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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A p erep u tty
Az ábécénk a meghatározóbb vagy a DNS-ünk? 

Anyám finn volt, apám  pedig le tt lett! Nem félek 
a mélységek felett. A mélységek bennünket nem 
tem etnek, ők emeltek fel. Alpok, H im aláják, Urá- 
lok. I tt  ülök a D unánál és megpróbálom összegez
ni a m últat. Anyám hun volt, apám  félig kelta, 
félig mezopotám. I tt ülök a Volgánál, ahol közis
m erten a tavaszi á radás kiterjedésekor a folyó 
ötven-hatvan kilom éter széles. Apám Po volt, fé
lig szárd és etruszk, anyám  Rhea Sylvia vagy 
tá n  egészen az. M indig legalább ketten  vagyok, 
Castor és Pollux, Romulus és Remus, T ra ian  és 
Decebal, Hunor és Magor. Esetleg A lexander és 
Nyevszki, avagy egyszerre XII. Károly és XXIV. 
C sandra Gupta. T isztázni akarom  legalább az Eu
rópáim at, melyekből kettő  még itt az orrom előtt 
megvan: a patríciusi és a plebejusi, akinek foly
ton m inden ju ssá t visszavonták, átszervezték, 
megfejelték, á ta lak íto tták ; a külvárosi és belváro
si, a bankos, és aki adja a bankot, vagyis fizet a 
banknak. Robottal, tizeddel, kam atos kam atta l, 
haráccsal, dézsmával, füstadóval és füstbe-m ent ' 
tervekkel. Anyám kincs volt, királylány, Iluska, 
apám  bika, Zeusz, leányrabló, H áry János, vagy 
tá n  egészen az, és végül itt hagy ta  a családot az 
első adódó 1492-vel, 1812-vel, 1848-cal, 1918-cal, 
egy kis zsoldemelésért, egy kis kivándorlás meg- 
lobogtatásért, egy kis eperszedésért Spanyolor
szágban és Írországban vagy Eldorádóban, egy 
kis aranyásásért K aliforniában vagy egy kölcsön
k é rt gyufáért, egyetem járásért a Be-Ne-Lux em
berpiacokon. Egy kis kutatói ösztöndíjért. A ztán 
holland, dán, ta tá r, k ínai hadifogságokból jö tt ha
za, vagy csak írt, hogy itt van a címe, az üzene
te, a hazau ta lt kicsi pénze, keresménye, külföldi 
szám lája, jeligéje: „aki hallja, adja á t”... „add to
vább”. A usztriában, A lbániában, tú l az Operenci- 
án  még lá tták , csak nem tisztázható , mi felé, m i
lyen irányban mozgott még. A kiket itt hagyott, az 
állomány, a hagyaték, a zűrös állapot, pontos lelő
helye: újév és csatlakozás u tán  egy héttel, mi, va
lam ennyi EURÓPA. Anyánk csak egy lap, vagyis 
lapp volt, apánk  — ahogy betűzöm, olvasom -  egy 
egész könyv. ím e a pereputty  ADATAI.

•  L ászlóffy A ladár köszönti a hetven  éves  
Sigm ond Istvánt

•  K arácsonyi Zsolt versei
•  Szőcs István: M erengő

•  A NAGY KILOMETRIK
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KÖSZÖNTJÜK A HETVEN ESZTENDŐS SIGMOND ISTVÁNT

A  tö b b i 
n ém a  c s ú c s
Milyen különös, mióta itt ülök a 

Naplemente-téren (de há tta l az idő- 
nek) folyton Sigmond P ista  já r  az 
eszemben. És nagyon hasonlít a h i
ányérzetre, ahogy m int a borzongás, 
végigfut bennem, hogy bizony megér
tük, beteljesedő öregedés gyanánt él
tü k  meg azt a skálát, ami a Sfinxtől 
egy Lánchíd megkettőzött, megnégy
szereződött oroszlánjáig vezet, amibe 
az idő s az életidő külön-külön csoma
golhatott egy nagy titkot, enigmát, 
kicsit pazarló, nagyképű ajándékot, 
amibe annyi alkalm at rejtett, ágya
zott az élet, hogy bele is ha lh attu n k  
volna, de mégsem, hogy ez a furcsán 
rugózó időinda, m int az idegrend
szer, a függőhidak legfőbb tartozé
ka ilyen szépen és épen folyamatos: 
nála  ezen a nyáron pontosan het
ven ennyi hosszúságú. Párhuzam os
nál több, közös időnk ez a máig ve
zető, és az benne a közös, hogy alig 
néhány sorstárssal, bará tta l egyen
lő hosszú a feszülésben, a tapaszta
latban és a szeretetben, mi több, a 
terem tésben, az alkotásban is. De 
a legsajátosabb benne, hogy szülővá
rosunktól más lakhelyünkig, m un
kahelyünkig közös, összetartozó és 
összefüggő, az óvodától a jól meg
érdemelt nyugdíjig összefügg. A fe
lü lm úlhatatlan  többlet, am it te hoz
tál, úgy simul a tájhoz, m int a nyári 
mennydörgés és az esti harangszó, 
m ert m indent kiigazít, belerajzol, le

olvas róla, am it más megnyugtató 
szándékúak hiába is próbáltak odasi
m ítani. Csak ketten vagytok: Te és 
az emberi valóság, akiknek h a lla t
lan, szép, igaz, lázító realizm usa az 
abszurdum. A többi néma, száraz, 
tévedő értelmezés csupán. A te r i t
musodban, crescendóidban és elcsuk- 
lásaidban dobognak, ugatnak  iga
zán, inkább az ordítás orgonái. És ez 
olyan, m int a lehető legesleggerince
sebb béke. Mi, két boldog tengerész, 
boldog kalandor, két boldog akroba
ta  egyazon cirkusz nem is egyszerű
en összefüggő, hanem  folytonos lég
körében. Hogy most előállhatok és 
váll-váll m ellett felköszönthetem, és 
bárm ikor ezután előállhat és viszo
nozhatja. H a semmi más, m ár ez de
rűre, boldogságra méltó ok. De ezen

kívül, ezen tú l ezernyi m ás sorako
zik köztünk, bennünk, általunk. 
Lássátok meg, feleim, bennünk az 
erdélyi értelm es és szerencsés, cél
ratörő  lét nagy DNS-ét, és csak 
azu tán  vegyétek át, vegyétek szem
ügyre az én ünnepi optikám at. Én 
ugyanis most egy m indent megáldó, 
megköszönő p illana tra  csak egyik 
szálat látom felizzani, az övét, m in
dent lá to tt, m indent elviselt és m in
den hetven évnyi sorsunkból vissza
üzenő, visszakiabáló íróét, Sigmond 
Istvánét látom, a hason líthata tlan  
és u tánozhata tlan  fantáziájú varázs
lóét és meséidét, a nyelv egyik mes- 
teréét, az idők árvizének és egyéb 
N iagaráinak  átúszójáét, a karcsú 
de acélos, m ert m indent elviselő, k i
bíró Tárzánét, ak irő l a gyehenna 
parazsa, tüze is alkalom  ad tán  úgy 
pergett le, m int egy főnixről. Egyéb
ként drága barátom  a Tordában, 
Kolozsvárban, A m szterdam ban és 
Bécsben, most hogy szerencsésen ed
dig k ipipáltunk m indent és m áig a 
ceruzánk hegye sem tö rt ki, most, 
hogy a sóhajosan boldog le ltár el
jött, kim ondhatjuk, hogy sajnos az 
egész mégse ugyanaz már, engedd, 
hogy rád irány ítsam  a hetven ősziró
zsa reflektorát, hadd lássák, ak ik  ol
vasnak, forgatnak, szeretnek, hogy 
m ennyire érdemes vigyázniuk rád 
és m indannak összehordott sasfé- 
szeknyi dicsőségére, am i csak já r  az 
erdélyi írónak ezen a csúcson. A töb
bi ném a érzelem.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

