fe
gyelmet és semmiféle kötöttséget nem 
vállaló művésznépségféle” értelmet ka
pott a bohém szó. (A XX. század eleje 
táján egyesek „visszafordítják”, és a 
„cigány” származástól függetlenül „bo
hém” értelművé válik.)

S hogy állunk akkor a siculusok- 
kal? Először nem is magyar délibábos, 
hanem olasz szerző, Petrus Ranzanus, 
Mátyás király ideje táján próbálta rá
fogni a székelyekre, hogy — szicíliai
ak! Tény azonban az, hogy a közhagyo
mány szerint a székelyek m ár Árpád 
és nemeseinek bejövetele előtt is a hon 
tájain éltek; s volt egy olyan krónika
beli anekdota is, hogy falból vették fel 
(ők is, mint „bohémek”) a székely, azaz 
siculus nevet. Ám -  miért éppen azt, mi
ért nem nevezték magukat kvádoknak 
vagy éppen gepidáknak?

Valahogy mérlegelendő az a körül
mény, hogy a kelta eredetű népek azok, 
akik Európában leginkább hajlottak a 
nyelvcserére; nemcsak angol (nyelvű), 
francia, olasz, dél-német etnikai csopor
tok kelta vagy részben kelta eredetűek, 
de a szlovákok s a románok egy része 
is. (Pl. az avasiak.) Hampel József szat
mári ásatásokból előkerített kelta szob
rocskáin Móricz Zsigmond vidáman 
ismerte fel egyes családtagjainak arcvo
násait. A nyelvészeknek, ahelyett hogy 
szórakoznának az álnokul neki tulajdo
nított hülyeségeken, Horvát István nyo
matékos figyelmeztetésének mentében 
kellene haladniok: Nincs, és nem volt 
annyi nép, ahány népnév létezik, hiszen 
egyazon népet sok néven emlegetnek; és 
ezzel szemben: ugyanazt a népnevet egé
szen különböző népek is viselhetik; mi
vel az ókor végén nincs egy szakadék, 
amely elnyelte volna az addig szereplő 
népeket, és a középkorban megjelent né
pek sem hullottak „csak úgy” az égből, 
hanem az ókoriak utódai. (Mint ahogy 
az sem igaz, hogy Horvát István minde
nütt csak magyarokat látott: pl. a néme
tek és a szlávok jelenlétét is tanulm á
nyozza ókori színtereken!)

A szegény mellett, ha ez nem volna va
lakinek elég, a székellyel együtt, szóba 
jöhetne a matyó is, amely ma m ár csúf
név, és nincs is régről adatolva (akár-
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csak a tahó vagy barkó, góbé, görje más 
vidékekről), de még egyszer összerezzen
tem, amikor egy Orosius-féle térkép
reprodukción fölfedeztem egy Maegtja- 
land nevű területet, a mai Bács-Kiskun 
megye táján. Ez az Orose Paulus Hispá
niában élt az V. században, nagy teoló
gus és filozófus volt, világtörténetet is 
írt, sajnos soha kezem ügyébe sem ke
rült, és még nagyon sokakról tudok, 
akiknek szintén nem, köztük őstörté- 
nészeknek sem. A helyszín azért érde
kes, mert többek közt a Tiszán túl és a 
Dunáníw/ azt sugallja, hogy akik e táj
elnevezéseket megalkották, a Duna-Ti- 
sza közén lakoztak. Az ókorban is m ár 
jászok éltek itt (jaziges metanastae), 
akiket irániaknak tartanak , holott -  
akárcsak a vele területileg összefüggő 
Kiskunság és Palócföld is -  a Jászság 
névanyagában a legszínmagyarabb te
rület. S különös, hogy a rómaiak soha
sem foglalták el, holott 
beékelődött a biroda
lom testébe. (Vajon ezt 
a körülményt nem is 
vették volna észre? Sok 
régi térképen a váci 
és a Dráva-torkolati fo
lyamkanyar nem rajzo
lódik ki, a Duna rajtuk 
bár ferde, de egyenes 
vonalban folyik Váctól 
Orsováig.)

4.) És hogyhogy nincs 
nyoma ennek az itthoni 
őshazának a népkölté
szetben? kérdezhetni...
A nemzeti hagyományt 
őrzik nemcsak a króni
kák, csodaszarvas stb., 
de az egész közemléke
zet, regék, legendák is.
(Bár mindez a rendi 
műveltség címszó alá 
tartozna, osztályhagyo
mány, amelynek egy ré
sze „alászállott” a népi 
műveltségbe.) Miért nem emlékezik a 
nép a saját múltjára?

A kérdés nemcsak magyar vonat
kozásban merült fel m ár régen, a 
kultúrantropológiai feltárta, igenis lé
tezik a régi európai népi műveltségben 
olyan hagyomány- (főleg mítoszmarad
vány) réteg, amely nem a görög-latin 
„iskolás” műveltség, és nem is a Bib
lia hatására keletkezett. Sajátságos 
azonban, magyar vonatkozásban, füg
getlenül eredményeiktől és orientáció
juktól, éppen olyan hevesen támadták, 
délibábosozták a kérdés kutatóit is, 
mint az úgynevezett filológus őstörté
nész iskolát, vagyis azokat, akik főleg 
görög és latin nyelvű szövegekből pró
bálkoztak a magyarság történelmének 
ismeretlen korszakára vonatkoztatható 
neveket, szavakat, adatokat feltárni.

Egyetlenegy menlevél volt magyar 
néprajzosok, etnológusok és nyelvészek 
számára: a „szlávizmusé”; minden terü
leten minél több szláv hatást, átvételt,

befolyást kellett feltüntetni, még a finn
ugor (feltételezett) réteg rovására is.

Amikor pszichológus diákként meg
lepő tapasztalatokat szereztem a ma
gyar nyelv (és a magyar nyelvészet!) 
„érdekességeiről”, a népmesék világá
ra alapozva igyekeztem egy (virtuális) 
néptörténetet felvázolni, amely hátte
ret alkothatna a magyar nyelv életének 
hátteréhez.

A magyar népmesékből úgyszólván 
hiányzik az egzotikum, nemcsak a for
ró égövi, a távol-keleti, de a sztyeppéi és 
főleg a hideg égövi egzotikum is! A me
sehős mindig mérsékelt égövi vad, ren
geteg erdőn bujdosik, nem száguld a 
pusztán. (A bujdosás szó egy bizonyos 
koreográfiát is jelez, nem átlátható te
repet tételez fel.) A (mesehősök által) 
ismert világ határai az Üveghegyek és 
az Óperenciás tenger. Előbbiek egyesek 
szerint az Alpok jég borította csúcsai

(jég  és üveg -  a nyelvben és szemlélet
ben, sőt a fizikában is összefüggenek; 
feltűnőek a jé  vég és ög nyelvjárási ada
tok), mások szerint a Kaukázusé. Az 
Óperenciás tenger egyesek szerint 
az ausztriai Ens folyóra vonatkozik, 
megint csak mások szerint egy ósémi, 
„feneketlen mélységet” jelentő szóra, 
idegenszerűsége mindenesetre hangsú
lyozott a „latinos” végződéssel. Az en
nél is nagyobb messzeség, ahol a kurta 
farkú malac túr, ehhez értő szerzők sze
rint, „csillagtérkép-utalású”!

A növény- és állatvilág meséinkben 
teljesen hazai, ha néha fel is bukkan 
egy-egy oroszlán, az onnét van, hogy a 
nép az úri címereken látott elég két lá
bon ágaskodó oroszlánt, az meg a sár
kányelképzelésekhez hasonlít, profilból. 
(Ám az özönvíz előtti korokra kiterjedő 
emlékezet problémája most messzire 
vinne, csak annyit említek belőle, hogy 
Magyar Adorján szerint a rengeteg zöl
det zabáié egyes őshüllők bendőjében 
metángáz keletkezett s ez kiböfögve fel

lobbanhatott.) Általában a magyar nép
mesék sárkánya nagyon emberszabású, 
van úgy, hogy nem is magától repül, ha
nem lovagol, esetleg neki is táltos lova 
van; karddal, buzogánnyal hadakozik, 
rútsága nincs túlhangsúlyozva; az if
jú hölgyeket sem táplálkozás céljából 
rabolja el, hanem házasságra vágyik. 
Egyes középkori szövegeinkben sárgyík 
néven is előfordul. (Majd lásd alább.)

Legjellegzetesebb a mesék politikai 
földrajza: a nagy rengeteg erdőkön in
nét és túl mindig egy-egy városkirály
ság található, a mesebeli királyok orszá
ga nem birodalom; gyorsan átszelhető 
terület. Olyanszerű a mesevilág politi
kai szerkezete, mint amilyen a homé
roszi vagy azelőtti görög földön, a régi 
Itália északi felén, az Ábrahám-kori Kö
zel-Keleten, vagy Mezopotámia szumír 
korszakában. Ez azért is szembetűnő, 
mert a mesék, regék, balladák motívu

mai, a hőstípusok, té 
mák is a világnak eme 
tájai felé mutatnak, és 
nem a boreális régiók 
felé.

Harminc évvel ez
előtt Selyemsárhajó c. 
könyvecskémben e vi
lághoz egy útikalauz
félét kíséreltem írni. 
Teljesen visszhangta- 
lanul.

5.) Mielőtt rá
térnék néhány új 
ultracentrikus irányú 
munka átlapozására, 
hadd térjek ki az 1.) 
alatt felsorolt „Hogy 
lehet?” eseteknél még 
nem érintettek közül 
erre: „Soha egy szak
ember iskolázott szeme 
sem vette észre a zsák
ból kibújni akaró sze
gek hegyét?” -  De igen. 
Most csak egy példát 

említek. Melich János, a magyar nyelvé
szet legtekintélyesebb szlávistája (értve 
ezen azt, hogy nem a magyar nyomokat 
m utatta ki szláv nyelvekben, hanem for
dítva) még az első világháború előtt azt 
írta  a római kori Ampolium erdélyi vá
ros nevéről (ez Zalatna volt, az Erdélyi- 
érchegységben), hogy azt a mellette ka
nyargó Ompoly folyócskáról nevezték 
el; az Ompoly viszont magyar szó, vesd 
össze pl. „hömpölyög” stb. Magyar szer
zőknél sohasem bukkantam még er
re való reflektálásra (bár nem kizárt, 
hogy lappang valahol), csak Párvan, a 
neves román történész Geticájában ol
vastam. Párvan természetesen eluta
sítja, az időbeli eltolódás miatt, mivel 
a „honfoglalás” előtt hétszázötven évvel 
adatolt névről van szó. Pedig nemcsak 
a hömpölyög, hanem az omboly, ugyan
csak vízügyi forgalmat jelentő szó ta rto 
zik még ide, hanem az ömlik is, vagy a 
sompolyog is, s még mások is.

(Folytatása következik)
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CSEKE RÓBERT
A  líra birodalma
Le kell mondanom saját bálványaimról, 
ez már a líra birodalma, 
így jutok el csupán emberibb eszmékhez: 
ha felfordítom a mondat szerkezeteit.
S a szavak értelem-világát.
Átlépek tehát az árnyékból a fénybe -  
nem gyilkolhat meg semmi fogalom!

Két kezem vadászkés.
A fejem csupa retorika.
Talán a lábam elé is néznék, hogyha hinném: 
volt már enyém végtelen kiszámíthatatlanságom.
Ifjúi illemtelenségemet majd megbocsátja nekem a 
Megálmodhatatlan és Megismételhetetlen.
Bezzeg, nagy dolog!

Láthatatlant könnyezni.
A semmit, a semmit körberajzolni, 
és lenni isteni Sapiens.
Madártestem ütődött szárnyát folyton s folyton koptatni, 
míg végül sírva átkozom a sík-halált.
És amennyiben ingereim túlnövik rövid soraimat: 
minden szóba belehalni...

Fohász Anteiához
Tudtam, Európém bikája lesz valamelyik Zeusznak, 
és tudtam azt is, hogy a beosztás véletlen.
A  tengerpart a belső' lépés.
Vagy a kifele foszló, semmirétegnek ütköző' 
gondolatok hallgatag dala?
Mintha csupán pár őrültségünk dobbanásának

hódolnák igazán...

Fura világ -
ha polcaitokra friss sört vártok, 
elszégyeltek minden más örömkeltó't.
De, ha sodródnom kell, én is néző' leszek?
Vagy lebegek csupán az áron akár a fahéj...

Majd, ha egy napon rám is száll egy gyöngéd megértés, 
halkan bevallom neved, Anteia.
Bár csöppnyi csermelyemen keresztül, 
a zárt zsilipek alatt,
sosem voltál számomra járható, vagy szent -  
csak szétlőtt bürü papírhajóm árnyékában.

Hőszakadás a fényre
vén mohikán pakolta hátamra e kortalan félsorsot 
mit sem értsek -
az öreg fogása mint jeges odú ölelése markolja

azóta is lábnyomaimat

Trend
Remegő' lélegzettel, pirulaszagban 
egy tiszta vonatállomáson: 
így totyog el a délután.
És minden délután ettó'l fogva 
akár az összes eddigi.

Egy piros vonat húz 
be az állomásra, pirulaszagú 
szerelememberek foglalnak 
helyet kopott székein.
Rágyújtanak, majd kirabolják egymást, 
együgyűen dúdolgatnak 
szivarreklám-melódiákat.

S gondolnak a történtekre:
Az elhagyatott lakásból 
kiszaladt egy asszony.
Jeans-bokája, kokain-mellei, 
rúzs-ajaka sokat elmondott a brand-róí

ők meg hitelesítik az élményt.

Címtelen
ahogyan arany narancsokkal a kezedben 
a sárga földtől a sárga égig
amint csüngtél a liliomokkal s zengett a vasérc is 
hogy mily jó volt lenni ilyenkor

ahogyan az évezredek alvó hamujában 
mindent elvállaló hajadon-létünk 
a kinek-jó s kinek-nem-jó háboríthatatlan játéka 
ahogyan továbbjátszódik pár ritka dolog

amint az alma még ring az ágon 
s egy feszes nyelv egy másikon elterül 
hol a nap bemocskolt szétlőtt motyójából 
vigyorog még ezer meg ezer szőke kő...

Cseke Róbert: 1984-ben született Járán. A BBTE 
közgazdaság és európai tanulmányok szakának har
madéves hallgatója. Jelenleg Kolozsváron él.

papírra fekszenek neveink 
papírra fekszenek szemeink

üdvözlöm a lehetetlen hasonlatok feltalálóit!
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DEMETER SZILARD

Kórházi napló
2006. április 15.
Kórházban ülni nagyon érdekes. Fő

leg, ha nem tudod, hogy kerülsz oda, 
csak halvány emlékeid vannak, valami 
mentőről, a kapusról, aki kitárja a hord
ágy előtt a nagyajtót, az asszonyról, aki
nek a kétségbeesett arcát nehezen felej
ted el, de akinek elől volt a helye a sofőr 
mellett, semmi ilyen kézszorongatás há
tul, sőt, mint a filmekben, lóg ki belő
led valami perfúzió, sejtések egy nagyon 
rendes mentősnőről, utána a sürgősségin 
egy atyai orvosról, aki magyarul magya
ráz neked, hogy mit, arra persze nem em
lékszel, mint ahogyan a neurológián az 
éjszakás román doktornőre sem, csak a 
pecsétes pólójára és a borzas hajára, ellen
séges, persze, én is az lennék, ha hajnali 
fél négykor felköltenének, bár ezért fize
tik, ugye, és valami injekcióra.

Másnap a vizit, a kollégák megnézik 
az új fiút, egy sincs ötvenen innen, a nő
vérkék, rezidensek következetesen fiú
nak szólítanak, egyes takarítónők lazán 
tegeznek is, vannak nagyon szép és na
gyon fiatal gyakornokok (?), vagy frissen 
végzettek, tipikus román szépségek, ők 
egy mukkot sem tudnak magyarul, míg 
idősebb kollégáik a magyar bácsikákkal 
magyarul beszélnek, törik, de rendben 
van, velem azért sem, egyet kivéve, alig 
várom, hogy ő következzen, nem elég ne
kem a konyhanyelv, amelyet naphosszat 
kell hallgatnom, szerencsére az egész szo
bának a Rapid a kedvence, viszont Gigi 
Becali az Isten egyeseknek, mert nem 
ül a pénzén, hanem házakat épít az ár
vízkárosultaknak, kíváncsi lennék a tu
lajdonlevelekre, de ezt nem merem mon
dani, mert a félholtak feltámadnának 
és meglincselnének. Fele-fele arányban 
vagyunk magyarok és románok, inkább 
románul beszélnek, a volt iraki vendég
munkáról, a kollektívről, a gyermekeik
ről, legtöbbjük Magyarba’ van, sőt, a ked
venc takarítónőm gyermeke is, aki sült 
román, de a Darált hús-konzerv címké
jét velem fordíttatja le, hirtelen nem jut 
eszembe a darált szó román megfelelő
je, kisegít az egyik koma, akit eddig ro
mánnak gondoltam, ezek szerint magyar, 
ilyen vicces kórtermünk van.