M Ó ZES H U B A

Dsida Jenő Könyörgés cso d á ért
című költeményének kéziratos változata
1928. április 15-én, az aradi Vasárnap 

című folyóiratban jelent meg Dsida Jenó' 
Könyörgés csodáért című verse, amelyet 
Szakolczay Lajos iktatott a költő Össze
gyűjtött versek és műfordítások című kö
tetébe, 1983-ban (vö. Dsida Jenő 1989: 
382-383).

A vers első szakasza Ézsaiás/ Izajás 
könyve egyik versének, nevezetesen az 
első rész harmadik versének a parafrázi
sa. A héber vers fordítása a Kálvin Kiadó 
magyarázatos Bibliájában (1996) a követ
kező:

Az ökör ismeri gazdáját, 
a szamár is urának jászlát, 
de Izráel nem ismer, 
népem nem ért meg engem.

A fenti sorok megfelelői Dsida Jenő pa
rafrázisában, a Vasárnap hasábjairól:

Az ökör ismeri az őgazdáját, 
a szamár is tudja jászla urát, 
csak te, Izrael,
nem ismered föl a te Uradat.

A Könyörgés csodáért című versnek a 
Dsida-hagyaték kolozsvári részében fenn
maradt a kéziratos változata is. Ebben a 
változatban Az ökör ismeri az ő gazdáját 
sorra a kevésbé nyomatékos nem ismered 
föl Uradat felel. A két sor szembenállását 
a Vasárnap-beli változatban a te szókap
csolat erősíti.

A kéziratos és a nyomtatott változat kö
zött azonban további eltérésekről is szá
mot adhatunk.

A kéziratos változat ötödik sorából a 
papírra vetés lendületében (?) kimaradt 
egy szókezdő mássalhangzó. Ez a nyom
tatott változatban természetszerűen a he
lyére kerül: Pedig hajnalodik kelet elől -  
Pedig hajnalodik kelet felől. A kéziratos 
változat tizennegyedik sorának egyik 
magánhangzóját a nyomtatott változat
ban másik magánhangzó váltja fel: a föl
kelő nap üstöké letörli -  a felkelő nap üs
töké letörli.

A legszembeötlőbb azonban a kéziratos 
és a nyomtatott változat címe közötti elté
rés. A kézirat Erdélyi népemért címválto
zata Dsida szűkebb pátriabeli sorstársa
it szólítja meg, míg a nyomtatott változat 
Könyörgés csodáért címe minden megszo
rítás nélkül fejez ki azonosulást a költő 
bárhol élő sorstársaival.

Az Erdélyi népemért -  Könyörgés csodá
ért címváltoztatásban a krisztusi szenve
déstörténettel azonosuló Nagycsütörtök 
variánsokból ismert szövegmódosításá
nak -  mint aki Erdély földjén halni készül

» » » » » »

2



HELIKON

KARÁCSONYI ZSOLT 
Angyalok kertje
A minden titkok verse lesz belőlem, 
kinyílt tudat: lobog tovább szívem, 
a fegyverem most kéne újratöltsem 
vigad a fény, ha végre elhiszem.

Mert egy gödörből mászik ki a lényeg, 
halálmadár tojásban él fiad, 
hiába néz tekinteted a mélybe, 
megintcsak O -  a felszín az.

Mélyülj te el sekélyesült vizekben, 
mint kárókatonák és gémek, kócsagok, 
figyeld megint a ritmusom hiszen 
fosztó idő, tünékeny éj vagyok.

Az éjmadár rikolt, ha ágyékomhoz érsz, 
felébred minden konok fejű inas, 
ki mesterétől lassan ellesi: 
a nagy tudás -  csupán a semmi az.

És aztán egyre zűrösebb a tér, 
acél-hangyák hordják a jó időt, 
jól nyomd bele, ameddig belefér, 
a behatolás tény lesz, és igaz.

Innen kerül ki minden lényegünk, 
és lágy egünk a régi szint -  
remény, ha van, pont ettől oszlik el, 
mert felosztjuk az új törvény szerint;

és aztán már nincs centizni-való 
valók vagyunk a túli télikertben, 
nem Thule, de a déli fény üzen, 
botlik a ló mivelünk száz esetben.

Ne mondd hogy van a botlás, 
határnak hívom azt, 
addig, amíg magához hív a szó, 
aztán a fény, ha ismét elvakít, 
leszek, ha kell, a hű alattvaló.

Egy határkőben lángol újra szívem, 
miszlikbe vág a hajnal horkanása,

» » » » » »
-  mint ki sötétben titkos útnak indult (vö. 
Dsida Jenő 2001: 97-99) -  előképét is
merhetjük fel. Ez a társítás ugyanakkor 
ismételten a Dsida-versek, köztük a Kö
nyörgés csodáért ó- és újszövetségi ihle- 
tettségére, bibliai intertextualitására irá
nyítja a figyelmet.

A Könyörgés csodáért első szakaszát a 
Vasárnapból idéztem. Természetes tehát, 
hogy a folytatást is innen citálom (külö
nös tekintettel arra, hogy a vers újraköz
lése az 1983. évi gyűjteményes kötetben 
önkényesnek ítélhető „javítást” tartal
maz: a poklosok szája gyógyulást vonaglik
— a poklosok szája gyógyulásért vonaglik).

íme, a folytatás:

Pedig hajnalodik kelet felől.
A mérhetetlen fény és árnyék 
itt áll jobbom felől 
s vezeti vérembe mártott toliamat.

A siralmak völgyében nyüzsgő tömeg.
A vakok látni akarnak,

de nincs kiút, tudom és elhiszem, 
hiába vár a túli út hatása.

*

A kezdet szíve ismer egy fiút, 
ki a jövőbe lökte égi kését, 
egy lányt, akit már nőnek nevezünk, 
és elfogadjuk minden cselvetését.

A kezdet szíve, mint kihűlt tojás, 
ruganyosán gurul rá asztalunkra, 
és kettévágjuk, míg a nemtudás 
beérik, és fellángol csipkebokra.

*

*

Tűnj el te is te fénnyel teli ábra, 
te, tétlenségre hívó téli jel, 
az északabbra dívó évszakok hatása, 
ha idáig ér, gyorsan menni kell, 
amíg marad egy kilométer ég 
a föld felett. Az azon túli hely 
régóta hordja már az űr nevét.