Apropó Isten: minden szobában van 
egy hangszóró, ahol délután hattól rend
szeresen román nyelvű misét közvetíte
nek, igaz, le lehetne kapcsolni, de minek, 
ugye, amúgy is elég monoton, az ember 
füle megszokja, nyugodtan lehet olvasni 
mellette, én főleg Rejtőt, illetve napilapo
kat, érdekes módon kezdem elveszíteni az

D em eter Szilárd: Székelyudvarhe
lyen született 1976-ban. A nagyváradi 
Partium Keresztény egyetem tanárse
gédje. Kötetei: Tempefó'i naplója 
(2002.), Mondolat (2004.) Egérfelügyelő 
(2005).

érdeklődésemet a napilapok iránt, nem is 
csoda, a kórházon belül teljesen máskép
pen folyik az idő.

Az asszony mindennap meglátogat, „fel
tölti az éléskamrámat”, mert a kórházi 
koszt ehetetlen, pótolja az olvasnivalót, 
István barátomtól kaptam egy CD-leját- 
szót, fülhallgatóval egészen be tudok zár
kózni, nem mintha ellenséges lenne a kör
nyezet, vagy ilyesmi, csak nem az enyém, 
magamban az enyém vagyok, és erre 
még a jazz is ráerősít, de mise alatt Iron 
Maident hallgatok, nem tiltakozáskép
pen, hanem csak úgy, jó hangos.

Mindennap legalább egy órát lógok 
kényszerűségből a perfúzión, ekkor is 
jól fog zene, nézem, ahogy csepeg ez az 
izé, még valamit belenyomnak, számo
lom a cseppeket, vagy zenét hallgatok 
és bámulom a plafont, a vége szar, ami
kor kiürül, mintha húzná a vénámat (az 
egyik asszisztensnő még csak ki sem lyu
kasztotta a műanyag tartályt, képzeld el, 
amikor a vénád húzza be a folyadékot, és 
a flakon csak horpad, csak horpad, mint
ha azt is be kellene szippantanod, na, az 
fájt is).

Meglátogatott édesanyám, nagyon jól 
esett, igaz, azt mondta, meg is halhat
tam volna, most kaptam még egy esélyt. 
És hogy nem szeretné bármelyik gyerme
két eltemetni.

Én, spec, nem akarok meghalni.

(Később)
Nagyon izgalmas: a férfiaknak 

mámeg diazepam-injekció, alszik is az 
egész banda, mint a fene, a nőknél meg 
buli van, röhincsélnek. Én egy üveg teá
val kint a folyosón írok azon a kis kere
kes asztalkán, amelyen a gyógyszere
ket szokás betaszajtani. Rákérdeztem 
a nővérkénél, minek a diazepam, egy
felől az a válasza, hogy felírta a dok
tornő, másfelől, hogy aludni tudjunk, a 
szobatársak szerint meg azért, hogy ne 
zavarjon a zsúfoltság. Ugyanis, szakszó
val, „deratizálnak”, magyarán fertőtlení
tenek, ezért a férfiakat bezsúfolták egy 
szobába, nekem csak egy hármas -  igaz, 
kipárnázott -  szék jutott, Bicebóca a ke
mencepadkán, hadd fertőtlenítsék a ter
münket. Igen ám, de utána a nőket köl
töztették be a „mi” szobánkba, hogy az 
övéket is fertőtlenítsék, nagyon élvezik, 
becsszó, mintha bentlakásban lenne az 
ember. Mozgásterünk kb. egy szűk L- 
alakú folyosó, egyik leágazása az udvar
ra vezet, ott lehet cigarettázni, habár 
nekem tilos. Ilyenkor esténként azért 
mindenki a budiban cigizik, a szúnyog

hálón pont egy normális, cigaretta-kipöc- 
cintős lyuk van égetve. Egyetlen baj van 
a budiban való cigizéssel: az öregebb- 
je felváltva jön pisilni, pontosabban cso
szog, húzza a lábát, kopog a botjával. A 
szélütöttje bottal együtt kapaszkodik né
ha mindenben, az ajtókat belülről zárni 
nem lehet, könnyen előfordulhat, hogy aj
tóstul esik rád, rutin kérdése, ha hallod 
a bot koppanását, akkor kézzel vagy láb
bal kitámasztód.

A szolgálatos nővérek nem tudom, mi
lyen időközönként tartanak őrjáratot, én 
úgy az esti ellátás és a reggeli gyógysze- 
rezés között nem láttam még őket, mint
ha éjszaka nem halhatna meg senki. Mi 
pedig be vagyunk nyugtatózva, tőlünk a 
szomszéd akár fuldokolhat is, ha a hor
kolására nem ébredek meg, hogy’ ébred
nék meg a halálhörgésére. Enyészet, ez 
a jó szó, tetten érhető az enyészet. Mint
ha az öregek otthonában lennél, végki
árusításon. De van ebben valami báj, 
hogy szigorúan külön vannak választ
va a hímneműek a nőneműektől, még 
egy közös szalon sincs, vagy egy tévé
szoba, ahol a haldoklók utolsó leheletük
kel egymásnak örök hűséget fogadhatná
nak, vagy ilyenek, Rosalinda mintájára, 
semmi, ha visszacseréljük a szobákat, 
akkor ugyanez fog folyni. Most minden
ki ellenségesen figyeli -  a női pisilők -  
, mit is csinálok itt, mi ez a masina a ke
zem alatt. Viszont az összes alkalmazott 
nő. Képzeld el a szép, ifjúsága teljében 
lévő asszisztensnőt, amint sétálni kísé
ri a járókeretes nénikét. A női devolúció 
mintahelye. Ilyen lesz az összes bálvá
nyod, kisfiúkat hoznék ide, hadd tép
jék le a posztereiket. És nem vagyok 
hímsoviniszta, Brad Pitt is itt taknyol, 
le van bénulva félig, nyög, csak én férfi
szemmel nézem a világot, semmi semle
ges megfigyelő szubjektum. Hogy ilyen 
leszek, az az én bajom.

Még senkit sem láttam fogat mosni, 
és az rendben van, hogy egy félbéna nem 
megy zuhanyozni (ez nekem csak jó, az 
egy szem zuhanyzónál nincs tumultus) — 
viszont az éjszakai hangok mindent meg
érnek. Ha zeneszerző lennék, simán meg
írnám belőlük a Sorsunk szimfóniáját. Ez 
lesz belőled, haver.

Most adjunk a diazepamnak, menjünk 
lefeküdni.

2006. április 16.
Most gyorsan, mielőtt még jönnének a 

diazepammal.
Sikerült visszaköltöznünk a „szobánk

ba”, sőt, akkora szerencsém is volt, hogy 
az ablak mellett kaptam helyet, a sa
rokban, pont ahol szeretem. Ma sem
mi érdekes nem történt: meglátogattak 
anyósomék, rengeteg kaját hoztak, a fene 
tudja, hogy fogom megenni, de sonka, és 
az énáltalam rendelt flekken, valahogy 
csak legyűröm; ezen kívül beinternáltak 
még két beteget, az egyiket gyorsan ki is 
internálták, mindkettőnek megcsapolták 
a gerincét, érdekes, a látogató rokonságot 
kiküldték, mi, betegek, maradhattunk 
végignézni, igaz, egyesek átestek ugyan-

> » »  folytatás a 9. oldalon
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ezen, másoknak talán intő jel, vagy mi
csoda. A kiinternáltért három fiatal jött, 
nagyon erősködtek, hogy márpedig ha
zaviszik a csaveszt, mert van egy orvos, 
aki, a szolgálatos nővér nem értette, hogy 
akkor minek hozták be. Igaza volt. A má
sik beinternált viszont itt fog maradni, 
előre láthatóan, sem beszélni, sem sem
mi normálisát nem tud csinálni, pedig 
tegnap este kilenckor még semmi baja 
sem volt, mondja egy rokona-ismerőse, 
aki véle van, és aki rendezkedik, még ak
kor is, ha belegázol az itteni ápoló-takarí
tónő leikébe, átveszi a hatáskörét, pisilte- 
ti, rendezi, behozott egy tolószéket, mert 
neki úgy kényelmesebb, azzal védekezik, 
hogy tíz évet ő is dolgozott kórházban, al
koholizmusért rúghatták ki, az arcát néz
ve legalábbis, eléggé lelakott.

Brigi, az én asszonyom, akit minden
ki irigyel (na most: érthetjük ezt úgy is, 
hogy tőlem irigylik, úgy is, hogy őt irigy- 
lik, milyen fasza férje van, a helyes meg
fejtő egyikünkben sem részesül), szóval a 
Nagyasszony ma kétszer volt nálam, elő
ször szüléivel, másodszor magamagával, 
szemet is hányott rám, neki sem lehet 
könnyű -  de most a kinti világ része. Egy
re inkább erősödik bennem az érzés, ez a 
kinti-benti, már ki sem nézek az ablakon, 
mindig kíváncsian várom, milyen új ar
cok jelennek meg, no, nem a látogatók, ha
nem a munkaerő részéről. Például a mai 
asszisztensnő határozottan szimpatikus, 
fiatal, ő sem tud magyarul, de olyan buta 
haja van, hogy sajnálom a fodrászát, va
lószínűleg csak ennyire képes, viszont si
került megszelídítenem, igaz, ebben hatá
rozottan közrejátszott a két új delikvens 
plusz a rokon, legalább velem össze tu
dott nézni, hogy kacsintani, az túlzás len
ne, mert ő nemigen volt kacsintgatós ked
vében.

Ja, és kaptam új pizsamát az asszony
tól, passzol a nemzőköpenyem színéhez, 
klasszikus pizsama, nem olyan plüssma- 
cis, mint a másik, de abba haldoklásom 
alatt beleizzadtam. Ki kell mosni, így a 
verdikt.

És, mint volt olyan szíves a bátyám te
lefonon felhívni rá a figyelmemet, nem 
kaptam semmit a nyuszitól. Nem mintha 
szoktam volna, de azért tényleg. Viszont, 
ha minden igaz, akkor asszonyék hol
nap jönnek locsolni (locsoltatni?), és hoz
nak olyan debil játékokat, amelyek ezen 
a laptopon is mennek, nem bánom, én a 
Goblins 3-at kértem, ha csak sakkozni, 
tablézni, ne adj Isten, pasziánszozni tud
nék, nekem az is megérné. Vagy volt egy 
vikinges játék, emlékszem, a hőskorban, 
amikor a Kelléket még a Láthatatlan Kol
légium örve alatt szerkesztettük, akkor 
éjjeleken át nyúztuk ezt a marhaságot.

Visszatérve a benthez: fosok. Mármint 
képletesen. Holnap a „mi” doktornőnk 
lesz a „gárdás”, reggel hétre jön, egy do
log, hogy végre mond(ana) valamit, mi a 
franc bajom van, de egész nap bent lesz, 
ami azt jelenti, hogy csak titokban ciga
rettázhatok, add Uram, hogy szép na
punk legyen, tudjak kimenni a kertbe ol
vasni, ott csak nem ellenőriz.

Itt mindenki halott már este hétkor, 
mehetek megint a folyosóra olvasni.

Na, végre, lezuhanyozhattam, huhh, 
mindent megér.

És most az injekcióig következik Mo
zart Requiemje Rejtővel keverve.

(Diazepam-injekció után)

Sikerült végre a meseregényem hete
dik fejezetét is megírnom, kissé rövidre 
sikerült, mintha Papp Attila Zsoltnak ír
tam volna a Krónika Szempontjába, egye 
fene, nekem így kerek, el is küldöm neki, 
Töhötöm barátom leharapja a fejem, mert
hogy szétszórom, de írja ő, és rukkoljon 
elő majd egyszerre, téma letudva. Mond
ja az asszony, hogy a floppyn elvitt első 
naplórészletet felrakta a biogomra, erről 
csak az a rész jut eszembe a 22-es csap
dájából, amikor a kórházban egy elkerí
tett részből egy ezredes kis gézdarabká
kon nyálkás üzeneteket küldözgetett a 
külvilágnak. Szobatársaim alszanak, ki
véve a gondos rokon-ismerőst, ő az új fiú 
ágya mellett virraszt, nem tudom mit

vár, vagy csak megszokás nála, a pasas 
alszik, igaz, hirtelen természet.

Az asszisztensnőtől engedélyt kértem, 
hogy a folyósón pötyögtethessek, szegény, 
nem is értette, mit akarok, lefordítottam, 
zavarom-e, ha itt kalimpírozok, azt vála
szolta, nem, mondok, az első könyvemet 
is kórházban írtam, biztos, szórakoztat, 
mondja ő, nem, mondom, rengeteg időm 
van, agyon kell ütni valamivel, és a sok 
üléstől, olvasástól már izomlázam van. 
Érdekes, ilyenkor mennyire tudok romá
nul. Már az injekciónál megijesztettem, 
mondok neki, készültem, idáig Mozart 
Requiemjet hallgattam, ezt ő úgy fordítot
ta le, félek az injekciótól, mondom, nem, 
csak a végétől. Az baromira tud feszíteni. 
Hát ilyen a szérum. A kártyapartner meg 
vigyorogva mutatja, hogy ő kibulizta, ne
ki fiolában adják. De akkor ki tapizza a 
seggemet? Most hoztak egy új pacienst. 
Ez is haldoklik. Húsvét van. Krisztus fel
támadt!

2006. április 17.
Ilyent sem pipáltam még, arra ébredek 

hajnali négykor, hogy nagyban hallózok, 
apámmal beszélek telefonon. Fel is fogom 
ma hívni, tényleg, rég nem beszéltem ve
le, és ünnepek vannak, vagy mi. Az egész 
kórterem ébren van, cigisekül elvonu
lunk a budiba, kiderül, hogy az utolsó- 
előtti páciens kísérője tulajdonképpen az 
élettársa, 33 éves (mondja ő), a pasas 66, 
a pasasból az életben nem lesz ember, a 
nőt nemigen zavarja. Mindezt a „mi” öre
günk meséli, régi motoros, ő a pletykafé
szek. Az utolsónak érkezett bácsi mellett 
is van kislány, de a lánya, szögény, egy ba
romi kényelmetlen széken ülte végig az éj
szakát, tudom, mert olyanon írok. És már

a zuhanyozásnál is van vetélytársam, a 
kártya- és cigipartnernek behozták a bo
rotválkozó felszerelését, úgy látszik, a 
borotválkozással a zuhanyozás is reflex- 
szerűen együtt jár. Én nem fogok borot
válkozni, mert így is mindenki lefiúz. 
Az asszisztensnő is meglepődött, amikor 
töredelmesen bevallottam, hogy már há
rom könyvem jelent meg. Rögvest regge
li után jön a szolgálatos, akarom-e a per
fúziót, akarja a fene, de ha már muszáj, 
akkor legyünk túl rajta, papírt fogok kér
ni róla, mert ha a rendér elkap, simán 
bevarrnak heroinfogyasztásért, úgy néz 
ki lassan a vénám. Míg a csepegő vita
minnal kevert glukózt bámulom, megint 
csak Mozart Requiemjét hallgatom, ben
ne maradt a CD-lejátszóban, amúgy a 
kedvencem, mára ígérte a Nagyasszony 
a Brahmsét, remélem, nem feledkezik 
meg róla. Hamarabb elfogyott az enyém, 
mint a Jóska báé (ő a cigikoma), „hama
rabb megittam”, ahogyan itt viccesen 
mondják. Utána -  reggel hétkor! -  felhív
tam édesanyámat, virtualice locsoljam 
meg, csak versikét tudtam mondani: „Én 
kis Kertész Imre vagyok,/ Nobel-díjat 
locsolgatok./ Meg szabad-e piros tojás?” 
na így szól a teljes verzió, ezt küldtem 
el minden nőismerősömnek. És kisütött 
a nap! Jóska bával napfürdőztettük az 
arcunkat egy-egy szál cigaretta mellett, 
lestük a doktornőt, megérkezett, spulni 
vissza a kórterembe. Egy kissé mintha 
el is szundítottam volna, iszonyatos bűz
re ébredtem fel. A szomszéd (az új fiú) be
szart, és ez még nem elég, le is tépte ma
gáról a pelenkát. Nos, most már tudom, 
mi a különbség a két gyerekkor között.