*

Adám ruháját akaszd a csillagokra, 
elég egy nap -  már nem fog látszani, 
pedig kering egy földön túli 
vak gondolat még, elnyújtott szálai 
kopott kabátként érik el a kertet, 
ahol a csukló, részeg angyalok 
ugyanazon az Istenen nevetnek.

A hurgadai
testamentum
(kábulat)
Ez itten egy prózavers, 
sivatagi próza, 
oázisi ritmusa 
állítja a sorba, 
mert a világ líra, de 
sivataggá porlik, 
akit nem bír el a szív 
úgyis összeomlik.

Hiába vagy kopt vagány, 
hájjal megkent muszlim, 
úgyse tudsz kifogni a 
vörösinges ruszkin, 
a legjobb ha nem teszed, 
halasztód holnapra, 
a veszélyes teszt helyett 
sört nyomat a Mamma.

Egyébként jól töltheted 
el az időt Hur’-ban, 
alkalmi nők és szeszek 
járnak ide snúrban, 
kiéhezett kamaszok, 
élveteg turisták, 
várják, hogy kimondd a nagy 
titkos nyemanyistát.

Mert nincs semmi különös 
ebben a világban, 
nagy hiba elúszni a 
langyos misztikában, 
a hiány emléke meg
kínozza az elmét, 
de a sima kábulat 
felfut mint a repkény.

Ne adj nevet nekem, így kiabál az angyal, 
hiába, mert mi nem kegyelmezünk, 
elborult aggyal és az alkonyattal 
együtt mi is beszemtelenkedünk 
a név utáni éj ködös helyére, 
mi tűnteti vezérlő csillagunk, 
a tüntetés bezár szavak körébe, 
titkoljuk el, hogy tüntetők vagyunk.

a süketek hallani
s a poklosok szája gyógyulást vonaglik.

Arcom patakzó könnyét 
a felkelő nap üstöké letörli 
s az elnémult sokaság fölött 
a lángrahasadt egekbe kiáltok:

Adonai, tégy csodát!

A fenti sorok bibliai összefüggései kö
zül itt kettőre utalnék. Először arra, 
hogy A siralmak völgyében nyüzsgő tö
meg sor siralmak völgyében szókapcso
lata a 84. zsoltár hetedik verséből szár
mazik. Folytatólag pedig arra, hogy A 
vakok látni akarnak kezdetű rész a töb
bi közt Ezsaiás/ Izajás könyve hatodik 
részének kilenc-tizedik, Máté evangéliu
ma tizenharmadik részének tizennégy- 
tizenötödik és az Apostolok cselekedetei 
huszonnyolcadik részének huszonhat-hu- 
szonhetedik versét visszhangozza.

A zsoltáros hang, az ó- és újszövet
ségi kapcsolódás azt is jelzi, hogy a Kö

nyörgés csodáért című vers végső soron 
akár a 137. zsoltárt újszövetségi módon 
felülíró, nagy ívű rapszódia, a Psalmus 
Hungaricus egyik korai előzményének is 
tekinthető (vö. Kábán Annamária 2004: 
12-13; Mózes Huba 2004: 13-14).

Irodalom
Dsida Jenó' 1989. Összegyűjtött versek és mű

fordítások. Szerk. Szakolczay Lajos. Magvető' 
Könyvkiadó, Budapest.

Dsida Jenő 2001. Égi mezőkön. Vallomások 
versben és prózában. Szerk. Kábán Annamá
ria és Mózes Huba. Tinta Könyvkiadó, Buda
pest. (Kalamáris könyvek, 1.)

Kábán Annamária 2004. A Psalmus 
Hungaricus előzményei és helye a költői élet
műben. In: PoLíSz -  A sorsvállalás drámá
ja. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete. Eger- 
Pomáz. 10-13.

Mózes Huba 2004. Az ismertnek vélt rap
szódia. In: PoLíSz -  A sorsvállalás drámája. 
A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete. Eger- 
Pomáz. 13-14.
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ORCSIK ROLAND

K e n ta u r -iro d a lo m 1
✓

-  Az U j S y m p o s io n  anyanyelvi idegenségéről -
„B ogastvo , sloboda i zrelost jedne 

kulture ispoljavaju se upravo u 
pluralizmu, kao sto se bogatstvo 
jedne romaneskne kulture ispoljava 
u pluralizmu romanesknih stvar- 
nosti i postupaka. Sve dok se taj 
pluralizam u kritici i u literaturi ne 
postigne, sve dok se jedan pogled na 
svet i umetnost bude proglasavao 
(svejedno da li od kritike ili od 
administracije) kanonskim, dakle 
jedinovazecim i jednosmislenim, 
sve dotle se jedna kultura nece moci 
domoci svoje elementarne slobode.”2 

Danilo Kis: Za pluralizam, 1972

„Töprengsz az ösvényeden, 
rejtegeted kentaurságodat [...]”
Végei László: Kisebbségi elégia, 
1981

H om ogén, a m ohó gén

A XX. század második felétől kezd
ve an n ak  ellenére, hogy nem tű n 
tek  el, átértékelődtek az „egységes”, 
„esszenciális”, „eredeti”, „lényeg”, „kö
zéppont”, „hagyomány” stb. fogalmak 
addig bejáratódott értelmezései. Vi
szonylagossá váltak a modernség szi
lá rdnak  h itt alapjai, a klasszikus ti
pológiai szempontok gyanússá lettek 
a kultúra- és irodalomelméletekben. 
Ezekből kiindulva nemcsak hogy nem 
beszélhetünk egységes irodalomról, 
az is kérdéses, fenntartható-e még az 
a szempont, amely egységes, illetve 
önazonos nemzeti irodalm akról, iden
titásképletekről beszél. Vagyis az egy
séges m agyar irodalom feltételezése a 
modernségre jellemző utópisztikus só
várgástól terhes. Helyesebb volna ta 
lán m agyar nyelven írott irodalomról 
beszélni, amelyet Magyarországon, 
Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaság
ban, és ha egy napon a m agyar embör 
kiköt a Marson, akkor ott is (majd) ír
nak.

A két nézőpont között az egyik a lap
vető különbség, hogy az egységes nem
zeti irodalom homogén kánont és esz
tétikai ízlést, értéket ír elő, amely az 
á ltala  kijelölt középpont hierarchiájá
ban fogalmazódik meg, addig a hete
rogén irodalom- és identitásfelfogás 
felhagy az egyetlen középpont elmé
letével, és a többközpontúságot helye
zi előtérbe. Ezekből következik az is, 
hogy m iként nem beszélhetünk egy
séges m agyar irodalomról, úgy nem 
beszélhetünk egységes m agyar nyelv- 
használatról sem, különben a Felvi
déken, Erdélyben, a Vajdaságban és 
a különféle magyarországi tájszólá

sokban beszélt nyelvet a magyartól 
idegennek, lenyesendő vadhajtások
nak  kéne tekintenünk. Hasonlókép
pen, ami nem fér be az egységes ká
non értékrendjébe, azt egyértelműen 
rossznak, értéktelennek kéne minő
sítenünk. Ezen felbuzdulva nemcsak 
a regionalitás, a couleur locale vagy 
a m ultikulturális tapasztalat jegye
it mutató m agyar nyelven írott mű
veket, hanem  minden olyan művet, 
amely nem egy egységes nyelvi, nem
zeti és irodalmi kánon alapján szer
veződik, egyetlen egy klikkeléssel tö
rölni kéne az emlékezetből. „Igen, 
mindet.” Ezek u tán  a lom tárban kéne 
kurkászni pl. a posztkoloniális angol 
nyelven írott Salm an Rushdie művei 
után , de ugyanígy já rn a  Jam es Joyce 
Finnegan’s wake-je stb. Pontosabban 
ezek csak az egységes nyelvekre tör
ténő fordításokban m aradhatnának  
fenn. Az eredetieket le kéne tagadni, 
vagy m iként Truffaut Fahrenheit 451 
című filmjében, a rra  kényszerülnénk, 
hogy titokban, fejben tároljuk őket.