A doktornő elküldött fejröntgenre, úgy 
látszik, csak a fejemmel van baj.

(Folyt, köv.)
Még mindig nem derült ki, hogy a fe

jemmel van-e baj, az biztos, hogy hízó
kúrára fogtak, vagy legalábbis efféle, 
eszem is mindenfélét. Őszinte beszélge
tést folytattam a dokival, a legrendesebb 
doki, akit csak ismertem, külön beszélt 
az asszonnyal is, úgy néz ki, egy darabig 
bent tartanak. Istenigazából ez holnap 
reggel fog kiderülni, holnap reggel me
gyek perzsára.

De a mai napot nem kívánom vissza. A 
szélütött pasas valamit nagyon el akart 
mondani, de sajnos a beszélőkéje is sé
rült, csak makogni tud, alig mozog (para- 
lizálódott, mondják az okosok), a mellette 
lévő úriasszony (élettársa) pedig minden
kinek kikészítette az idegeit a megfejté
seivel: „teát kérsz?”, „kekszet kérsz?” 
„egyél már egy kicsit”, „ne mozogj”, „a sír
ba teszel”, „tudod, hogy nekem is nagy a 
vérnyomásom, azt akarod, hogy én is ide 
kerüljek?” stb. — amikor nagyon egzaltált 
lett Pista bácsi, mert így hívják, és Brigi 
odament a hárpia hiányában, megsimo
gatta az arcát, azt mondta, „nem szabad 
ezt, Pista bácsi”, az öreg egyből lenyu
godott. János bával meg megálltunk az 
ágya szélén és megkérdeztük: „Jó itt ma
gának a kórházban?” egyértelműen ne
met intett. „Haza akarna menni?”, bóloga- 
tás. Ilyen egyszerű. Ki a búbánat szereti 
azt, ha pelenkázzák mindenki szeme lát-

i»«94 K i l o m e t r i K



HELIKON

tára, főleg, ha egy hete még a sarki kocs
mában megbecsült nyugdíjas könyvelő- 
ként verte a blattot? Nagyjából ezzel telt 
a délután.

De a napsütés jó, a kert jó (hogy van), 
és ma reggel kiderült, hogy a diazepam- 
injekció opcionális kellett volna, hogy le
gyen, tehát csakis akkor kellett volna 
adják, ha kérem. Szívás, én meg engedel
mesen odatartottam a seggem. Ezt a kór
házas bürokrácia-bunyót még tanulnom 
kell.

Közben megtelt új fiúval a kis kórte
rem is, egyikőjük kislányát még tanítot
tam is egy évig, azután megpattant Ko
lozsvárra, az apa következetesen tanár 
úrnak szólít, ami elég röhejesen hang
zik a takarítónő „fiule” megszólítása mel
lett, a fiatal asszisztensek következete
sen domnul Demeternek titulálnak, hadd 
tapasztaljam a saját bőrömön a szerep
játékok áldatlan hatását, keressem azt 
a bizonyos személyt, ént, szubjektumot, 
fityfenét, azt, akivel talán foglalkoznom 
kellene. Kivel? Kimosták a plüssmacis pi
zsamámat, holnap zuhanyozás után felve
szem, hátha magamra találok benne.

És kezdenek végre hozzászokni, hogy 
villanyoltás után (éjszakát nem merek ír
ni, mert otthon ilyenkor kacagva kezdek 
neki a munkának) én még kint verem a 
Szürke Barát billentyűzetét. Még a segéd
ápolónő is kacsint. Kezdem belakni ezt a 
helyet.

2006. április 18.
Ma egész nap sütött a nap, kint ültem 

a kertben, olvastam. Kis, kerek kert, ma
gas kőfallal körbevéve, kijárat a mentők
nek. Elvadult, pici lugas-szerűség, sarká
ban frissen kivágott facsonk: hatalmas fa 
lehetett annak idején. Jóska bátyámmal 
nagyon sajnáltuk, ő még ereje teljében, 
sőt, sudár fiatal korában is látta, már 
gyermekkorában lehúzott két évet itt egy 
balesetből kifolyólag.

Visszatérve a kerthez: kezdtem úgy 
érezni magam, mint a múlt század elején, 
akárha úri passzióból beutaltattam vol
na magam valami szanatóriumba, idege
imet kúrálni, netán elszenveleghetném a 
tüdőbajos költőt. Summa summarum: si
került audienciát kapnom a doktornőtől, 
aki megnyugtatott, szervi bajom nincs, 
nem vagyok epilepsziás, egyszerűen le
merültem, mint a laptopom akkuja a teg
nap este. A sok munka, a sok stressz, a 
sok cigi, a sok pia, a rendszertelen evés, 
mindez hosszú éveken keresztül, a pánik- 
betegségem, a..., szóval figyelmeztetett a 
szervezetem, hogy ennyi vót, tovább már 
nem bírja. Most feltuningolnak, de ez egy
szeri töltés, vigyáznom kell magamra 
a továbbiakban, mert a következő már 
nem lesz vicc (nem mintha ezen olyan na
gyon kacarásztam volna). Ha már ott vol
tam a dóknál, megkértem, hadd hozzak 
be egy éjjeli lámpát, hogy „éjszaka” is tud
jak „dolgozni”, és neki nem is a lámpával 
volt baja, hanem a dolgozással. Mondom, 
meseregényt írok, és az nekem szórako
zás. Ja, akkor mehet, persze, bólintott 
rá kegyesen, a fiatal asszisztensnők láb
ujjhegyen járnak most körülöttem, az író 
alkot, vagy mifene, csak én nem tudom

eldönteni, hogy a Goblins 3-at játsszam- 
e, vagy sakkozzak, vagy csakazértis logi
ka-kurzust írjak, nem beszélve a metafi
zika szemináriumi tervemről, de akár a 
Partiumi Egyetemi Szemlét is szerkeszt
hetném, a Kellék -  nekem sajnos -  most 
ment nyomdába. De inkább a mesere
gényen dolgozom, ha ez a barom alkesz 
hagyja.

Tulajdonképpen róla akarok mesélni. 
Tegnap a nyolcvanéves anyja hozta be, 
éjszaka le is esett az ágyról. Ma délelőtt 
elég normálisnak nézett ki, sétálgatott a 
kertben, Jóska bá szerint azután kattant 
be, miután beszélt a pszichiáternővel, pe
dig magas, kellemes jelenség a pszichiá
ternő, szívesen járnék hozzá terápiára (vic
ces volt ma: ott ülök a rendelőben, egyik 
felől a dók, másik felől a piciáterkislány, 
és azon törpölnek, hogy egy pszichológus 
-  akihez járok -  „csinálhat-e” terápiát). A 
kórterem egyöntetű véleménye szerint pi
ához jutott a jó öreg, berúgott, mint az al
bán szamár, és most csinálja a fesztivált. 
Nemigen lehet bírni vele, otthon tudja ma
gát, rá akar gyújtani, összecsinálta ma
gát, kitépte a karjából a perfúziót, üvölt, 
még most is, Brahms Requiemjébe ritmi
kusan beleordít, amiért vagy megfojtom, 
vagy ágyastól kirakom a folyosóra. Azért 
ágyastól, mert oda kellett kötözni, bezzeg 
túlfelől, így a kisegítő személyzet egyik 
tagja, már rég kényszerzubbonyban len
ne (túlfelől — az út túloldalán — van az 
a bizonyos „6-os”, ahol a totál bekattan- 
takat ápolják, többek közt az egyik isme
rősöm is ott dolgozik, meglátogatott, el
mesélte, hogy a pacientúra végzettségét 
tekintve simán veri az egyszeri irodalmi 
felolvasóest közönségét, jogásztól tanító
nőig minden állatfaj megtalálható, nem 
célzásként mondta, de szép kilátások). 
Hát ennyit a századeleji hangulatról.

Szerencsére az asszony mellett a nővé
re is meglátogatott ma, a sógornőm vala
mikor könyvtárban dolgozott, még tele
fonon leadtam neki a rendelést, és most 
intellektuális tevékenységként krimiket 
olvasok, egy halommal hozott, mert leun
tam Rejtőt. Ha nem vigyázok, hét végé
re felküzdöm magam Rilkéig, mivelhogy

az asszonytól már Graham Greent ren
deltem, meg Panait Istratit (és a teljes 
nagy Robinsont, meg az Ivanhoet), A 22- 
es csapdája is itt van, ha hazatér Zakesz 
barátom, akkor az összes Heilert begyűj
tőm, nem beszélve a Svejkről, illetve a 
Moszkva-Petuskiról.

Délután békebeli hangulat, ülünk a 
kerti pádon, cigarettázunk, és nézzük, 
hogy egy letakart testet hordágyon le
visznek a pincébe. Tegnap éjszaka halt 
meg. Autó érkezik.

Mert a kijárat a halottszállító autók
nak viszont bejárat. A székelyhídi feke
te, mondja az egyik szomszéd, ez meg fe
hér, fekete felirattal, ezek szerint van egy 
másik halott is, mint amiről délután érte
sültünk, ő székelyhídi volt. Az egyik hord
ágyvivőn fehér kesztyű, a másikon fehér 
köpeny. Kiszól a kedvenc takarítónőnk, 
hogy vacsora. Lehet választani a tejbe- 
gríz és a puliszka között. Az ételt vedrek
ben hordják az út túloldaláról. Nagyjából 
mindenki hazait eszik. Este felhív Szé
kely Csaba, tényleg aggódik, s miután el
sorolom az okokat, már nem is tudom, ma
gáért-e vagy értem.

És a legjobb SMS-váltás:
B: Gyógyulj meg, Szilárdbácsi!
Sz: Azt igen, hogy feladjam ezt a ké

nyelmes úri életet!
B: Hidd el, szabadlábon jobb!
Sz: Ez nem hit kérdése: tudom!

2006. április 19.
Ma voltam az út túloldalán. Egyszerű

en kezembe nyomták a „doszáromat”, ke
ményfedelű, megtudtam a címkéjéről, 
hogy a 7-es számú beteg vagyok, semmi 
több, cserélődünk ezek szerint, így, a he
tesek, menjek pszichológushoz, meg a 
belgyógyászatra. Miért festenek minden 
ilyen jellegű intézményt sárgára? Mind
egy, aránylag könnyen megtaláltam a 
pszichológust, gyorsan előszedett valami 
teszteket, és mielőtt elkezdtem volna rö
högni a kérdéseken, kiderült, ő csak az 
előszobalány, a pszichológa az a kislány, 
aki először egy Avon-katalógusban nézett 
ki egy sampont, utána valami sonka-ügy
ben tárgyalt telefonon, és valószínűleg 
egy bárban észre sem venném. Szeren
csére bejött egy idősebb kolléganőm az 
egyetemről, kiderült, ő itt is dolgozik, 
„pilám” került, ahogy errefelé mondják, 
fel is gyorsult az ügymenet. Megvála
szoltam a kérdéseket, kissé az őrületbe 
kergettem az előszoba-asszisztenst az ér
telmezési problémáimmal, utána rajzol
tatott velem egy fát, de ne legyen fenyő
fa, kötötte ki, muramisten, Verestóy már 
itt is kivágott minden fenyőt („Levél kell 
legyen rajta?”, „Hát ahogy egy fa kinéz.” 
„Télen nincs rajta, csak egy-két ráfagyott 
levél.”, „Rajzoljon egy fát!”, hát rajzoltam, 
nem tudom, az öreg Kusztos Endre mit 
szólt volna hozzá), és ezután mentem be a 
pszichológához. Szoktam szomorú lenni, 
kérdezte, én meg néztem, hogy ha nem 
nadrág lenne rajta, akkor a melleit sem 
venném észre, szokott dühös lenni, naná, 
mondtam, egy elejtett megjegyzéséből az 
is kiderült, hogy szintén tanársegéd egy 
egyetemen, hány éve, kérdeztem, mit 
hány éve, hány éve tanársegéd, kiderült, 
rangidős vagyok, szokott depressziós len
ni, kérdezte, naná, válaszoltam, zavar
ban volt, a háta mögött kiláttam az ab
lakon, éppen építkeztek, hát inkább azt 
néztem, iszik, kérdezte, naná, válaszol
tam, stresszes életet él, ajjaj, bólintottam, 
akkor indították be a betonkeverőt, mivel 
kapcsolódik ki, biliárdozok az interneten, 
mondtam, 3D-ben, de szeretek dartsozni 
is, azt reálisan, nem volt több kérdése, za
varban volt, végig a fámat nézte, valószí-
> » »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
nűleg érezte, hogy egy bárban észre sem 
venném. A betonkeverő azért volt fura, 
mert senkit sem láttam körülötte mindez 
idő alatt. Beindították, oszt’ kalap, men
jen magának, pedig nagy ház készült.

Ezután meglátogattam a kolleginát, 
megnézte a dossziémat, nem mondott se 
bűt, se bát az eredményekről, de ellátott 
sok jótanáccsal. Érdekes, minden dók arra 
ösztökélt, hogy találjak ki egy hobbit ma
gamnak, még a zavarban lévő pszichológa 
is (kitaláltam: újratanulok gitározni, azt 
nagyon szerettem, csak épp egy gitár kell 
majd hozzá. És úszni fogok. És kosaraz
ni.). A kolléga egy telefonnal elintézte, fo
gadjanak az „internen” soron kívül.

Benti életem két szélsőséges élményével 
gazdagodtam: az „interne”-s doktornő a vi
lág leganyásabb doktornője, egyben a legin
telligensebb is, és nem gügyögött, hanem 
elbeszélgetett az emberrel. Míg az asszisz
tense mindenféle izét csinált velem olyan 
mosollyal, mint a második világháborús 
filmek apáca-nővérei. Szemérmesen, szak
avatottan, mégis, megint csak ez a szó kí
vánkozik a billentyűzetemre, intelligensen 
dolgozott. Huhh, de jól éreztem magam ott. 
Összesen tíz percet tartott, de többet ért, 
mint egy egész nap itt, addig, amíg... és 
most muszáj kimennem cigarettázni, pedig 
este mostanában nemigen szoktam.

Nem tudom, Tim Burton honnan szed
te a Halott menyasszony című filmjéhez a 
női figurát, én ma találkoztam vele. Nem 
támogatták, kísérték. Megállt és rám né
zett. Életemben ilyen irtózattal vegyes fé
lelem még nem lett úrrá rajtam. Gyakor
latilag lebénultam. Néztük egymást egy 
darabig, és én szégyenszemre kislisszol- 
tam a látóteréből. Ót bevitték a paraván 
mögé, a doktornő nyugtatgatta, hogy sem
mi olyant nem tesznek vele, amit ő nem 
akarna, vagy nem adná a beleegyezését. 
Vagyis nem öntudatlan zombiról volt szó, 
hanem döntésképes személyről. Apám, ott 
ültem egy széken, vártam az eredménye
ket, és azért „imádkoztam”, hogy ne fejez
zék be a kivizsgálását, amíg ott vagyok. 
Nem akartam többet látni. És a doktornő 
végre kiértékelte az összes eredményemet, 
vérvizsgálattól a fejröntgenig, alig tudtam 
figyelni, pedig fontos dolgokat mondott. 
Mind a paravánt lestem. Amikor visszaér
keztem a kórtermünkbe, becsületszavam
ra, úgy éreztem: hazaérkeztem.

És ekkor erősítették meg a jó hírt: pén
teken hazaengednek.

Délután meglátogatott a sógorom, aki
vel a belső utakról beszélgettünk, illetve 
kiderült, hogy a városi kosárlabda-szövet
ség elnökével jó kapcsolatokat ápol, ké
sőbb Picur mérnök úr karikázott ki, aki
vel megegyeztünk, hogy asztaliteniszezni 
fogunk. Az asszonynak telefonon bejelen
tettem a gitárt. Kezd összeállni az újabb 
életem. És arról álmodozók, hogy autóba 
vágom magam, kimegyek Félixre hetente 
úszni. Bár az idősebb kollegina azt aján
lotta, hogy az asszonnyal kézenfogva sé
táljunk el a Körös-parton a Dacia Hote
lig, ötvenezer lejért tiszta vízben lehet 
úszni.

Lehet, hogy ezt a kézenfogás-dolgot is 
meg kell tanulnom?

2006. április 20.
Utolsó nap. Azt hittem, arról lesz 

emlékezetes, hogy rádión hallgatjuk a 
Steaua-Middlesbrough meccset („mint a 
régi szép időkben”, írta a bátyám SMS- 
ben), és hogy elárulom a kedves kis sző
ke asszisztensi?), rezidens)?) asszony
kának, bizony, végig naplót írtam, ki 
vannak téve a világhálóra, de ki ám. (Ap
ropó, asszonyka: ő hívta fel a figyelme
met, hogy itt minden fiatal fehércseléd 
asszony, csak a doktornő kisasszony, tisz
tára angol háborús regény, még az épü
let is hasonlít egy régi kúriára.) Ez a kis 
szőke úgy szúrja a vénádba a tűt, hogy 
észre sem veszed, és ezt most lehet, hogy 
azért írtam le, mert lejegyeztette velem 
a blog címét, ugyan nem tud magyarul, 
csak úgy né, de megnézi, mondta, hát ak
kor nyaljunk egy jó nagyot, hátha vissza
kerülök (nem). De tényleg ügyeske, és 
kellemes látvány.

Hanem. A második félidőt sikeresen 
átbeszélgettem egy Laci nevű fiúval, aki 
édesanyját gondozza odaadó szeretettel. 
Megajándékozott két könyvvel. Jehova 
Tanúja. Szerencsére nem az agresszív faj
ta, azért ő is hisz abban, hogy vannak ki
választottak („kiválasztott nép”, nemigen 
értettem ezt a szintagmát), akik vissza
kapják ezt a Földet (!), és 1914-re teszi 
a Sátán dühöngésének, uralmának totá
lis kezdetét a Földön. Mondok neki, nem 
szeretem a dátumokat, tudok kapásból ré
gebbről is világméretű Rosszról, ha akar
ja, érdekes módon igazat adott nekem (ál
talában igazat adott nekem, de tovább 
hajtogatta a magáét). Meg belső utakról 
is beszélt, szeretetről, szeretet-adásról, 
Isten parancsolatainak megtartásáról, 
Isten útjának követéséről (bocs, Jehova 
az igazi neve), és a vicces az volt az egész
ben, hogy végig cigarettáztam mellette, 
amikor meg elbúcsúztunk, akkor elejtett 
valami olyasmit, hogy ezt a Földet mi tet
tük tönkre, és le kell mondanunk minden 
káros szenvedélyünkről. De szelíden je
gyezte meg, semmi szemrehányás, sem
mi meggyőzés.

Ez a káros szenvedélyes téma feljött 
a pszichiáterrel folytatott beszélgetés 
alatt is, őt délelőtt kerestem meg, egy
szerűen azt akartam  megtudni, folytat- 
e magánpraxist, de még csak egyéves 
rezidens, hát nem, szívesen jártam  vol
na hozzá, viszont elbeszélgettünk. Fé
lig magyarul, félig románul, elmondta, 
hogy túlfelől milyen konklúziókra jutott 
a pszichológus (végre!, itt soha semmit 
sem árulnak el a doktornő beleegyezése 
nélkül, mintha nem is rólad lenne szó). 
Az asszonnyal hazaküldtem egy rahedli 
könyvet, betegszabadság alatt majd elol
vasom. Meglátogatott Derdő és Laci is, 
a MoMo csipet-csapat, ha valakikkel 
szeretek dolgozni, vagy csak egyszerű
en együtt lenni, azok ők. Hoztak tava
szi kosarat (zöldhagyma, uborka, sár
garépa, paradicsom, mi a búbánatot 
kezdek a murokkal?).

Beszéltem Töhötöm barátommal is, aki
nek holnap (ma -  21-én) lesz az esküvője, 
szerettem volna ott lenni, elvégre nászna
gyaink voltak. És a legjobb barátom. Vala
hogyan bepótoljuk.

12

Ja, és híztam minimum öt kilót. Ko
molyan. Életemben nem voltam 57 ki
ló. Megfogadtam, 65-ig meg sem állok, 
István barátom még kimonót is hoz ne
kem, hogy minek, nem tudom, kinőtte, 
majd abban pingpongozok, sportolni fo
gok. Ámen.

(Szabadulás)
Egész úton hazafelé a félutat vártam. 

Kurva gyorsan kirúgtak a kórházból, 
ripsz-ropsz, zuhany, reggeli, épp az első 
cigarettámra gyújtottam volna, amikor 
doamna Monica (a perfúziómba fogadtam 
volna, hogy fiatalabb nálam) szólított. A 
doktornő nagyon fáradtan és nagyon ked
vetlenül íratta alá velem a papírt, semmi 
elbocsátó szép üzenet, semmi jótanács 
a jövőre nézvést, én pedig szorongva 
vártam az asszonyt, mert ő hozta a há
lapénzt. Meg is érkezett a drága, gyor
san beslisszolt a dokinőhöz, én meg át
mentem a „sárga” épületbe, elbúcsúzni 
a kolléganőtől, megígértem neki. Na, ő 
ellátott jótanácsokkal, mire végeztünk, 
Brigi már ki is hurcolkodott az autóhoz, 
én még bent lefutottam a tiszteletkört, és 
amikor az anyósülésbe (!) szíjaztam ma
gam, akkor derült ki a jó hír: a doktor
nő nem fogadta el a pénzt, a pszichiáter
nő aznap be sem jött, tehát „maradt” egy 
rahedli pénzünk. Hát ezért vártam a félu
tat, mert félúton van a Kőrös áruház, a 
Kőrös áruházban vannak a gitárok.

És vettünk is egyet! És vettünk egy 
darts-ot is, és vettünk két háromkilós súly
zót, és egy expandert, és két gumikarikát, 
és vettünk egy mérleget. Ja, és tíz pengetőt 
a gitárhoz, meg két szett húrt, ebből is lát
szik, szándékom komoly, újratanulok gitá
rozni. Azóta egyebet sem csinálok, csak gi
táriskolákat töltögetek angolul és valami 
északi nyelven (a fene a magyarokba, azok 
surmók, csak pénzért hajlandóak rendelke
zésedre bocsátani valami rendes gitárisko
lát), kottákat, tablatúrákat, oktatóvideókat 
(még Frank Zappa gitárkönyve is csordo
gál), mindenesetre az asszonynak már sike
rült elpöngetnem a Tankcsapda „Mennyor
szág tourist” című számát. (A középiskolás 
örökzöldekre mindre emlékszem, de kinek 
van kedve Koncz Zsuzsát énekelni?!) A 
dartsot is felszereltük, meg is szidott hites 
párom, hogy nem mondtam eddig néki, mi
lyen jó játék, netről gyorsan letöltöttem a 
szabványokat, csavar belülről a szobaajtó
ba, azóta naponta dobáljuk lelkesen acélhe- 
gyű nyilacskáinkat (előtte gondosan bezár
juk a bejárati ajtót, nehogy valaki óvatlan 
látogatót hanyítsunk fejbe), és ma például 
krikettben (a legérdekesebb darts-játék) 
le is mosott a pályáról oldalbordám. Igaz, 
kissé fáradt voltam, mert azelőtt két órát 
asztaliteniszeztem Picur mérnök úrral. 
Azután megnéztük & Jégkorszak 2-őt, az ég
világon semmi nem történik benne, de na
gyon tetszett.

Most éppen a Passió megy, nem ér
tem, minek volt annak idején az a nagy 
felhork, ritkán lehet ilyen unalmas fil
met látni, a feleség is átkapcsol néha a 
szemüveges, fára mászó macikra.

Én meg nem nézem.
Ilyen egyszerű. A Zélet, a Világminden

ség, meg minden.

A-«.» K ilometriK
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SÜTŐ-EGERESSY ZSUZSA

Ahol az ördög
bujkál
„Szómágiával nem lehet ördögöt kiűz

ni.” -  olvasom Demeter Szilárd egyik no
vellájának (Egy nap, 11.) elsó' mondatát. 
Egérfelügyelő1 című kötetének további tör
téneteit böngészve pedig egyre inkább 
úgy érzem, hogy megidézni viszont egy
két ördögöt korántsem lehetetlen számá
ra. Novelláskötetének alaphangulatába 
legalábbis sikerül becsempésznie valami 
„ördögit”, amitől összeszorul a torok (né
hol pedig felfordul a gyomor).

Első látásra ráfoghatnám a „pokoli” 
hangulatot néhány horrorba illő öldöklés
re és az elkövetőkre: a gyermekgyilkos 
őrült Báróra (Egy nap) avagy a családir
tást túlélő, pszichopatává cseperedő ka
maszra (Hármasoltár). De ők az erőszak 
extrém pólusait képviselik. Közelebbről 
szemügyre véve azt a világot, mely Deme
ter Szilárd összefüggő egészként (is) értel
mezhető novelláiból kibontakozik, feltűnő, 
hogy az erőszak és a közöny „hétközna
pibb” változata kortól függetlenül a szerep
lők többségének lételeme. A részeg apák a 
kocsmában, fiaik a játszótéren vereksze
nek, a rendőrök rutinszerűen ütlegelnek 
ártatlant és bűnöst. A bevezetőként értel
mezhető rövid írás tanúsága szerint az ok 
(„az ördög”) magában az emberi természet
ben keresendő: „És az ember jól fejbe verte 
a Másikat egy kővel. Csak úgy. Mert a kő 
kézhez-álló” (Emlékeim a háborúból, 5.) A 
Hármasoltár elbeszélője még ennél is egy
szerűbben fogalmazza meg válaszát arra 
a kérdésre, hogy miért rugdosott egy ki
sebb gyermeket: „Azért vertem meg, mert 
meg tudtam verni.”(44.)

Az (ön)pusztítás azonban nem légüres 
térben burjánzik, a hol és mikor szintén 
okolható a romboló ösztönökért. Demeter 
Szilárd hol érzékletes leírásokkal, hol pe
dig finom utalásokkal határolja be térben 
és időben a történeteket. A különböző ese
mények közös színtere a bánya és a vas
gyár köré épült város, ahol betonkeríté
sek és tömbházak labirintusából indulnak 
a családfők állatokat etetni, s „a városká
ban senki nem tart kutyát, hiszen fél kilo
méterre házak vannak, nagy mamák.”(Az 
éneklő köldök, 29.) Átmeneti zóna ez földraj
zilag és társadalmilag egyaránt, félúton 
falu és város, természet és urbánus tér kö
zött. Az ipari (ki)termelés ismétlődik, le
bontja, átrajzolja a tájat („Kopasz a hegy, 
kopaszodik, bútorrá válnak a fenyőfák. 
(...) Mára már csak sutyorászó patakok -  
megannyi lüktető halántékér -  hálózzák 
be tar koponyáját, kaolinbányák sárgáját 
keverik az üzem vasporának rozsdabarná
jával.” Az éneklő köldök, 23.), a hulladék 
pedig beépül a tájba, mintegy újraalkot
va azt („Verekedni a Jázon szoktak. A vas
gyárban használt kokszöntőformák törme
lékeiből egészen nagy »fennsík« hordódott 
össze a száz év alatt, közepében megállt a 
víz is, sőt nád, néha vadkacsa is akadt.” A 
labda, 38). A helyszín tehát „a gyár köré 
nőtt boszorkánygyűrű” (Az éneklő köldök, 
23.) és környéke, javarészt a szocializmus

idején. A jelzett időszakra néhol konkrét 
utalásokat találunk, mint a párttitkár fel
tűnése (Medvevadászat), vagy a sokoldalú 
szocialista ember eszméje (Egérfelügyelő), 
máshelyt a nyolcvanas évek mindennapja
it átélők számára nagyon is ismerős rész
letek árulkodnak róla: „Csapdára gyana
kodva, futásra készen sompolyognak a 
csúszda felé, nincs csapda, rajzfilm van, 
az állami adón tíz perc rajzfilm ”(Az ének
lőköldök, 30.)

Aki kézbe vette Demeter Szilárd első 
kötetét, annak ismerősek ezek a történe
tek, az Egérfelügyelő novelláinak egy ré
szét ugyanis olvashattuk már a Tempetőfi 
naplójában.2 Érdemes azonban megfigyel
ni, hogy a két kötet eltérő koncepciója kü
lönböző „össz-olvasatokat” tesz lehetővé. 
A debüt-kötetben a mitikus „transzilván” 
elemeket felhasználó Medvevadászat és 
az Emlékeim a háborúról című írásokon 
kívül a gyerek főszereplőik) köré szerve
ződő történetek kaptak helyet. A bánya
város gyermeki szemmel nézve egy nagy 
játszótér, ha úgy tetszik, „grund”, bár a 
magát istennek képzelő Orrbelefütty (Egy 
nap), az (ön)veszélyes játékokat játszó ér
telmi fogyatékos testvérek (Az éneklő köl
dök), a trafóházban szénné égett félszemű 
cigánygyerek (A labda) és az antiszociális 
fiatal gyilkos (Hármasoltár) világa enyhén 
szólva távol áll A Pál utcai fiúktól. Ha már 
párhuzamot keresünk, közelebbi rokona 
ezeknek a szövegekhez A legyek ura, mely
re Orbán János Dénes, a Tempetőfi fülszö
veg-írója is hivatkozik.

A kötet egészét tekintve viszont a no
vellák hangulatát ellenpontozza a terje
delmes címadó írás: Tempetőfi naplója, az 
egyetemista élet humoros krónikája, mely 
helyenként ironikusan fölülírja a novellák 
groteszk világát. A Medvevadászat miti
kus utalásai („azt még a megyeszékhely
ről érkező párttitkár is hallotta, hogy ló
lábú asszony gyermekei a földből kinőtt 
fiúk”, 11.) például emígy köszönnek vissza 
Tempetőfi elmélkedéseiben: „Különös nép
ség a székelyindiánok, a földből nőttek 
ki, hegyvidéki sziklás talaj gyermekei, fe
hér bőrű műfaj. (...) Hiedelemviláguk ke
ményvonalas, a lólábú asszonytól az Iste
nig terjed a skála, mejjeiken megtörik a 
Lét.”(74.)

Az Egérfelügyelőben nincs efféle ellen
pólus, a beválogatott írások műfajilag és 
hangulatilag hasonlóak. A korábban már 
megjelent novellák mellé felsorakozó tör
ténetek nem semlegesítik az említett gyer
meki perspektívát, de a bányavárosi élet 
más, esetenként szelídebb arcát is meg
mutatják. Orrbelefütty meggyilkolásához 
(Egy nap) és Egyszemjankó halálos balese
téhez (A labda) képest legalábbis idillinek 
tűnik, ahogy az Órökrangadó eltompult 
és lecsúszott felnőtt hősei anyjuk halotti 
torát rögtönzött focimeccsel tetőzik meg, 
vagy ahogy a sátorozó fiatalok a strandon 
dorbézolnak (Majális). Ami a címadó novel
lát illeti, a narrátor a Hármasoltár elbe
szélőjének ellenpárja: mindketten áldoza
tok gyermekként, de a bányakönyvtárban 
alkalmazott „egérfelügyelő” nem az erő
szakban, hanem a görög mitológiában és 
filozófiában talál önmagára. Érdekes né
zőpontváltásra ad alkalmat Az ötezer fo
rintos bankjegy című „detektív-történet”.

V *
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Időben ugrunk egyet, és a többszörösen 
kívülálló román rendőr szemével látjuk a 
rendszerváltás utáni székely várost. Ä tör
ténet etnikai vetületén kívül (mely a többi 
írásból szinte teljesen hiányzik) az „átme
neti” jelleg válik ismét hangsúlyossá: „nin
csenek gyökerek, környező falvakból köl
töztették be a népet, mindenki a gyárból 
élt, osztán bezárták”(67.)

Úgy tűnik, akármilyen prizmán ke
resztül nézzük, peremvidéknek látszik a 
hely(ség), melyet Demeter Szilárd hősei 
benépesítenek, s ahonnan kitörni nem áll 
módjukban. E tekintetben az Egérfelügye
lő Papp Sándor Zsigmond Az éjfekete bo
zót2 című novelláskötetével mutat rokon 
vonásokat: a külvárosi kerület, amely az 
Az éj fekete bozót történetei nyomán kiraj
zolódik, éppoly kilátástalan helyszín, mint 
a csupaszodé hegy lábánál elterülő város. 
A leggyakoribb túlélési stratégia (avagy in
kább természetes következmény?) mind
két világban az eltompulás, az öntudat 
feladása: „mindenki részeg, nem is feltét
lenül attól, hogy iszik, mint a gödény, ha
nem mert nem lehet másként elviselni 
ezt a helyet, csak valami örökös kábaság- 
gal, hergelt öntudatlansággal”, olvashat
juk Papp Sándor Zsigmond egyik novel
lájában (Abrahám gyertyái), s ez a leírás 
tökéletesen illik az Egérfelügyelő szereplő
inek mindennapjaira is. Itt bujkál valahol 
a megidézett ördög: az ember saját képére 
formálja a helyet, a hely pedig rányomja 
bélyegét az emberre. Nemcsak a szocialis
ta iparváros sajátos terére vonatkozik ez, 
hanem az olyan mentális „helyekre” is, 
mint Orbelefütty vagy az „egérfelügyelő” 
birodalma. A többség azonban nem is raj
zol saját, belső térképet, elegendő a pálin
kás üveg, eseménynek/játéknak pedig a 
verekedés. Ördögi kör.