A párhuzam os v ilágok  
irodalm a

Az egykori Jugoszláviában, ponto
sabban a Vajdaságban írott m agyar 
nyelvű irodalom szintén nem egysé
ges, hanem  heterogén arcot mutat. 
Más szemléletű volt a XX. század el
ső felében működő -  először melléklet
ként, később önálló folyóiratként -  Vaj
dasági írás (1928-1929), és más volt a 
30-as éveiben indult Kalangya (1932— 
1944). Ugyanez a különbség érvénye
sül a második világháború u tán i Híd 
(1945 -)  és az Ifjúság nevű hetilap
ban megjelenő Symposion-melléklet 
(1961-1963), valam int az ebből kinö
vő Új Symposion (1965-1992) között. 
De ezen belül az em lített folyóiratok 
önmagukon belül is különböztek a t
tól függően, hogy melyik szerkesztő
ség vezette éppen. És ezt a differenciá
lódási folyamatot tovább fokozhatjuk, 
amennyiben figyelembe vesszük az 
egyes szerzők saját életművein belüli 
mozgásokat.

A vajdasági m agyar nyelvű iroda
lomban alapvetően két tendencia fi
gyelhető meg. Az egyik az, amely a 
nemzeti kisebbségi sorsot misszió- 
szerűen éli meg, s nem az esztétikai 
mércét, hanem  a nemzeti konzervá
lást ta r tja  szem előtt, vagy ahogyan 
Németh Zoltán fogalmaz a konzerva
tív szlovákiai m agyar irodalom ese
tében: „H arm adrangú, sehol sem is

m ert szerzők és művek vég nélküli 
lajstromozásából egyetlen tény derül
het ki: ennek az irodalom nak a számá
ra  nem az érték  a fontos, hanem  a je 
lenlét.”3 A m ásik tendencia viszont az, 
amely folyton megkísérel kitörni a re 
gionális lét- és irodalomtudatból, a k i
sebbségi fogalmat áttételesen kezeli, 
tágabb környezetre vágyik, nem elég
szik meg a „templomtorony perspektí
vával”: „A peremhelyzetű létezést, a 
kisebbségi sorsértelmezést az ereden
dően ham is regionalizmus-felfogás 
és a főfoglalkozású m ártírom ság szél
sőségeivel ütköztették.”4 Ezt a prog
resszív felfogást a Vajdaságban az újvi
déki m agyar tanszék első tanáraihoz 
és alapítóihoz, Sinkó Ervinhez és B. 
Szabó Györgyhöz, valam int az ő köz
vetett vagy közvetlen hatásuk  a la tt 
születő Symposion-generációkhoz köt
hetjük, illetve az u tánuk  következő 
Symposion-inspirálta írógenerációk
hoz és orgánumokhoz.

Ugyanakkor fontos kiemelni, 
hogy a két kategória között gyak
ran  sok átfedés, á tjárás m utatható 
ki, hiszen pl. Koncz István, Tolnai 
Ottó, Domonkos István vagy Végei 
László művei nem pusztán a kisebb
ségi sors tem atizálását, hanem  el
sősorban az elhasználódott forma
ku ltú rát, a berozsdásodott irodalmi 
eszközöket és az önbizalomhiányban 
küszködő kisebbségi öntudatot é rté 
kelték át. Podolszki József azt írja 
az Új Symposion és a vajdasági (jugo
szláviai) m agyar irodalom viszonyá
ról, hogy: „A jugoszláviai m agyar iro
dalom esztétikai nagykorúságát kéri 
számon kezdettől fogva a Symposion; 
műveket, melyek nem csak azért lesz
nek érdekesek és értékesek, m ert a 
Vajdaságban születtek.”5 Tolnai egyik 
interjújában így nyilatkozik erről: 
„A kisebbségi író szerepét sose vállal
tam  [...] Egy p illanatra  úgy éreztem, 
hogy a mi irodalm unk megengedhe
ti m agának a modernség luxusát is. 
Hiszen a művészet felfogható tiszta 
művészetként is. Tehát úgy éreztem, 
hogy azt a kisebbséget, ami teljesség
re törekszik, teljes szabadságra, azt 
nem lehet csak egy kicsi, zsugorított 
kisebbségi program ra kényszeríteni, 
m ert az m ár nem teljes élet, nem tel
jes szabadság.”6 Tolnai irányultsága 
teljességgel más, m int pl. a II. világ
háború előtti, vajdasági műveletlen 
közönnyel, a „fénytelen sá rra l” szem
besülő és küszködő Szenteleky Kor
nélé, aki a következőképpen véleke
dett: „Nekünk, íróknak vállalni kell 
a bánáti, bácskai jelzőt, s ez nemcsak 
azt jelenti, hogy a vajdasági közönség
nek írjunk, hanem, hogy földünkről 
s annak  problémájáról írjunk, hogy 
úgy foglalkozzunk népünkkel, ahogy 
azt erdélyi és szlovenszkói tá rsa in k  te 
szik7, vagy m ásutt: „Éppen ezért az
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igazi vajdasági irodalom csak most 
vajúdik, eddig csak irodalom volt Vaj
daságban.”8 Viszont a két szempont 
összehasonlításakor nem szabad el
felejtenünk, hogy egy világháború 
választja szét őket. S ugyanúgy té 
vesen já rn án k  el és tú l könnyen ítél
nénk, ha em pátia nélkül forgatnánk 
ki a Trianon u tán i időhöz közelebb ál
ló Szenteleky szűknek bizonyuló ka te 
góriáit. Ezek a megjegyzések ugyan 
nem esztétikai term észetűek, ám az 
irodalom diszkurzív tere -  Roland 
B arthes Leckéje nyomán — nem pusz
tán  esztétikai elemzésből áll, hanem  
minden olyan egyszerre ható, egymás 
fölé nem rendelhető megnyilatkozás
ból, amely mozgásba hozza az iroda
lom fogalmát. E szempontból Németh 
elképzelése zártabb, az irodalom kuta
tá s t pusztán esztétikai elemzésre és 
kritikai értékvonásra korlátozza, meg
fosztja a kisebbségi problematika vo
natkozásaitól, illetve ezt szigorúan az 
identitás kérdéséhez sorolja: „Az esz
té tikának  nincs szüksége a szlováki
ai m agyar irodalomra. [...] Az identi
tásnak  ta lán  igen.”9 Vincent B. Leitch 
viszont az esztétika kapcsán a 
következőt állítja: „Az esztéti
ka nincs elvágva az etikától, 
illetve a politikától. Ekképpen 
az irodalomtudomány feladata 
nem pusztán az esztétika ala
pos vizsgálata a kifinomultság 
és az érték  m eghatározása ál
tal, hanem  olyan kulturális 
elemzés, amelyet a szociális 
megértés és emberi emanci
páció érdekel.”10 Az esztétika 
privilégizációja tehát annak  
esszencializálásához vezet, és 
kizárja az irodalom többszem
pontú, interdiszciplináris ku
ta tásá t.