Jegyzetek
1 Demeter Szilárd: Egérfelügyelő, Irodalmi 

Jelen Könyvek, Arad, 2005.
2 Demeter Szilárd: Tempetőfi naplója, Er

délyi Híradó -  Előretolt Helyőrség, Kolozs
vár, 2001.

3 Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót, 
Alexandra, Budapest, 2005.
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Az áldozat
(Folytatás előző számunkból)

III. (A té lv é g i hu lla)
Lassan lépkedtek felém.
Megszakadt a képsor a mélyen ülő, 

fekete női szempárról, a nevetést lefé- 
kező-szelídítő orrnyeregről. A hang 
is elhalt, mely az éjjel ébren ta rto tt a 
helyzethez ritkán  illő monológjaival, 
mint: „Hányszor érzem magam én is 
esendő kis féregnek, tele hibákkal és 
akaratgyengeséggel...” Sok mindent 
m intha mentségemre talá lt volna ki. 
Amikor azzal érveltem, hogy mindenki 
megreked (ő közben a kék foltokat ta 
nulmányozta a felső karomon, szeren
csére nem tetoválásra bukkant), még 
ha nem is tudatosodik bennünk a sé
rülés, mondtam -  inkább papoltam! 
- , megrekedünk valahol az anyaméh
ben, vagy a börtönrács mögött. Kizárt 
dolog, válaszolta ő, hogy emberszabású 
lény erőszak nélkül boldoguljon ma... 
Előtte azonban megkérdezte tőlem, 
hogy ültem-e m ár börtönben?

Kedvem lett volna kielemezni a nyel
vi konstrukciókat is -  m árm int az éj
jel, ha azoknak a m arha belügyieknek 
a rajtaütése nem jön közbe. Habár azt 
a helyzetet kizárólag én idéztem elő 
(úgy látszik, hiányzott nekem egy kis 
konfliktus); ugyanis éppolyan nevetsé
ges drám aiságnak nevezni egy ilyen 
mesterségesen kreált szituációt, ami
képpen a didakticizmus életútnak állít
ja  be a véletlenek néha legképtelenebb 
sorozatát, melyek mindenképp a halál
hoz vezetnek.

(Feldúlt, felégetett rezervátumban 
mozaiktörmeléknek tetszik úgyis min
den; ne próbálj művészi harm óniát 
keresni. Ezt megint utólag gondolom 
rólunk, és szinte látom, amint az izga
tottság átüt a bőrén.)

Megyek a zsúfolt utcán, a „butik
bástyák” között, és elfog a vágy, hogy 
átköltözzem valahová délebbre, egy 
rusztikus, maradi helyre..., ha nem is 
épp Boszniába. Szeretnék eredeti mó
don reagálni ezután is mindenre, aho
gyan eddig -  a kockázatok közepette 
is -  tettem . A részeg Hódos, a mogor
va buldog képű M atula úr; a készsége
sen heherésző pincér mind súlyos rea
litások, akárcsak a fizetésképtelenség, 
valam int a hazafiság újabb, alattomo
san bizarr konfliktusai. Az agyonbo
nyolított, irracionális világban, mint 
valami partta lan  óceánkavargásban, 
egyetlen mentőövem a fantázia. (Ez 
m ár több nyelvi konstrukciónál.) Nincs 
ebben semmi titokzatos -  m int ahogy 
abban sincs, hogy nem vagyok része
se (vagy áldozata egyelőre) semmilyen 
összeesküvésnek.

(Felhajtott gallérral álltam; bámul
tunk egymásra. A pultnál iszogatok 
leplezetlen kíváncsisággal figyeltek, 
mintha megsejtették volna, hogy régi 
ellenfelek vagyunk. Férfiasán érzelgős 
dal szolgáltatta a háttérzenét.

Almélkodva figyeltem, hogy ő itt?
A kijáratig kísérte tekintetem, majd 

tovább, a járdán, a sarokig. A kavics
ropogást is hallani véltem. A sarki ár
nyék egyszer csak eltűnt.

„Azért iszunk, hogy kiverjük a fe
jünkből a fóbiát. -  Egy homlokát ránco
ló, cserzett arc tolakodott elém. -  Példá
ul a gyanakvást.”

Elhárító vigyorral viszonoztam csuk
lásszerű röhécselését. Majd utána egy 
másik hang szorította háttérbe a kelle
metlen látomást, és az állampolgár köz
érzete iránti kötelező megértésről ha
landzsázott ünnepélyesen.

„Az eszményi hajszolása, persze, 
humbug” -  rikkantotta közbe a cserzett 
képű hőstenor.

K ihátráltam  a borozóból. Lucskos, na
pos délután. Néhai ellenfelem látomása 
talán igaz sem volt. Csak az utcán elha
ladók rideg közönye a szemekben.)

Hatáskeltően -  mindegy, hogy fa
gyasztó vagy füllesztő erővel -  kör
nyékezett a végkimerülés. Úgy érez
tem, mintha két egymástól elkülönülő 
lénnyé válnék. A derűsebbik szinte félté
kenyen leste a sötét árnyékú merészebb 
lépéseit. Hol a tél kemény jégrétegébe 
hatoló, hol a síró, remegő rőzseláng kö
zelébe hajló idegen árnyék kétes kon
túrjai követtek; vagy én követtem őket 
valami megfoghatatlan szorongató ér
zéssel, amelyet korábban nem tapasz
taltam.

Ezért mondhattam Petrának az éj
jel, hogy az ember mint társas lény agy
rém... Voltak m ár furcsább meglátása
im is, amelyek beigazolódtak.

Szerény házban, de tisztességre ne
veltek. Nem gondoltam volna soha, 
hogy bűnösnek kikiáltva könnyebben 
kiérdemiem környezetem rokonszenv- 
ét, sőt a megbecsülést is, mintha „be
ismerném”, hogy csak félreértés áldo
zata, vagyis bűntelen vagyok. Viszont, 
ha rászánom magam, hogy tisztázzam 
ártatlanságom at -  az ivócimborák ta 
lán ki is közösítettek volna; vagy bizal
mukba befurakodót, provokátort sejtve 
bennem, megpróbáltak volna eltenni 
láb alól.

így viszont egyből meghódítottam 
környezetemet: a kóklerektől, az utca
lányoktól kezdve a profi (de üres zse- 
bű) bűnözőkig. Jóképű, jókötésű férfi 
lévén, a hírem megelőzött. Reklám sze
repét töltötte be, mint pornóképek a cir
mos szemű, ruganyos párductestű besti
áknál.

Ami eseménytelen életemben történt: 
a szűkös körülményeket, az általános 
iskola unalmát, a záróvizsgát, a füst
bement terveket, a katonaságot, a félbe
hagyott kereskedelmi technikumot, a 
szüleim halálát, a kurvákat -  úgy hagy

tam  magam mögött, miként egy szür
ke, zavaros álom pillanatképeit.

Mint ahogy lassan elapad a pennán 
megcsillanó tinta -  kit érdekel manap
ság még a meseszerkezet(?) - , látszólag 
a kiszolgálásra késztető, kényszerítő 
eszmék is elapadtak. A kiszolgáltatott
ság érzése mégis megmarad. (Ez nem li
neáris történet.)

„Apuka Dániában él” — nézett rám 
Petra még az ágyban, meglehetősen za
vartan.

Később aztán (a gyermekkor „más 
tészta” -  örök, ott minden lehetséges!):

„Az ebédlőasztalnál apuska halkan 
beszélt, ma úgy mondanám: szövegelt 
(mi Anyuval az evésre összpontosítot
tuk a figyelmet). -  Az én időmben tud
ták, mit kell cselekedni -  hangzott 
apuska ellentmondást nem tűrő hang
ja. Tekintetével a könyves téka felé mu
tatott: — Az én érveimet erősíti meg nap 
mint nap az is! -  S mi tudtuk, a Bibliá
ról van szó...”

(Expozíció nélkül történik, zajlik 
minden...Hol vagy, ó, régi korok Invoká
ciója] -  lelkesítő érzelmekkel dúsított. 
Kiálthatsz, senki sem hallja meg. S ha 
mégis, durván betapasztja a szádat, 
vagy szemberöhög.)

Amilyen lassan lépkedett felém (az 
a két policáj -  azt hiszem, ott ta rto t
tunk), éppolyan komótosan haladtak 
el mellettem, anélkül, hogy utam at áll
ták  volna.

A változások elől nincs menekvés. Ez 
lehetne a Henry Miller-parafrázis is va
jon? („További zűrzavarok, halálesetek 
és katasztrófák várhatók. Semmi jele 
a változásoknak. Nincs menekvés, bal- 
jobb, bal-jobb, mocsározunk a halál töm- 
löce felé...”)

Össze kell szednem magamat időn
ként, hogy el ne sodorjon a hordalék. 
Azért, hogy ne nézzen rám úgy senki, 
mint holmi torzszülöttre.

Mi lett volna, hogyha én is csak 
lapulok?...

Balgaságra vall, ha nem próbálsz 
meg ellenkezni. A kegyetlenségre ke
gyetlenséggel való reagálás kigyó
gyíthat a kishitűségből. Csak így tu 
dod elkerülni az öngyűlöletet, amely 
előbb-utóbb önpusztításhoz vezet... Ä 
jellemeket különben a valóság jóval a 
modern regényírók előtt lebontotta. A 
féktelen (abszurd) helyzetek kétségbe 
vonják a részekre osztható-bontható 
idő létjogosultságát. Minden rosszked
vűnk kim erül a romkereső ábrázolás
ban. Részvétlenségünk perverz dia
dala, hogy elhihetővé sm inkeltük a 
világvég kábító undorpanorámáját. 
Az évezredvégi rémlátomásokkal kon
kuráló élet (a „nonfiction”) megszám
lá lhatatlan  testhosszal lehagyta az 
irodalmat.

Hagytam egy üzenetet Petrának, a 
postaládájában:

„A rendőrség az állomástéren elvet
te az útlevelét az illetőnek, akivel össze
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futottam a szállodában... Úgyhogy gya
nús személynek számítok. László.”

Porhintés volt az egész; semmit nem 
érthet meg belőle... Igaz, én sem tudom, 
mire megy ki a játék. Egy szál rendőr 
volt, jó vicc. (De a rendőrséggel állsz 
szemben — te ne tudnád?)

A papír fölött hajladozó árnyékomat 
figyelem. Megint este van. Szélcsend. 
A rendőr sípszót, a csizmák trappolását 
lesem. Valakit üldöznek kint? (Nem én 
vagyok.) Vak neoncsövek, betört kiraka
tok. Minden igyekezetem kitérni a bal
jós jelzések elől. Jobb lúdbőrözni a Nyu
gat perverz finomságaitól. A korrupt, 
másképp élveteg Kelettel is volt már 
dolgom, sajnos.

A végtelen idő valamelyik véletlen pil
lanata, mint egy ostoba üvegszilánk, 
vaktában belénk hatol. (Ez csak az én 
gyötrő rögeszmém.)

Hátha Petra is csak egy kis sznob tün
dér -  csak most van időm erre gondolni 
- ,  tele komplexussal?... És két remegő 
kecskeemlőjével. De kedvem lett volna 
nyüszíteni (ha a szabad ég alatt lettünk 
volna); aztán elakadt a lélegzetem. Az 
a kis sápadt, ovális arc, az éjszakai á r
nyak megrohanják tükörképét a kihűlt 
szobában! „Nem így szoktam viselni -  
játszadozott homlokába hulló hajával - , 
hanem szigorúan hátrafésülve.”

Ennyi gyermekes őszinteségre mit 
válaszolhatsz?!

Megbénultam. Csak azután környé
kezett meg a félelem. Te onnan jössz, 
néztem magamba, ahol felmagasztosul 
a bűn! A tömeggyilkos évszázad után s 
egy újabb előtt a társdalom sem szaba
dulhat meg az erőszaktól. Törvényeket 
hoz, hogy demagóg módon megszegje 
őket. A rontás szabadon jár, eljátszado
zik velünk egy éjjel, egy meghitt délutá
non...

A mellkasomon valósággal süt erős 
telt melle, önmagát is ünnepli, ahogy 
karjával -  kihívó kacérsággal?, anyá
sán? -  magához szorít. Ajkam megvo- 
naglik, mély, infantilis álom lenne ez? 
Teljes önkívület?

O abbahagyja a nevetgélést, a másik 
percben m ár panaszosan nyöszörög, szá
ja elgörbül, sírdogál. Mellkasomon ned
ves a szőrzet; vigasztalón most én szo
rítom magamhoz fejét... Végül ki kell 
nyitnom a szemem, hogy boldog elbam- 
bulásomból (egy pillanat erejéig minde
nünk összeért) visszatérjek a földre: a 
megújuló bűnös örvénylésbe.

Hogyhogy nincsen bűntudatom?! 
Márpedig, öregeink szerint legalábbis, 
ez volt (s ez lehetne!) az emberi tisztes
ség kulcsa. Az áldozatot -  mielőtt meg
gyászolnánk, gyertyát gyújtanánk neki 
— fel kéne ismerni magunk között. Meg
különböztetni a bűnösöktől.

Kritikus helyzetekben a konformiz
mus is egyfajta árulás lehet (ezt apám
tól tudom). Onleleplezés -  mihelyt a ha
talom, az erőszak lidérces álmai (ha 
csak ideig-óráig is) valóra válnak... Meg
próbáltam őrizkedni mindig a megszál
lott idiótáktól. Amilyeneket például

nem is olyan régen a háztömb lépcsőhá
zában tetten értem.

A szektás nyelven ír t brosúrát bön
gészték, falták, mint valami szeánszon. 
Talán egy sci-fi sztori, vagy egy horror
film képsorai sem lettek volna képesek 
semlegesíteni az izgatott hangon felol
vasott rágalomözön hatását. Asszonyok 
jöttek piaci portékától dagadozó cekke- 
rekkel, gondterhelt ábrázattal, egyikük 
kövér képe feltűnően kifestve, legörbü
lő szája szélén a vastagon felkent olcsó 
rúzs elmaszatolódott. Percek alatt kide
rült, hogy az ő szája uszít a legnagyobb 
hangerővel; a háttérben sunyító „forga
tókönyvíró” biztos sikerre számíthatott 
ebben a fanatikus csődületben. Közben 
a kormány kampánybusza is megérke
zett a városnegyedbe, a tömeg a nagy
gyűlésre beharangozott stábokat várta, 
hogy kiéljenezhesse magát.

Repül a nehéz kő, a tócsa vékony je
ge beszakad. Őrjöngeni tudtam  volna 
akkor, ha apám nem lett volna nagybe

teg. Nem reméltem, hogy olyan simán 
el tud szenderülni; az undor mérge, úgy 
látszik, fokozta az idegkimerülést. Fan
táziája azonban még félálomban sem 
mondott le a képtelen helyzetek összevá- 
gásától; félrebeszélt. A kóros „montázs
ba” belejátszott valahol egy terrorista 
Vörös Brigád, amely a szervezett bűnö
zés merőben új struktúrái közepette 
acélöklével erőteljes csapásokra ragad
ta tta  magát. Aztán egyszer széthullt 
minden a tudatában. A bérgyilkosok
nak (micsoda szörnyű kelttészta-pofák) 
sikerült inkognitóban maradniuk. Szelí
den kéklő szláv tekintetük hozzásegítet
te őket, hogy a terrorizmus kaméleonja
ivá váljanak.

Halálos ágyán az öreg rám  mosoly
gott. Az apám nemzedékéhez fogható 
erkölcsi katasztrófát nem éltem meg;

de volt rá  eset, hogy elvesztettem a feje
met.