Ugyanígy azt is érdemes 
szem előtt ta rtan i, hogy a 
Szentelekyék generációjának 
először létre kellett hoznia a 
vajdasági irodalmi szituációt, 
úgy kellett szerveznie az irodalom 
működését, hogy egyáltalán legyen 
miről beszélni, vitázni, legyen mit 
később tagadni, átértékelni. A ma 
konzervatívnak tűnő szemlélet nélkül 
ta lán  nem születik meg a Symposion 
radikalizm usa sem. Ezt tám asztja alá 
az is, hogy a symposionisták milyen 
gyakran u ta lnak  vagy idézik az á lta
luk elm aradottnak ítélt, nemzeti szí
nekbe öltöztetett, „slágeros” irodalmi 
m unkákat. Tagadással ta rto ttá k  ér
vényben a m egtagadott irodalm at.11 
Ez a viszony később, főleg a kilencve
nes évektől megváltozik, m ár nem ta 
gadáson, inkább egy in tertex tuális vi
szonyon és továbbgondoláson alapul 
(lásd pl. Tolnai Ottó Wilhelm-dalok, 
Balkáni babér c. verseköteteit, Költő, 
disznózsírból c. rádióinterjú-regényét

és Fenyvesi Ottó Halott vajdaságia
kat olvasva munkacímű, készülőben 
lévő kötetének darabjait).

A Symposion-beszédmódot ugyan
akkor egy m ásik viszonyulás is meg
határozta. A vajdasági m agyar és a 
magyarországi m agyar irodalm ak 
m ellett szoros kapcsolatban állt a 
délszláv kultúrával, s ezen keresz
tü l a korabeli világirodalm i folyama
tokkal. Ez a mozzanat lényegesen 
megkülönböztette az addigi vajdasá
gi magyar, de a magyarországi, a fel
vidéki és az erdélyi irodalm aktól is. 
Persze, nem abban az értelemben, 
hogy a m ásik kultúrával való érin tke
zése egyedülálló az em lítettekhez ké
pest. Ezzel kapcsolatban a kiváló, első 
Symposion-generációval indult költő, 
Tolnai mestere, Koncz István a kö
vetkezőképpen fogalmaz: „A m agyar 
és a szerb kultú ra  egym ásra hatása  
tény, abból következik, hogy a két nép 
egymás m ellett él. De ez nem specifi
kus. Ilyen jelenségek kim utathatóak 
még olyan korokban és körülmények 
között is, amelyeknek gyökerei nem 
az egymás mellett élés fényére men

Lugosi Edit: Tűzfészek

nek vissza. A század eleji vagy a két 
világháború közti kor m agyar ku ltú 
rája mennyit m erített a francia kul
túrából? Talán itt-ott franciásabbak 
voltak a franciáknál!”12

Ha nem is egyedülálló ez a jelenség 
a symposionista, illetve a vajdasági 
m agyar irodalomban, mégsem hanya
golható el értelmezésekor, valamiféle
képpen hozzájárult a szegényes m a
gyarországi recepció-történetéhez is. 
Végei László ezt a kisebbségi iroda
lom különleges helyzetével, a derridai 
értelem ben vett anyanyelvi idegenség- 
gel hozza összefüggésbe és gondolja 
tovább: „Az anyanyelv tehát egy m á
sik nyelvi közegben idegenként ref
lektál önm agára, másféle je len téstar
ta lm akat hordoz, m int a nem idegen 
nyelvi környezetben. Vagyis a kisebb

ségi író nyelve szükségszerűen hordoz
za m agában a másságot és az idegen- 
séget.”13 Eszerint nem az esztétikai 
szempontok határozzák meg egy iro
dalom identitását, mibenlétét, hanem  
a nyelv használatának  módozatai, az 
abban megnyilvánuló reflexió lehető
ségei, amelyek aztán  k iha tnak  az esz
té tik á ra  is.

Ez a szemlélet különbözik Németh 
Zoltán szlovákiai m agyar irodalm at, 
és úgy tűnik , a kisebbségi irodalm at 
negligáló felfogásától: „[...] m inden
féle kisebbségi géniusz (Győry De
zső) vagy kisebbségi messianizmus, 
a vox hum ana (Fábry Zoltán) és híd
szerep ellenére inkább centrum  felé 
irányuló mozgás észlelhető [...] hogy 
egy szövegről (a szerző életrajzi ada
ta in ak  ismerete nélkül) egyáltalán 
ne lehessen m egállapítani, hogy szlo
vákiai m agyar vagy magyarországi 
m agyar szerző írta-e. A szlovákiai ma
gyar irodalom egyre inkább a magyar- 
országi kánon követőjének pozíciójába 
szorul.”14 Összehasonlítva ezt a vajda
sági s ezen belül a symposionista iro
dalommal, a különbség sokrétű, az 

egyik minden bizonyára ab
ban is te tten  érhető, bogy: „[...
I a szlovákiai m agyar iroda
lom, pontosabban annak  egé
sze nem tudott k ia lak ítan i 
olyan viszonyt a cseh vagy a 
szlovák irodalommal, amelyre 
a m ultikulturalitás lenne jel
lemző.”15 S amennyiben tüze
tesen megvizsgáljuk az erdé
lyi m agyar irodalm at, ott is 
azt találjuk, hogy általában 
kevés a kapcsolata a román 
irodalommal16, szám ára is in
kább a m agyarországi iroda
lom az elsődleges, annak  he
terogenitásával együtt. Talán 
ez az integratív  törekvés m a
gyarázza azt is, hogy a m a
gyarországi recepció többet 
foglalkozott -  noha nem telje- 
sen kielégítően, főleg nem a 

d ik ta tú ra  időszakában -  ezekkel az 
irodalm akkal, m int a Vajdaságban 
születettekkel. Végei László az egyik, 
a nyolcvanas évek végén adott in terjú
jában azt állítja, Radnóti Sándor be
vallotta, hogy: „a jugoszláviai m agyar 
írók műveit olvasva mindig az az érzé
se, hogy azoknak egyik kódrendsze
rét nem tudja megfejteni.”17 Ám ez az 
„egyik” kódrendszer nem pusztán a 
délszláv irodalmi hagyomány jelenlé
téből szárm aztatható, hanem  a m ásik 
többségi, m agyarországi esztétikai 
paradigm ákhoz való viszonyulásból
is. Éppen ez a különbség adja meg 
a kisebbségi irodalom létjogosultsá
gát: „A kisebbségi kritika, akárcsak 
a kisebbségi poétikák, m agában fog
lalja az oppozíciót azok hegemónikus 
» » >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
uralm ának  minden regiszterében.”18 
U gyanakkor a kisebbségi irodalmak, 
s így a vajdasági m agyar irodalom be
fogadásának nehézségei nem pusztán 
a kisebbségi nyelvi dimenzió össze
tettségéből fakadtak, hanem  abból 
is, hogy az akkor hivatalos m agyar 
kultúrpolitika nem irodalmi, hanem  
politikai szempontok m iatt nem fog
lalkozott, később meg éppen politi
kai indíttatásból törődött ezekkel az 
irodalm akkal. M ára ez a helyzet vál
tozott, ezt bizonyítják a nemrég Tol
nainak , Végeinek és Domonkosnak 
odaítélt különféle díjak. Ehhez a válto
záshoz sajnos hozzájárultak a legutób
bi balkáni vérengzések is, mivel a ha
tá su k ra  sok délvidéki író áttelepült 
M agyarországra. Érdekes azonban, 
hogy irodalm i m unkáik -  a magyar- 
országi mellett -  továbbra is abból az 
elhagyott világból merítenek (lásd pl. 
Balázs Attila, Fenyvesi Ottó, Hász Ró
bert, Bozsik Péter vagy újabban Kol
lá r Árpád munkáit). Mindezek elle
nére mégsem mondhatjuk, hogy a 
m agyarországi recepció figyelme in
tézményes szinten működik, még m in
dig az esetlegesség jellemző rá, akkor 
is, ha a m ai helyzet jobb, kedvezőbb, 
m int a d ik ta tú ra  idején. Ám ahhoz, 
hogy ez a helyzet tovább mozduljon, 
meg kéne oldani a könyvek szabad 
á ram lását az országok között. Mert 
egyelőre csak a budapesti írók Bolt
jában, illetve a budapesti könyvhéten 
vagy könyvfesztiválon találkozhatunk 
elvétve a Vajdaságban ír t  m agyar iro
dalmi művekkel. És szemlátomást ez 
nem elég. Mind a kritikusok, mind a 
m enedzserek részéről nagyobb erőfe
szítésekre van szükség.

H eterogén, az erogén

Visszatérve a kisebbségi, határon 
tú li irodalom helyzetére nem értek 
egyet azzal, hogy feltétlenül in tegrál
ni kell azt a jelenlegi, divatos magyar- 
országi esztétikai paradigm ákba. A 
hasonlóság nem megkérdőjelezhetet
len esztétikai erény, ahogyan nem 
is rossz stratégia. Inkább a magyar- 
országi könyvpiacba kéne bekapcsol
ni a ha táron  tú li m agyar irodalm at, 
elérhetővé tenni a m agyarországi ol
vasó szám ára, hogy az is olvassa, é r
tékelje. Nem biztos, hogy a Roland 
B arthes-i értelemben vett erotikus 
m agyarországi olvasó fennakad a szá
m ára idegen kódokon.

Németh Zoltánnal szemben úgy vé
lem, minden integratív törekvés elle
nére a kisebbségi helyzetben (is) mű
ködő irodalm aknak mégis van egy 
m ássága. Egy olyan m ássága, am it 
nem kéne szégyellni, letagadni, sző
nyeg alá  söpörni. Ezt a másságot

Deleuze és G uattari az anyanyelv re- 
és deterritorizációjával magyarázzák. 
Végei a párhuzamos világok 
szim ultaneitásával: „Valójában a kog
nitív helyzet szüli a kisebbségi irodal
m ak m ásságát saját nemzeti irodal
makon belül is. Nem a téma, miként 
sokan hiszik, sem az, hogy hol szüle
te tt, hanem  az teszi a kisebbségi írót 
kisebbségi íróvá, hogy a nyelv, 
amellyel m egterem ti műveit, más nyel
vek mindennapi reflexeiben, feszültsé
gében él, hogy a peremen lévő nyelv 
tudja, hogy a dolgoknak mindig van 
egy m ásik párhuzamos neve. Ezt a 
másságot nem lehet »integrálni«, 
m ert akkor elveszik.”19 Ebből azt a kö
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy ezek 
az ün. kisebbségi irodalm ak egyszer
re részei, sajátjai és idegenjei az anya
nyelvű ku ltúrának . E „kentauri” ta 
pasztalat m iatt ez nem „tiszta” 
nemzeti irodalom, így a kisebbségi fo
galom nem esszenciális, mivel ku ltu 
rális és poétikai különbségiek), ellen
tétpárok, a mozgékony identitás 
feszültsége jellemzi: „[...] az ellentét a 
kulturális különbség alapegysége, és 
a k ritika  érdekeltsége vagy az ellenté
tek  identitásképzése m unkájának 
vizsgálatában rejlik, vagy a m ásság 
m egszólaltatásában, am i csendre és 
kim ondhatatlanságra van utalva, 
avagy hangot adni a reprezentációból 
általában  kiszorított nézőpontoknak 
és identitásoknak.”20 Ugyanakkor fon
tos aláhúzni, hogy a kisebbségi iroda
lom fogalma nem homogén irodalm at, 
identitást jelent. Épp ellenkezőleg: a 
fent taglalt különbség nyomán hetero
gén, polifon hangzásra, a Másikhoz 
való viszony folytonos ú jra írására  
utal, ami k ihat a kánon működésére, 
és más m egvilágításba helyez(het)i az 
eddig meggyökeresedett centrum -peri
féria megosztást is. Innen nézve a k i
sebbségi irodalm aknak megvan az a 
lehetősége, hogy újradefiniálják a 
centralisztikus elven működő kano- 
nizációs folyamatokat.21 A bennük rej
tőző vagy nyíltan kifejeződő másság 
ellenére egyenrangú jelenségei az 
anyaországi irodalmi m unkáknak. 
Ahogyan működésük hozzájárul a 
többszempontú kánonmozgás ( k i 
alakításához, működtetéséhez, úgy 
esztétikájuk is polifon: egyszerre több 
irodalomhoz, szövegkörnyezethez kö
tődnek, nemcsak a m agyarországi
hoz. Faragó Kornélia a következőt 
ta rtja  kívánatosnak a kisebbségi lét
helyzetben íródó k ritika  számára: 
„Mindenesetre az olvasás nem szűkít
hető regionálissá, de semmiképpen 
sem mellőzhető a regionális perspektí
va, a regionális olvashatóság felmuta
tása. A k ritikának  ebbe a hagyomány
ba, de a szélesebbe is bele kell olvasnia 
az adott irodalmi művet.”22 Németh 
m eglátásai alapján úgy tűnik , a fiatal