Nem óhajtottam soha áldozat lenni. 
Forradalm árt játszani, egy álomért, 
egy eszméért! Vagy csupán magáért a 
fiatalságért... Akár a tejbekása íze, köz
hely volt számomra, hogy mire a nap 
lemegy, egy másik ifjú nemzedék hi
szi magáról, hogy kiválasztott. Persze, 
nincs mindenkinek akkora „szerencsé
je”, hogy vesztőhelynek nevezett pöce- 
gödörben végezze... „Gőgös fiatalság!” 
-  fortyogott magában anyám, jobban, 
mint a gulyásleves, amit főzött. Én köz
ben a konyakot, whiskyt, rumot, gint 
nyakaló bulizó bandát láttam  magam 
előtt; a hányásszagban kornyadozókat, 
a hullámzó függöny mögött hortyogó- 
kat, s az üres parketten utálkozva, óri
ás kebleivel is könnyedén ellejtő-libegő 
csajt, amint maga elé motyog: „Több 
nyelven is eltársalognék, de kutyába se 
vesznek.”

Minden képzeletet megszégyenítő ne
kirugaszkodással távolodom, kimenekü
lök a képből; mint gyermekkoromban, 
midőn apámék elvittek „lógóba” egyik 
kötelező elvtársi összejövetelükre, ahol 
„a testvéri bolgár nép bárány vacsorája” 
és a fűszerezett moldvai berbécstök kós
tolgatása helyett több ízben is a csempé- 
zett falú vécét választottam inkább.

A tapasztalat később aztán segít(ett) 
elviselni a — válságba sodort lelket is 
alkalmazkodásra késztető — test mocs
kait. Még ha az a lélek anakroniszti
kusnak érzi is magát a újabb barbár 
korban. Más hajlammal van megáldva.

A táltos vagy örökli a hajlamot, hogy 
táltos legyen, vagy tanulja, mint egy 
szakmát. Előfordult már, hogy a serdülő 
a még meglévő tejfogak mögött több növe
kedő új fogat fedezett föl szájpadlásán. 
«Táltosfogak! -  vigasztalták -, a rendkí
vüli képességeid bizonyítékai.« «Annyi
ra tehetséges azért nem akarok lenni” -  
hangzott a keserű válasz...

A  fölös csontképződés nem volt kizáró
lagosfeltétele a táltosságnak, de mivel ve
lejárónak tekintették, az emberek kitalál
ták maguknak a fölös csontot, és addig 
mondták, míg maguk is elhitték. Egyéb
ként a külső tulajdonság már azért sem 
lehet egyértelműen meghatározó, mert a 
táltos többnyire születik. Már az anyja 
méhében kiválasztották táltosnak.*

Van úgy, hogy az ember mégis meg
hal egy kicsit (maszk mögötti ájulat?) -  
önmagáért, hogy újrakezdhesse a sem
mibe vett életet.

Nyűgös, kényeskedő, gyilkos hajla
mú gyermekből ha jobb nem is, de ne le
gyen a tömeghalált Ázsia csúcsai fölött 
átvészelő, nemzésre képtelen Nemezis. 
Ezt egy, a Föld történetét kutató s tu 
dósként is megbecsült kaukázusi öreg 
dalnok mondta volt nekem, akinek kara
vánok utasaként, egyik hágótól a mási
kig poroszkálva és meg-megrázva a sár
ga homokkal behavazott üstökét, volt 
ideje eltűnődni azon, miszerint a szere
lem a földlökésekhez hasonlatos: amint

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
jót vagy rosszat felszínre hoz, az kétség
telenül mind hozzájárul ahhoz, hogy az 
emberi faj ki ne haljon...

Halántékom, mieló'tt leszállna az 
est, megremeg: a hámlásos mennyeze
tű  nappali szobában (ahol anyámmal, 
apámmal, fivéremmel sok szép kará
csonyt értünk meg, és hangos, némely
kor szavak villámlásától viharos szü
letésnapot) szerencsére nem hallani a 
világbomba-ketyegést. A titkolt csoport
képből úgyis kihullanak egyszer a Kö
zös Piacot hazudó, hányingerló' ajánla
ton röhögő Kisingerek. S a hihetetlen 
homokóráját ezerszer megzörgető szel
lem ott is üdvözülni fog, ahol a szerel
mes m arálszarvas hívására virradat
kor a szakadékok visszhangja felel.

A magnókazetta tárcsájára bámulok 
szórakozottan. Majd elindítom a teker
cset.

Egy női hang: „Hiába gyötrőd ma
gad. Az izgatott élet, a szellemi ámokfu
tás sok esetben rosszabb, mint ha nyílt 
háborút viselnél...”

„Látom, azt akarod, hogy pihentes
sem az agyamat is...”

„Másról beszélek -  a női hang megke
ményedik. -  Talán még nem késő...”

„Anyám is azt szokta mondani (per
sze, az egy másik életben volt), hogy: 
Egyél. Kihűl a vacsorád!”

„Sokat éltél egyedül -  a hang (a Pet
ráé) most bölcsen oktató. -  Már úgy ér
tem...”

„Dehogy. Volt nőm, barátnőm bőven. 
Az utolsó, mielőtt elhagyott, szelíd szo
morúsággal nézett rám, úgy emlék
szem, meg is simogatta az arcomat: »Az 
előérzetem ritkán csal meg. Szerencséd 
lesz, ha természetes halállal végzed«... 
Ezt mondta.”

„Na, ne bomolj” -  jegyezte meg félig 
vicces hangulatban Petra. De csak fé
lig. Jól esett ez az együttérzés, már 
csak am iatt is, hogy nagyanyám mor
cos képét ju tta tta  eszembe. Az ő szavajá- 
rása volt, hogy: Ne bomolj!

„És egyik barátnőddel sem voltál 
úgy?... Úgy igazán.”

Megmakacsolja magát, várja a vá
laszt. Makacsul hallgatok én is.

„Hajlandó lettél volna, mondjuk, ol
tá r elé vinni?... -  A hangjában most já 
tékosság bujkál. -  Már hogyha szerel
mes voltál belé...”

A férfihang is kedélyesebbé válik: 
„Apám mindig arra  figyelmeztetett, 
különösen, ha nagy sebességgel szágul
dott velem a tűzparipa, hogy: Ne hajolj 
olyan mélyen ki!”

„Szóval hitványul, gyáván meghátrál
tál, megszöktél... Jól ismerem a fajtáto
kat.”

„A felelősség elől!... Ezt akartad mon
dani?”

Lezárom a magnót. Egyből üres lett a 
legénylakás. Úgy fáj a fejem (ha iszom, 
ha nem), mint agyrázkódás után.

Alomba zuhantam. Testem torz, idom- 
talan, minden arányt nélkülöz (pedig
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erre kényes vagyok), lapockám kiáll. 
Szobám falait régi agitatív hangú plaká
tokkal meg újságkivágásokkal ragasztot
ták  tele. Nem volt erő a lábamban, hogy 
felkeljek és letépjem őket. Csak a szám 
mozgott; lélegzetvisszafojtva olvastam a 
legképtelenebb passzusokat.

„Te szemét! Te senki!” -  hangzott az 
ítélet fejem fölött. -  Hát itt érzed jól ma
gad ma is?!”

A penészes falak visszhangozták, 
hogy: „...jól magad!... ma is!... ma is!”

Négykézlábról nagy nehezen vala
hogy mégis talpra álltam, de visszazu
hantam  a kemény priccsre; akkor vet
tem észre, hogy egy cellában vagyok. 
Nyikorogtak a sarokvasak, amikor a 
zárka ajtaja kinyílt, s a küszöbön egy 
tömlöcőr előbb reám ripakodva, hogy 
vegyem észre m ár a tálcát, melyet ha
talmas tenyerén egyensúlyoztatott, raj
ta egy orosz pezsgőspalackkal... Elké
pedve, mozdulatlanul álltam.

„Megtagadja a vendéglátás nemes 
gesztusát?!... Van mersze visszautasí
tani?” -  ripakodtak rám  többen is a ta 
konyszínű háttérből. -  „Legutóbb is ezt 
tette! La ambasada de la Budapesta!”

Fölemeltem a lyukas takarót, s az iz
galomtól kivörösödött fejem a párnába 
fúrva, tüsszenteni kezdtem, hárm at, 
négyet... Meghökkenve hallom, hogy: 
„Kedves egészségedre!” (Ezek szerint 
nem vagyok egyedül.) Egy izmos vállú 
fehérnép megragadja a nyakamat, és 
hevesen húz magához. Arcom eltorzul, 
mindig tiltakoztam az agresszió ellen. 
Vadul szájon csókol, rémülten ájuldo- 
zom két élveteg karja és hurkás comb
jai között. Súlyával rám nehezedik, egy 
pillanatra alkalmam van megbámulni 
őszes, bozontos lába tövét. Ahogy rám 
fúj, édeskés ánizsos leheletétől menten 
elkábulok. Passzív, lekonyuló vesszőm 
láttán  dühösen pofozni kezd, mintha 
a büszkesége szenvedett volna csorbát. 
Vasmarokkal szorítja torkomat; min
den erőmre szükség van, hogy leteper- 
jem. Szédületes gyorsasággal növekszik 
bennem a bosszúvágy; ám még mieló'tt 
elszánnám magam a végzetes mozdulat
ra, fölébredek.

A romlott, rideg arctól így is nehezen 
szabadulok.

Irtózatosan megszomjaztam, bősz ro
hanás le a lépcsőkön. A telefonfülke

mellett elhaladva látom, hogy az ott ros
tokoló valaki engem néz; zavartan pis
log és bárgyún mosolyog, mintha em
lékezetében keresgélne. (Énutánam?) 
Amint elszánt fordulattal felém fordul, 
s a fagyos napfény beragyogja erősza
kos, pattanásos állát s alatta a kiugró 
sovány ádámcsutkát, megborzadok. Né
ma kiáltásomat ki hallja? Tátott szám 
csak egy mélyről jött sóhajtással rea
gálja le az évtizedek óta bennem rekedt 
ijedtséget... A hasonmás (gyermekko
rom zsenge évei estek áldozatul neki) -  
akire hasonlít, halott.

Lázam van?! Kétértelmű kíváncsiság
gal -  a halottaknak ennyi kijár -  hozzá
lépek, hogy megtapogassam.

Az orosz csaj (látomásom micsoda me
tamorfózison ment át!) megáll a szem
közti ódon kapuboltozat alatt. Csak 
akkor ismerem föl (kész döbbenet); a 
hosszúszárú bőrcsizma helyett combját 
most bő köntös takarta. Aligha tudom 
palástolni előtte a fojtott riadtságot. Za
vartam  mosolygok. Mit mondhatnék?... 
Amikor a kaput megnyitja és belép az 
ismerős udvarra (a mi udvarunk volt 
valamikor), gyanakvó szememmel telje
sen másnak látom. Egy vadidegen világ 
küldte ide!... Hozzám!

Az oroszországi emlék egészen más 
dimenzióban élt bennem. Azt hittem 
(tévesen), hogy rajtam kívül nem léte
zik. Egyszeri, hülyén-kiborulásnak ha
zudtam azt a sokáig a fejemben zúgó 
káoszt, mely fagyos ürességet hagyott 
maga után... Aztán maradt: a nem vé
letlenül felnagyított, mert eksztázisba 
ejtő -  különös incidens.

Más volt -  nemcsak mint jelenség, 
nem csupán megjelenésében volt más, 
mint a nyugati országokból idelátogató, 
különcöknek számító személyek, akik 
félévenként megjelentek a városban, 
a számukra újat ígérő környezetben, a 
zsebük degeszig tömve dolcsival, újab
ban euróval, s röhögve, elégedetten ál
lapították meg, hogy nálunk mindenki 
megvesztegethető; ritkán volt részük el
utasításban.

(folytatjuk)

Szepes Erika: Egykor volt beszélgetés Dö
mötör Teklával
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SZOMBATI ISTVÁN

E rd ély i
C olum bo
Mint legtöbb államvédő, szálfa na

gy papám is igen szigorú volt. Ma vala
mi bűzlött, otthon is szaglászott. Csak 
a hatalmában s a gépezetben bízott. Sze
gény kis pária, ha sejtette volna, hogy té
kozló fia milyen álarcot ölt, mikor unat
kozik... Ha rájön, mivel parolázok, biztos 
visszaszúrok: ha te megfigyelhetsz, jelent
hetsz mindenkit, én miért ne utazhatnék 
olykor a hiszékenység hátán? Hogy szok
tam kezdeni? Ne ijedj be, apus, nem a te 
módszered koppintom. Nem szúrok ki sen
kit, csak azokhoz megyek, akik három 
kézzel hívnak. Veszek egy cájtungot, me
lyet a városban nyomtatnak. Nemigen 
lapozom, a végefelé kezdem, ahol apró
kat hirdetnek. „Nyomozót keresnek, Szi
mat jeligére. Jelentkezz itt és itt, ezen a 
címen.” Oké, jelentkeztem. Egyszintes, 
kertes ház, úszómedencével, mosolygós 
növényzet, mediterrán jelleg. Veszettül 
nyomom a cifra kapucsengó't. Nyughass 
már, hallottam, ki ült a kezedre? Jó illa
tú nőci, átlátszó köpenyben tárta  ki az 
ajtót. Be vagy jelentkezve, kérdezte nem 
túl lelkes hangon, ahogy végignézett. Mi 
lesz nálad, masszázs, vagy a szaunába, a 
melegekhez vágyói? A hirdetésre jöttem. 
Hervad a mosolya: gyere be, Columbo. Te 
akarsz megbízni, néztem feszes mellbim
bóit pislákoló szemmel. Minek nézel, fiú, 
röhintett rám flegmán, olyan bénának 
látsz, aki nem tud maga körül rendet te
remteni? Akkor, nézek rá kérdó'en. A kis 
pali gyanakszik. Férjed, csendestársad: 
Én inkább gyanakvónak hívnám, de felő- 
lem teheti, míg futtatja a céget. Bemutat
nál neki? Majd ha eló'kerül, parolázhatsz 
vele. Előre csak annyit, elég fukar fickó. 
Ha eurókat akarsz, próbáld meg dicsérni. 
Mondd, hogy jó úton megy, de itt nem olyan 
járja, mint otthon, Amszterdamban.

Sűrűn bólogattam, miközben követ
tem. Tágas hallba terelt, melyből a szélró
zsa minden irányába rejtett ajtók nyíltak. 
Aki jártas volt, bizonyára tudta, melyik 
ajtó mögött, milyen szolgáltatások vár
ják. Körben mediterrán lugas, megannyi 
kacsintás, derűs vágyra hangolt. Válassz 
egy asztalt, szolgáld ki magadat. Találsz 
még jeget is, ha netán whiskyt akarsz. 
Kösz, emeltem a kezem, nyilván idétle
nül, amit azzal fejeltem meg, hogy szolgá
latban sose! Akkorát röhintett a jótestű 
hölgyike, hogy a szorgos fecskék rögtön 
délre szálltak. Miért erőlködsz, fiú, gom
bolta köpenyét, miközben a piros ajtóhoz lé
pett, azt hiszed, nem látom, hogy még zöld
fülű vagy? Nesze neked, Jenő, pirongtam 
keveset. Jó lett volna tudni, mit csinál
tam rosszul. Úgy látszik, régóta nem lát
tam Columbót, mert én, a szürke veréb, 
az árnyéka se vagyok. Na nem piálsz, 
mondta elmenőbe, csüccs le, kis Colombo, 
várd meg a hollandot, én sohase penge
tek. Azt hiszem, mondtam már, ő is elég 
fukar, Vincentnek hívják, ne félj, nem ro

kona a fél fülű festőnek, nem fogja lenyes
ni az aprócska fütyidet...

Na, ez már kemény volt, kis túlzással, 
zuhany. Pedig nem vagyok kopasz, Beat- 
les-hajat hordok. Pá, pá, apró fiú, int 
még elmenőben. Ha vastagodni akarsz, 
mondd meg a hollandnak, kukkoltál utá
nam. Ha izgatni akarja a kopott szivaro
kat, indigózzon engem...

Te tényleg megfigyelted, ugrott a nya
kamba az elfűrészelt törpe, ölbe veszi 
őket, puszilja a nyakuk?