szlovákiai irodalomban azonban a re 
gionális sajátosság tagadása és a kö
zéppont felé irányuló mozgás a megha
tározó. Ez önmagában se nem jó, se 
nem rossz. Azonban pozitívuma m in
denféleképp abban áll, hogy ez az iro
dalmi hozzáállás az esztétikai problé
m ákat, kérdéseket helyezi előtérbe, 
nem a kisebbségi irodalomra Deleuze 
és G uattari á ltal is jellemzőnek tek in
te tt politikumot. Ám, amennyiben 
olyan irodalommal találkozunk, m int 
amilyen a symposionistáké, akkor 
nem m arasztalhatjuk  el őket csupán 
azért, m ert nem illeszkednek, nem al
kalm azkodnak feltétel nélkül az anya
ország kanonikus áram lataihoz. Miu
tán  egyszerre több szellemi központ 
(Budapest, Belgrád, Zágráb, Ljublja
na, Szarajevó stb.) hagyományához 
kapcsolódtak/kapcsolódnak, nem le
het őket pusztán a m agyarországi k ri
tikai kódok alapján elemezni. B ár az 
Új Symposion az ex-jugoszláviai szoci
alista  „testvériség-egység” helyzeté
ben született, ami különbözik pl. a ka
nadai, am erikai vagy svájci 
m ultikulturális, illetve in terkulturális 
helyzettől, a folyóiratban megjelenő 
műveken mégis észrevehetjük a 
„m ultikulturalizm us esztétikájá”-nak 
(Szigeti L. László) a jegyeit: „Éeltűnő 
utalásokat ta rta lm az  a m ásik ku ltú 
rára , annak  jelenlétét nyelvi- és/vagy 
stílusbeli eszközzel biztosítja”.23 
Ugyanakkor a symposionista műve
ket nem sorolhatjuk be teljesen ebbe a 
kategóriába sem, amennyiben azt a 
Szigeti m eghatározása alapján sema
tizáljuk: „Általában egy bizonyos írás
technikai konzervativizmus jellemzi 
a m ultikulturalista  szöveget. Nem iga
zán kísérletező talaja ez az irányzat a 
narratív  technikáknak, am i egyéb
ként érthető, hiszen azon túl, hogy lét
eleme a többkultúrájúság, a szöveg 
igen gyakran egy m eghatározott üze
netközvetítési szándékot is hordoz, 
am it csak akkor képes optim álisan 
végrehajtani, ha  jól követhető, mond
juk  úgy »szokványos« narratív  sémát 
alkalm az.”24 Vessük ezt össze pl. Do
monkos István, Tolnai Ottó, Brasnyó 
István, Balázs A ttila, vagy akár a 
symposionista beszédmódokat tovább
író Virág Gábor (Aaron Blumm), 
Jódal Kálm án, Lovas Ildikó stb. kísér
leti, több ku lturális beszédmódot al
kalmazó prózájával, látni fogjuk, hogy 
a „meghatározott üzenetközvetítési 
szándék” feltételezése itt mindenféle
képpen megbukik. Többek között 
ezért is v itatható az az állítás, hogy a 
m ultikulturális társadalm i helyzet 
egyben esztétikai is. Talán szerencsé
sebb az a megfogalmazás, hogy a 
m ultikulturális helyzet befolyásolhat
ja  vagy inspirálhatja a művek esztéti-
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kai megformáltságát. Hiszen a 
symposionisták esetében ez folyama
tos mozgást okozott az esztétikai és a 
műfaji paradigm ákban, mivel az örök
lött, anyanyelvi irodalom a Másik, az 
Idegen ku ltú ra  és irodalom tala ján  is 
megjelent, átalakult. Ebből kifolyólag 
ez a léthelyzet egy lezárhatatlan  fordí
tás pozíciójába szorult. Mert ahogyan 
egy nyelvet lehetetlen tökéletesen egy 
m ásikra fordítani, az eredmény m in
dig az eredeti és az új közötti feszült
ségben ölt testet, úgy a symposionista 
poétika is a különböző ku ltú rák  m et
szetéből, fordításából hozta létre a sa
játját. Ez az összetettség a sympósok 
esetében műfaji értelem ben is te tten  
érhető, gondoljunk csak az á ltaluk  írt 
kísérleti regényekre (pl. Végei Egy 
makró emlékirataidéra, Tolnai Rovar- 
házára, Domonkos A  kitömött madár
kára), amelyeket később a recepció 
„posztmodern kezdeményezésnek”25 
fog fel. Ez a fordítás valójában 
(át)ültetés, csakhogy itt a mag más 
táptalajban csírázik, em iatt másmi
lyen növény születik belőle, m int az el
sődleges, honi környezetben. Ez a folya
m at termékenységként is megélhető: 
„A saját közegtől való eltávolodás azon
ban a termékenység záloga is lehet, 
m ert a saját és az idegen közötti moz
gás a sajáthoz való önviszonyulás mó
dosítását, a másként történő önértést, 
az önazonosság értelmezési dinam iká
já t sarkallja.”26 E módon válhat a fordí
tás lételméleti metaforává: „A nyelv 
szétszóródása kecsegtet itt egy másik 
értelem, más hangok, más történel
mek disszeminációjának ígéretével.”27 
Ezért beszélhet Végei az anyanyelvre 
történő fordításról: „Derrida nyomán, 
aki -  hasonló tapasztalatok súlya a latt 
francia-francia fordításról beszél, úgy 
szükség lenne m agyar-magyar fordí
tásról is szólni a m agyar irodalmon be
lül.”28 Mindez azonban csak akkor je
lent csonka irodalmat, ha  nem 
fogadjuk el az irodalom és a kultúra 
plurális szemléletét.

Ezért vélem úgy, hogy a némethi fel
fogás paradox módon a homogenitás 
felé kacsingat, a modernség utópisz
tikus irányába kanyarodik vissza, 
amikor a m agyarországi, á lta la  sem 
egységesnek tek in te tt esztétikai pa
radigmákból követendő m in tákat ko
vácsol. Ezt a m egállapítását minden
féleképp csak az á lta la  kiválogatott 
fiatal, Szlovákiában íródó m agyar iro
dalomra vélem elfogadhatónak, egy 
tendencia leírásaként, abban az eset
ben viszont, amikor normatívvá válik 
-  szűkítőnek érzem.

Ezzel szemben a symposionista és 
fent em lített végeli m agatartás egyik 
kezdeményezője a m agyar irodalom 
pluralista, európai tuda tú29 szem
léletének, az Itam ar Even-Zohar-

i értelem ben vett többrendszerű 
kánonmozgásnak, miszerint: „a több- 
rendszerűség elmélete elveti az érték
ítéletet, amennyiben az a vizsgálat 
tárgya a  priori k iválasztásának k ri
térium a. Különösen hangsúlyoznunk 
kell ezt az irodalomtudomány kap
csán, ahol még mindig összekuszáló- 
dik a kritika  és a kutatás. Ha elfogad
juk  a többrendszerűség hipotézisét, 
akkor azt is el kell fogadnunk, hogy 
az irodalmi többrendszerűség történe
ti vizsgálata nem szorítkozhat az úgy
nevezett »remekművekre«, még akkor 
sem, ha néhányan úgy ta rtják , első
sorban a művek vizsgálata képezi az 
irodalomtudomány értelmét ”30 Ha ez 
m ásként volna, akkor a némethi fel
fogás nyomán a magyarországi iroda
lomnak el kéne fojtania a tarka-barka 
m ásságát, és követnie kellene a német-