Ahogy megkaptam a stekszet, 150 
eurót, a Taknyos Varjú felé mentem. Az 
új csajom ott van, mosogat és üti a vendé
get, ha eltéved a keze. Nem túl jól számol
tam, mert egy sötét Limuzinból kinyúlt 
egy női kéz, s maga mellé húzott a ké
nyelmes ülésre: te vagy, Szimat Matyi, 
erdélyi Columbo? És ha igen, kérdezek 
vissza tiport méltósággal. Rendelnék ná
lad. Hallgatlak, kisasszony. Szólíts Debó- 
rának. Te lennél a divatdiktátor másik lá
nya? Felrántja a szemét: tudsz a tesómról 
is, akit még anno az árvaházban hagyott 
vékonyka mamikánk? Tudok, mosogat a 
csajszi, s ha én is úgy akarom, akkor ve
le járok!... Hány eurót akarsz, hogy a fél- 
tesóm ne legyen? Nem tudom, Debóra, 
lenne annyi pénzed? Azzal megrántom a 
kormányt, a kezével együtt. Mit csinálsz, 
te állat? ütött a képembe. Semmit, drága 
hölgyem, ki akarok szállni! Ha kidől a vil
lanyfa, bírságot fizetünk...

X

Hogy ne legyen több gubanc, villamos
ra szállók. Nemigen szokásom csúcsidő
ben tenni. Arra itt a Mariska nénik, meg 
a Pityu bácsik. Nekik van idejük, mióta 
a város bérlettel szponzorálja őket. Ott
hon unatkoznak, pornóshaw, megasztár 
— nem az ő műfajuk. Itt viszont, a buszon, 
meg a zötyögőben, pezseg az élet, főleg 
csúcsidőben, minden áldott percben tör
ténik valami. Eltűnik egy tárca, más a 
táskáját keresi, míg a fiatalok egy olyan 
széket, melyen ketten is „elférnek”, hőc- 
hőc katonásdit lehet imitálni, ha nagyon 
unatkoznak... Ez az élet, fiú, gügyögök 
magamban. Itt nincsen monszuneső, ma
dárinfluenza, itt senki se tüsszög, csak 
mohón „kapaszkodik”, fogja a másikat. 
Van, aki bukszát, van, aki mást keres, 
nem igaz, Mariskám, kérdezi az öreg. 
Hozzám szóltál, Pityu? Drága jó Szűz
anyám, te megint otthon hagytad a halló- 
készüléked? Mit mondtál, Pityu, dörög és 
villámlik? Nézzél hátra, Maris! Néznék 
én, Pityukám, de otthon felejtettem a kin
ti szemüvegem. Akkor most mi legyen, 
megint közvetítsek? Úgy hiszed, érdekes? 
Úgy látom, „melegszik”... A Picspiricsék

lánya a zálogos fiúval? A lány talán stim
mel, de a fiú alacsonyabb... Jól látod, 
Pityukám, nem lehet, hogy ülnek?

Miközben somolygok, valaki, úgy érzem, 
paskolja a vállam. Régi ismerősöm, Cigány 
Harry Potter. Soha jobbkor, haver, hallom 
rekedt hangját cujkával vegyítve. Minek 
a felhajtás, próbálom csitítani, miért kel- 
lenék most neked? Erőltesd meg kicsit, pu
hít egy füstszűröst. Betörés? Hideg. Megint 
ölni akarsz? Majdnem belém mászik: mi
kor öltem, bameg? Nem tudom, Potter, de 
írták az újságok... Nagy tapló vagy, fiam, 
felülsz a meséknek? Ha kiürült a zsebed, 
próbálom lerázni, dobhatok valamit... Kol
dusnak nézel? Azt hiszed, én is hülye va
gyok, Columbósdit játszom?

Ahogy megáll a villamos, az útpadká
ra ugróm. Akár egy szirti sas, csapódik 
utánam. Ki vele, mit akarsz? Csoszog
junk még odébb, akkor kelepelek! Átme
gyünk egy parkon, de hiába lesem. Itt 
a világ vége, miért nem kezded még? 
Úgy látom, megriad: az ott zsarnyák ko
csi? Beáll egy fa mögé, s gyorsan állsza- 
kállt tesz. A tied még megvan, kérdezi ne
vetve. Az enyém igazi volt! Tudom, mint 
Krisztusnak (amikor vízen járt. Apád
nak, Szekus Eugennek) nyílik még tuli
pánt? Mi van az apámmal, miért szállsz 
rá megint? Gondolkozz, pöcsember! Azt 
hiszed, ő nem nyúzott engemet, míg a sze
métdomb csúcsán ült?

Sejtem már, mit akar, az újgazdagok fe
lé tereli a léptét! Látod a villákat?, kér
di. Miért bámulsz, haver? Ott, azt a hár
mat! Sokáig hallgatok, forróságot érzek, 
perzsel sötét szeme. Melyik érdekelne? 
Ne citerázz, fiú, röhint félrészegen, a tié
tek nem fontos. Mondd meg az apádnak, 
ha megtörni a széfjét, elfeledek mindent. 
S addig? Kettőből találhatsz. Debóra 
Mouris, kérdem, ő rá miért haragszol? 
Mert otthagyta a lányát, amikor megszül
te? Csak azt hagyta ott, fiú, akit te kefél- 
getsz...

Hatalmasat nyomok sötét pofájába, de 
még estében is elkapja a dzsekim, felhúz
za magát, villázza a szemem. Látod ezt a 
kacort?, mutat a késére, ha nem segítsz 
azonnal, megfürdetem benned!

A torkomhoz illeszti: itt oké lesz, 
vagy tegyem kicsit odébb? Miben se
gíthetek, kérdem kelletlenül. Megyünk 
Müllerékhez! Mi értelme, Potter? Az öreg 
képviselő a parlamentben csücsül. Nyom
ja a szavazó gombokat, ha felkölti valaki. 
A lánya, aki a bratyóm volt Bianka előtt, 
Kolozsváron tanít... Gondolod, a Hondája 
a házuk előtt lenne, vigyorog Potter, ha a 
Fellegváron szellőztetné magát?

A fene esne beléd, motyogok magam
ban, úgy veszem észre, jó fülest kaptál. 
Vajon miért jött haza Rebeka, ha azon 
munkálkodik, a főnökei körül, hogy ki
csit feljebb nyomják a hülye szamárlé
trán?...

Na, akkor indulunk? Nyom picit a ké
sén, miközben vigyorog. Ne félj, haver le
szek, nem foglak megkérni, hogy keféld 
meg előttem. Akkor én miért kellek? 
Gondolkozz, bunkókám, strázsálsz a ház 
előtt, míg én „takarítok”. Ha úgy érzed, 
hogy gáz van, füttyentsz két rövidet, be
gyújtod a motrot! Oké, bólogatok, tedd

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
el azt a kacrot, indítsd az akciót! Zárva 
a kapu, rúg bele dühösen, a kerítés nagy
ra nó'tt. Tartsak tolvajlétrát?, hátrálok a 
falhoz.

Tartottam. Ahogy a vállamra lépett, 
kishíján átlöktem. Bocsáss meg, Rebe
ka, motyogtam magamban, mikor sikolto
zott. Nem volt választásom, kés volt a tor
komon...

Dilemmázom cseppet, bár nem az én 
esetem. Füttyentsek Potternek? Jelezzen, 
hogy „tűz van?” És ha tényleg megöl, ha 
elkapja a frakkom: Inkább vesszen a csaj, 
ha nem nyitja a széfet?

Keresem a mobilt, a maroktelefonom. 
Kitartás, bratyókám, hívom a zsarukat! 
A motorod oké lesz, csak a gumid enge
dem le. Tégy, amit kér tóled, nyisd ki azt 
a széfet. Messzire úgyse jut, jön a ninós 
kocsi, rendőrkézre adom...

Nem volt könnyű szülés, törölgetem 
magam. Bár őszi szelek járnak, eró's 
dunsztban vagyok. Ez a fél délelőtt nem 
a legjobb napom. Biánhoz indultam, s ki 
tudja, hol tartok? Úgy mondta, árva lány, 
elhagyta az anyja. Akkor gép- és gyor
sírt a megyei főnöknél. Úgy látszik, ak
kor nem csak azért kellett. A terhesség tit
kolt volt. A főnöke úgy „intézte”, hogy ne 
tudjanak róla. Bián közben felnőtt, nem 
hagyta magát, addig járt, koslatott a 
megfelelő helyen, amíg megtalálta a mai 
milliomost, a Tegnapi Mariskát. Nyilván 
úgy szeretné, ha nem csak ágyba vinném, 
jegygyűrűt (álmodik) vékonyka ujjára.

Ahogy bandukolok, kezdek csillapod
ni. A velős gondolatok moderálnak picit. 
Akár a vak lovak, ha húzzák a kantárját, 
emelem a fejem. Próbálok dönteni: jobbra- 
e vagy balra? Bármerre is lépnék, szembe 
jön Szent László jegenyés tornyával. Ha 
nem sok a benzingőz, alkalmi kéglimből 
is tűrhetően látom. Jó lenne tudni, mit 
üzen Erdélynek és kedvelt városának? 
Bár úgy tudom, Várad akkor Kelet kapu
ja volt. Itt ügetett mindig a pogány foszto
gatók után. Azt is rebesgetik, Tordán, az 
ő lábnyomai hagyták azt a hasadékot...

Nos, te verébtojás, kérdezem magam
tól, van még bátorságod felfelé pillogni? 
Akarod látni az Árpádházi szemét? Vagy 
beéred azzal is, ami benned ketyeg? Úgy 
érzed, öregem, különb vagy atyádnál?... 
Ha valóban úgy lenne, ahogyan hiszed, 
miért kellett eldobnod egykori ágytár
sad, Kertész Szeplős Csillát? Miért nem 
bírtad hinni, hogy éppen te voltál az, aki 
„felpumpálta?” Miért nem keresed meg? 
Miért nem viszed el neki az engesztelés 
szirmát? Nem érzed még mindig, hogy 
lépned kéne felé? Meddig téblábolsz még 
a saját szennyesedben? Tudod, hol a vá
ros, amit a tegnapod formált az alakuló 
mának? Akkor meg mire vársz? Nézz be 
egy presszóba, tömd meg jól a potyeszt, 
aztán uzsgyi neki, nyissad ki a szemed! 
Azt is méltányoljad, ha valaki szánká- 
zó gigával bámul, amíg tömöd magad. 
Hagyd ott a felét, két puha zsömlével, 
ha fordulna a kocka, neked is jól esne, ha 
nem néznek kutyának.

Ahogy kilépek a Sebes vendéglőből -  
valamivel tisztább, mint a Taknyos Var
jú - , egy tűsarkon tipegő gyöngytyúknak 
koccanok, talán véletlenül. Annyi bizsut

cipel, mint egy hastáncos-nő. Minden lép
te csörög, akár egy felhívás: figyelem, hí
mek, nem akárki vagyok! Na és a rejtett 
kincs, amit ti nem láttok? Köszönjetek szé
pen, itt van a kutyusom. Pincsi, ázsiai, 
puhaszőrű fiú. Jól mondom, Pityukám? 
Hová nézel megint? Azt mered remélni, 
hogy az az alaszkai épp a te méreted?

Na, most vigyázz, Rigovác, torpanok 
meg cseppet, mert az a kis pasi, aki fe
léd biceg, olyan, mint egy sintér. Marok 
nélkül is fog, elkapja a fejed. Te vagy az, 
Rigovác? Na, bameg, nem megmondtam 
neked? Akár a suliban, lekapja cvikke- 
rét, hogy picit jobban lásson. Ne vacakolj, 
fiam, addig nem rakom fel, míg ki nem 
húzod magad! Mi a fenét sunyítsz? Nem 
tudod a torit? Ha azt mondom, Hunyadi, 
mit társítól hozzá? Jártál Petőfinél? Mit 
mesél Segesvár? Megkukultál, fiam? Mi
ért linkelsz megint, hogy nem a Kón fia 
vagy? Azt hiszed, nem tudom, hogy sze- 
kus volt az apád? Nos, kis híján úgy járt, 
mint az AVO-s ’56 őszén?

Ahogy felkavarja cvikkerét, elhúzok 
mellőle. Úgy tűnik, sikerült, a dák-kor

szak elmarad. Tovább poroszkálok a sé
tálóutcában. Úgy látom, koszos, ma se 
„tisztálkodott” úgy, ahogy illik... De iga
zán nem zavar. A nap is fáradt kutya, az 
aszfalt hátán piheg. Talán csak az izgat, 
ha már megyek, merre? Mielőtt beesnék 
Biánhoz, hogy felüdüljünk kicsit, meg ké
ne néznem „alkalmi” Csillámat. Ha jól 
tudom, úgy maradt. Nem biztos, hogy tő
lem. De ha mégis biztos, akkor van egy 
lányom. Vajon milyen lehet? Látszik-e raj
ta, hogy részegen csináltam?

Nem megy a lift, uram, dünnyög egy 
banyahang. Úgy látom, készséges a néni, 
vagy mint minden korabeli, a régi nótát 
fújja? Az lenne fura, dekázik tovább sár
ga vigyorával, ha ebben a tömbházban va
lami működne. Bevágom az ajtót, szepeg 
a lépcsőház. A szunyáié döglegyek kon- 
tesztálni mennek. Úgy tűnik, kis haver, 
cseszegetem magam, ma sem kérdik tő
led: te vagy az apukám?

Bármerre indulok, megáll az ütőm, sze
peg a gondolat! Bújjál fel, te genyó, rúg- 
dos a belső hang. Azt hiszed, különb 
vagy, mint Gázsó Potter Cigány, akit 
a zsruk markába csurgattál? Mi a túrót 
pattogsz, viszket a tenyered? Azt mered 
remélni, kijött az ötösöd? Mi a lószart vi
hogsz, mikor sírnod kéne? Ki bír somo
lyogni, ha tépik a veséjét? Miért nem 
akarod belátni már végre, vonszolod ma
gadat, királyi játszmához, patthelyzethez 
értél? Se ide, se oda, nincs több csiki-csu- 
ki! Miért nem próbálod meg használni a 
fejed? Miért nem próbálsz ki egy ösvény- 
telen utat? Meddig ácsorogsz még a pos- 
vány tócsájában? Mit ér az a kégli, ahol 
se utca, se házszám nem jelzi a léted:

Elfáradtál, fiú? Meg tudnád mondani, 
mi jön a sakk után? Miért hiszed, hogy vé
ge, hogy minden kör bezárult? Mi a túró 
vagy te, szakadt egünk alatt? Azt hiszed, 
a héten mégis lesz ötösöd? Csalóka áb
ránd! Ami viszont biztos, rögtön megtisz
tulhatsz. Dörög és villámlik, meglehet, 
fordítva. Ahhoz se fér kétség, ha kipuk
kannak végre az ég csatornái, csak kívül
ről csutakol. Bár még a száraz gyom is fel 
tud emelkedni, ha locsolják egy kicsit...

Még mindig a belső hang húz és csim
paszkodik. Hova rohansz, öcskös? Miért 
kell kapkodnod annyira a mankód? Azt 
hiszed, öregem, önmagad elbújtat? Mi
ért kell megint Biánhoz szaladnod? Mi
ért nem egy mozi, mely életed kockáit 
forgatná? Nem parancsolsz bunyót? Azt 
hiszed, már nem sláger utcán, parlament
ben? Nem vetted észre, hogy patthelyzet 
mindenütt? Miért kell legyintened? Mi
ért nyugodnál bele? Miért nem röpködsz 
te is, mint a megasztárok, ha füves cigit 
kapnak őszinte szó helyett?

Úgy veszem észre, közel már a Varjú, 
Bián munkahelye. Mielőtt belépek, kéne 
egy frissítő, mint akit elvertek, tök nyú
zott lettem? Mit kéne bedobni, hogy hely- 
rejöjjek cseppet? Mikor lesz kánaán az 
influenza helyett?

-  Hová, hová, fiú? -  Női hang kérde
zett. Nemigen ismerős, oda se figyelek. 
Ha Bián vagy Rebi lenne... Ok mondnák 
a nevem, vagy valami hasonlót.

Mivel úgy látja, nem veszem a lapot, 
akár egy szélkakas, tompán vihogni 
kezd. -  Ha kutyaszerkót húzok, mint az 
a csehós lány, aki az anyját ijesztgeti, ak
kor észreveszel?

Erre már megállók. -  Téged is otthagy
tak? — Ránézek egy percre.

-  Azt hiszem, rosszabb, anyám konzer
vatív. Mikor úgy maradtam, kirakta a 
szűröm, minek szégyenkezzen?

-  És én mit tehetnék, menjünk oltár 
elé?

-  Ha az a fiú lennél, akivel jó volt...
-  Nem tudod, ki a srác?
-  Tök részegek voltunk azon az orgi

án...
-  Melyikről beszélsz?
-  Valami Rigovác...
-  Jenő vagy Ákos?
-  Talán az utóbbi....
-  Erőltesd meg magad! -  kapom el a 

vállát, hogy a helyére illesszem.
-  Rigovác Ákos.
-  Ó a Golánon van, disszidált a lelkem. 

Ha írni akarsz neki, adhatok egy címet...
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‘K Ó 'D 'E X -
A m últ e lsü llyedt szigete
Elhatározásomhoz, hogy fölkeresem a vidék népe

it, az ösztönzést a k ínai sajtó rövidke híre adta. Ez a 
kis közlemény arról számolt be, hogy a Hideghegyek
ben, ahol a norszuk laknak , sok rabszolgát szabadítot
tak  fel, s a jövőben egyre többet bocsátanak szabadon, 
amíg csak meg nem szűnik a rabszolgaság. És am i a 
legérdekfeszítőbb, a lapban az állt, hogy a rabszolgák 
u raikkal folytatott tárgyalások és megegyezés útján 
szabadultak fel, s most új otthonhoz és termelőeszkö
zökhöz ju to ttak , szabadon élnek.

Ez az újsághír bogarat te tt a fülembe, hiszen meg
erősítette, am it szívem mélyén m ár régóta sejtettem . 
Tehát D élnyugat-K ínában még mindig van rabszol
gaság. Ha most ú tra  kelnék, még láthatnám , hogyan 
szabadítják fel a rabszolgákat, k ihalászhatnám  a le
gendák óceánjából a tényeket, s m egoldhatnám  az iro
dalm i „rejtélyt”, amely az ottani népek köré szövődött. 
Ez az u tazás rendkívül izgalm as lehetőségeket ígért, 
m ert ha csak egy kanálnyi igaz azoknak az ellentmon
dó híreknek a tengeréből, amelyek a norszu népről el
terjedtek, életmódjuk akkor is halla tlanul furcsa lá t
vány lehet a huszadik században.

Akkoriban, 1956 végén, jóllehet sokat olvastam 
róluk, csak sejtettem , hol is élnek voltaképpen a 
norszuk, s mivel az olvasó alighanem  ugyanígy van 
vele, néhány idevágó felvilágosítás nem lesz haszonta
lan.

Jü n n an  tartom ány Kína délnyugati csücskében te 
rü l el, s Vietnam m al, Laosszal, Burm ával és Indiával 
határos. Északról Tibet és Szecsuan határolja, s a vi
lág egyik legzártabb vidéke. Jü n n an  m indig vonzotta 
a kíváncsi világjárókat, m ert vagy húsz, m erőben kü
lönböző nemzetiség lakja, s ahány nemzetiség, annyi
féle társadalm i rendszer és évszázados szokás. Ennek 
oka részben a vidék term észetében, részben a kínai 
császárság behatolási módjában keresendő. A ta r to 
mány égbenyúló hegyekkel borított magas fennsík. 
Átlagos m agassága 5000 láb a tenger szintje felett, 
s közlekedése a lehető leggyatrább, többnyire ősi ka
ravánösvények kígyóznak a m eredek hegyoldalak szé
lén. M agasabb részein m érsékelt éghajlatú, „az örök 
tavasz országa”, de hatalm as folyók hömpölyögnek 
rajta  keresztül Vietnam, Laosz és Burm a felé, s a fo
lyók szintjén az éghajlat trópusivá változik. Ez a h ir 
telen változás elviselhetetlen a fennsíkon élők szám á
ra, s részben indokolja, m iért vannak  úgy elszigetelve 
egymástól és K ína többi részétől. Az átlagos m agas
ság grafikonja a k ínai tengertől Tibetig öt hatalm as 
lépcsőfokot m utat. Az ötödik lépcsőfok a világ teteje 
-  a Tibeti fennsík - ,  és a negyedik, közvetlenül Tibet 
a latt, É szaknyugat-Jünnan, ahol a norszuk a magas 
fennsíktól védett évszázados elszigeteltségükben él
nek, a Jangce sebes felső folyásának gigászi kanyaru 
latában.

A norszu nép eredetéről sokféle ellentmondó tö r
ténet van forgalomban. Mindössze annyi bizonyos, 
hogy Jü n n an  és Szecsuan tartom ányban sokfelé meg
talá lható  nagy „jicsia” -  „ősnép” -  leszárm azottja. Az 
egyik történet szerint a hideghegyi norszuk mintegy 
170 éve költöztek erre a vidékre, m iután viszályba ke
veredtek egy kétnyelvű birka m iatt, amelynek csodá
latos hangja  mérföldekre elhallatszott. Az értékes te 
rem tmény ellopása körül tám adt ádáz küzdelem űzte 
őket tú l a határokon, a Hideghegyek vidékére, ahol 
azután  rabszolgaságba vetették  a gyér számú helybeli 
lakosságot. Ez eredetük legkevésbé hihető verziója.

ALAN WINNINGTON: A Hideghegyek rab
szolgái

I9{(D‘EX

MOZARTRÓL MOZARTTAL 8.
S a lz b u r g  v a r á z s a

„Csak huszonegy éves 
korban születik az Én, és 
ez után merülhet csak fel, 
hogy az ember a világot 
magától ítélje meg. 
Ekkortól áll csak önállóan 
a világgal szemben”.

Rudolf Steiner
Az a kozmikus szellemi lény, 

aki Mozart alakjában földre 
szállt, kiválóan megtervezte Salz
burgba érkezését egy kiváló mu
zsikus családjába. Salzburg az a 
város, amely Mozart idejére már 
szellemi fellegvár; arisztokrati
kus ízlésű, de nem hivalkodó és 
még kevésbé pöffeszkedő keres
kedőváros. Szinte minden benne 
van ebben a városban, ami csak 
kell Mozart érkezéséhez; ez a hely 
VÁRJA Mozartot. És várja őt leen
dő családja is. Nagy dolog jó hely
re, jó körülmények közé születni. 
És Salzburgnak még van valami 
egyéni magnetizmusa is: az a leve
gő, amit ott beszívsz, akárha csak 
néhány órai tartózkodás alatt, 
meghatározó lehet hosszú évek
re előre is. Magam tapasztaltam  
ezt a VARÁZST. Éjjel érkeztem fe
leségemmel Münchenből — tehát 
NYUGATRÓL -  egy m ár Közép- 
Európa felé hajló, vidékies asszoci
ációt ébresztő városba, de a Kelet 
felé haladás decrescendóját ha ta l
mas emelkedés váltotta fel, olyan 
nagy, hogy szinte fordított irány
nak érzékeltük salzburgi megér
kezésünket; itt éreztük talán  a 
legerősebben NYUGAT leheletét. 
Egy majdnem teljes éjszakán át 
sétálva fedeztük fel m agunknak 
Mozart városát. Mert Salzburg 
m anapság ugyan többnyire Mo
zart által van, de Mozart Salz
burg által vált Mozarttá. Többnyi
re megfeledkezünk erről a fontos 
alapállásról, és inkább a Bécs ál
tal alkotott Mozartról veszünk tu 
domást. Gyakran megesik, hogy 
nem a szülőváros az igazi alko
tói keret egy művész számára, 
aki ezért új otthont keres és ta 
lál magának. Mozart esetében a 
szülőváros az OTTHON. Ezt vi
szi magával az akkori zenei fővá
rosba, BÉCSBE. De nem boldog 
Bécsben, sikerei színhelyén. Az

igazi boldogság azokban az évek
ben öleli körül, amikor hosszabb 
ideig „nyugaton” m aradhat szü
lővárosában. Ez az időszak, a fo
lyamatos salzburgi nyugalom 
időszaka az 1775—77 közötti majd
nem három év, vagyis tizenkilenc 
éves korától a huszonegyedik élet
évéig, az ÉN megszületéséig, aho
gyan Rudolf Steiner ezt kifejti 
antropozófiai elméletében. Ennek 
a Mozart-Énnek a megszületésé
ről árulkodik egy csodálatos port
ré 1777-ből. Papi áh ita t sugárzik 
Mozart arcáról. Befele forduló sze
mek a mozarti lélek mélységéről 
árulkodnak. Az ünnepélyes sötét 
színtónus transzcendens dimenzi
ókat sugall a nézőnek. Az Arany- 
sarkantyú-rend csillagszórójának 
szétröppenő tüze szinte a mozarti 
ÉN szimbólumaként sugározza ki 
erejét a szemlélő felé. Mozart tel
jes lénye benne van ebben a fest
ményben.

A tizenkilencedik születésnap
já t követő évben, tizenkét hónap 
leforgása a la tt ÖT HEGEDŰ
VERSENYT komponál -  egy sor 
egyéb jelentős alkotása mellett. 
Azért feltűnő ez a hegedűverseny 
sorozat, m ert önálló szigetet ké
pez Mozart életművében. A szere
nádok egynémelyikébe helyezett 
hegedűversenyektől (K185, és a 
Haffner-szerenád) és további két 
M ozartnak tulajdonított, de vita
tott hitelességű hegedűverseny
től (6K268 Esz-dúr, K271 D-dúr) 
eltekintve ez az öt m ű  Mozart he
gedűverseny-termése. Örökbecsű 
művek egy a fiatalkori éveket ma
ga mögött hagyó zseni leikéből fa
kadóan. Egyben ÖT fantasztikus 
hitelességű ÖNARCKÉP is. Előle
gezi az 1777-es portrét. E műve
ket hallgatva nemcsak a szépség 
varázslatának bódulata tölti el 
a hallgatót és előadót egyaránt, 
de az a világokat bejáró, a koz
mosszal eggyé váló szellemi u ta
zás fantasztikum a is, ami a ze
néből árad. Nem véletlen, hogy 
Mozart „befejezettnek” tekintette 
az ezzel a műfajjal való kapcsola
tát. Micsoda lángelméjű felisme
rés, hogy megálljt mond magá
nak nemcsak itt és ekkor, hanem 
élete során még többször is, am i
kor úgy érzi, hogy KIÍRT MAGÁ
BÓL egy élményvilágot.

A következő évben, a hegedű- 
versenyek sorozatához hasonló
an elindul a zongoraversenyek so
rozata is; 1777-tel bezárólag négy 
mű születik: a mai koncertreper
toár kedvelt darabjai a korai Mo
zart opusokból. Még KÉTSZER 
HÉT EV MOZART ÉLETE, az 
eksztatikus boldogságvillaná
sok és kegyetlen hétköznapi gon
dok hullámverése között hányko
lódva.

TERÉNYI EDE
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Júniusi évfordulók
1 -  350 éve született Nicolae Milescu román író
2 -  130 éve halt meg Hriszto Botev bolgár költő

85 éve született Karinthy Ferenc
1 90 éve született Constantin A. Rosetti román publicista

3 — 330 éve született Apor Péter
80 éve született Allen Ginsberg amerikai író 
180 éve halt meg Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz író 
100 éve született Jean Livescu román irodalomtörténész 

4 - 9 0  éve halt meg Sebők Zsigmond író
5 — 135 éve született Nicolae Iorga román történész

100 éve halt meg Manuel del Palacio spanyol költő
6 — 400 éve született Pierre Corneille francia drámaíró

90 éve halt meg Emilé Faguet francia irodalomtörténész 
85 éve halt meg Georges Feydeau francia drámaíró 
60 éve halt meg Gerhart Hauptmann német író 

7 -5 0  éve halt meg Julien Benda francia filozófus
290 éve halt meg Constantin Cantacuzino román író

8 — 130 éve halt meg George Sand francia írónő
9 — 230 éve született Kiokutei Bakin japán író
10 -  100 éve született Rita Bumi Papa görög költőnő 
1 1 -5 0  éve halt meg Corrado Alvaro olasz író

310 éve halt meg Balthasar Bekker holland író
12 -  70 éve született Láng Gusztáv irodalomtörténész

50 éve halt meg Ioachim Botez román író
13 — 170 éve született Budenz József nyelvész

160 éve halt meg Horvát István magyar történész
14 -  70 éve halt meg Gilbert Keith Chesterton angol író

40 éve halt meg Gergely Sándor magyar író

20 éve halt meg Wilhelm Szabó osztrák költő
15 -  120 éve született Roland Dorgelés francia író
16 -  100 éve született Vita Zsigmond romániai kritikus
17 -  90 éve halt meg Jekabs Duburs lett író

20 éve ha lt meg Kibédi Varga Sándor filozófus 
150 éve született Nicolae Volenti rom án költő

18 -  85 éve született loan Lungu rom án író
190 éve született Ivan Zima szlovák író

19 -  85 éve született Szeberényi Lehel író
20 -  85 éve született Fáy Ferenc kanadai költő 
2 1 -3 0  éve halt meg Csehi Gyula romániai kritikus

120 éve született Horia F u rtu n a  román költő 
1170 éve született Ibn ar-Rúm i arab költő

22 — 150 éve született Rider Haggard angol író
80 éve született Tadeusz Konwicki lengyel író

23 -  50 éve halt meg Michael Arien angol író
20 éve halt meg Jerzy Putrament lengyel író 
70 éve halt meg Surányi Miklós író

24 — 230 éve született Giovanni Rosini olasz író
25 — 80 éve született Ingeborg Bachm ann osztrák költőnő
26 — 340 éve ha lt meg Richard Fanshawe angol költő

170 éve ha lt meg Claude-Joseph Rouget de Lisle 
francia költő
70 éve halt meg Constantin Stere román író

27 -  130 éve halt meg Harriet Martineau angol írónő
28 — 270 éve született Konrad Gottlieb Pfeffel német író

35 éve ha lt meg A ntunas Venclova litván író
29 — 260 éve született Joachim  Heinrich Campe német író

35 éve ha lt meg D arázs Endre költő
30 -  85 éve született Gunvor Hofmo norvég költőnő

90 éve halt meg Dalmady Győző költő

M a g a s la t
Ne törekedjünk túlságosan ma

gasra. .. Schiller gondolatának folyta
tását találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatása; első rész. 

15. Más csapathoz szerződik. 16. Té
nyekkel ellát. 17. Helyrag. 18. Inni
való. 20. Más által juttató. 22. Férfi
név. 25 Kerek szám. 26. Lónév. 29. 
Akoskának. 31. Három mosónő! 32. 
Hivatkozó. 34. Albán hírügynökség.
35. Ecetcseppek! 37. Azonos betűk. 
38. A keserű anyagok gyógyszerésze
ti neve. 40. Női becenév. 42. Vissza
rettenő. 43. Tapadós. 45. Sógor, be
cézve. 47. Az egyik égtáj. 48. Saját 
kezűleg, röviden. 50. Ásványi fűszer.
51. Táncos mulatság. 53. Ételt felszol
gál. 55. Zanzafej! 57. Hangoskodik a 
ló. 60. Véreskezű római császár volt. 
61. Juhhodály. 63. Majomkenyér fa. 
65. Afganisztán fővárosa. 67. Meg
elégel. 69. Magad. 70. Erre a helyre 
jegyzetelő. 72. Nagy időmérő eszköz 
hajtóműve. 74. A gondolat folytatása; 
második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Fegyveres összetűzés. 2. Attól 

fogva. 3. Gitárhúrok! 4. Jemeni, ga- 
boni és olasz autójelzés. 5. Katonai 
tömb. 6. Ennél lennebbi helyre. 7. 
Fiú becenév. 8. Behull! 9. Azonosak! 
10. Inda része! 11. Drágakő. 12. Vo
natra ülő. 13. Zsebfüzet. 14. Ivóvíz 
fertőtlenítése. 19. Mozgásképtelen. 
21. Dumas egyik testőre. 23. Szóvál
tás. 24. Helyrag. 27. Keresztül (népi
es). 28. Halkonzerv jelzője lehet. 30. 
Űz, zavar. 33. USA tagállam. 36. Csí
pős növény. 39. Becézett Adorján. 40. 
... Ridge, amerikai város. 41. Megta
lálja a hozzánk vezető utat. 42. Ket
tétép. 44. ... Koberidze, grúz filmszí
nész. 46. Főnemes. 49. Tollbóbitás 
papagáj. 51. Ablakon a házba nyújt.
52. Halotti szertartás. 54. A négyle
velű szerencsét hoz! 56. A dinamit 
feltalálója (Alfred). 58. Az itterbium 
vegyjele. 59. Fosztóképző. 62. Idegen 
férfinév. 64. Robbanás hangja. 66. 
Bent elrág! 68. Bibliai hajós! 69. Ha
lotti lakoma. 71. ...-móg: zsörtölődik. 
72. Latin csont. 73. Tavaly határai!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 9. számá
ban közölt Az előfizető 
temetése című rejtvény 
megfejtése: ...hogy most 
is egy előfizetőnket teme
tik.
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