Lugosi Edit: M uzsika

országi vagy az angol, esetleg az am e
rikai irodalm ak esztétikai teljesítmé
nyeit. Pedig a m agyar irodalom nak 
is vannak erogén zónái, nem is kevés. 
M iért ne hoznánk izgalomba őket?
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VARGA BORBÁLA
Elgyengült
térdeplések
csak azt tudnám
hova csapódott le
annyi térdeplés ima?
melyik ember inaiba?
kinek lesz könnyebb az álma
esetleg valóra válna?
fél év egy év
és hosszú hetek
fohászai ha leülepedtek
valami szívben
hova lettek?

vagy csak annyi 
hogy élek még 
és nem buktam el? 
úgy vélem
egyetlen térdhajtás is 
mennyet érdemel

Áradás
Zöld paralimpikon békalencse 
úszhat a tó tükrén bejelentve 
égbeli felható herceg úrnak 
tornya kidőlve mályvái szúrnak 
kényes azúrnak

Hulló vakolat 
fámon lebegő alma 
árny a fa alatt.

asszony
figyelem csupasz lábam 
a ráncok rajta s a szemközti

havas dombon
ugyanegyek

csak ők nyugodtak tanácsaikkal, a holtak. 
A csaták kíméletlenné vájtak engem 
az alkalom elpárolog tőled, ha vársz -  
így tanították, mindig siettek.
Ha korábban jössz, talán szelídnek találsz. 
Jó így is. Meg tudnál gyógyítani, 
csillapodna fejfájásom. Kicsit 
pihennék még átgondolni és vallani 
amit még tudok, aztán jöhet a licit.

az ágak hegyes szeszélyesen futó tűi 
talpamon futnak
kék lila fenyőszederjes foltok a kézfejen
kiszáradnak
mint a gyökerek
sarkam réteges kőzet
de fennebb friss és hűvös vagyok mint a hó
melleim téli dombok
tetejükön rózsaszínes bükkfafolttal
tiszta éggel higgadtan nézek
felhőpárát lehel az orrom

begurul a 214-es kánkán
gyalog meg eszkimószánkán
a talpak alatt kerék
a talpak fölött
egy tucat énekesnő
mohával telenőtt teknő
álló, ülő és fekvő
akár a bivalyok a régi mesében
akár azok bőre, harisnyájuk ében

Narancs
felbontom utazóbőröndömet 
amellyel beutaztam a fél világot 
azóta folyvást csak látok látok 
érzelem szenvedély nem követ

előveszem belőle ócska cuccaim 
kiteregetem őket szemed előtt 
szempillám a szemembe nőt 
íme ezek viselt dolgaim

ánizs pézsma illata 
kereng a szobában és több letűnt világ 
sok lehetséges bimbós rügyes ág 
a jelennek is itt a zamata

kipakolok és szélnek eresztem 
mert ami ízes, úgyis itt marad 
ülepszik lassan illat szín zamat 
róluk feldobom magasra a kedvem

hajdani árva árasztva falva 
macska nyivákoló körme falba 
vízi iszapba olthatna mésszel 
mállani vaksi burkot zenésszel 
békafa mézzel

hullani almafát szirmabogját 
zöld kacagó poloskák kibontják 
nyüslet a zaj bogár ügyesedve 
rágja a törzset álmát leszedve 
kedv kerekedne

csukja kezét az ég hogyha érint 
szórja okádja színét felédint 
kékbe vörösbe játszó határa 
fennakad íme berkenyefára 
hull befed árnya

Varga Borbála: 1986-ban született 
Kolozsváron, a Római Katolikus 
Líceumban érettségizett 2004-ben. 
Jelenleg Kolozsváron él.

Szertartások
Ünnep a felhő, az ég, 
az eső s a szalmabála.
Veled beszélek még. 
de már futok, ezért is hála, 
ennyi boldogság elég mára.

Határozatlan táncot járok, 
szamóca felett holló károg.
A szél tollába kap.
Rezdül a föld, a vizesárok, 
elúszik a nap.

Ház előtt
Sajnálom, nem jöttél. A galambokat 
pár perccel ezelőtt útnak eresztettem. 
Ha nem zavar az üres ház, a vakolat 
hullása, elüldögélhetsz még mellettem. 
Utolsónak maradtam azok közül kik 
itt örültek, beszéltek és loholtak. 
Lefagysz, az élők hada távolban lakik,

t ó  t ó t ó  t ó t ó  t ó t ó  t ó t ó  t ó t ó  t ó - t ó  t ó t ó

Kacskaringó
kacskaringós álom
körbefonja karom
körbefonja mellem
derekam
nyakam
fejem
arcom
mindent ami kerek 
és a végén elinal

elszálltak a csillagok 
elszálltak fejemből a darvak 
itt maradtak a vízcsapok 
gondolatok helyett a szarvak

A -*»* K ilometriK
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Gábor
Egy éjszaka Gábor lakását meg

szállták a galambok. A házzal szem
közti jegenyefán tanyáztak, onnét rö
pültek neki az ablaknak, betörték az 
üveget, a szobában kavarogtak, mint 
valami szürke felhő, amelyből üveg
szilánkok, véres tollak hullnak. Az
tán ravasz módon visszaröpültek a 
leshelyükre, és vártak.

Gábor nyugodtan aludt, a svéd taka
ró lecsúszott hullámzó, kövér testéről, 
még a padlóba csapódó üvegszilánkok 
zaja és a riadt szárnyverdesés sem za
varta meg álmát. Reggel, mikor az ab
lakon keresztül rásütött a felkelő nap 
fénye, tollpihéket köhögött fel.

-  Ez meg mi -  mondta, miközben 
végigtapogatta szőrös hasát, amely ke
mény és nehéz volt a tegnap elfogyasz
tott, nagy zacskó háztartási keksztől.
-  Mi ez a szag? Megint idejöttek vol
na?

Föltápászkodott az ágyból, lábával 
álmosan kereste papucsát, de az el
tűnt. Gábor körbejáratta tekintetét 
a szobán, amely romokban hevert. A 
levegőt megülte az orrfacsaró ürülék
szag. Megpróbálta összerakni a részle
teket. Óvatosan odament a szekrény
hez, talpa minduntalan az ürüléktől 
csirizes padlóhoz ragadt, és kivette a 
fiókból a duplacsövű vadászpuskát. 
Két töltényt rakott bele, amiket szin
tén a fiókban talált. -  Ha ez kell nek
tek, megkaphatjátok, szemetek!

Számított már rájuk, a csontjai
ban érezte, hogy jó lesz vigyázni a 
madarakkal. Arra viszont nem gon
dolt, hogy a dolgok ilyen hamar ko
molyra fordulhatnak. -  A legfőbb, 
hogy ne veszítsem el a lélekjelenlétem
-  gondolta. Szerencsére a tévé épség
ben maradt, és Gábor nagyon szeret
te a tévét. -  így akár egy hétig is kibí
rom alvás nélkül -  mondta hangosan, 
mintegy nyugtatva magát.

A falon elmozdultak képek. A falon 
volt egy régi kép, kerete cikkcakkos 
szegélyű, mint a bélyegé. Eszébe ju
tott a cég. Az a tény, hogy már három 
hete nem küldtek neki levelet. Elfelejt
keztek volna róla? A cégtől különféle 
megbízásokat kapott, postai levél for
májában, géppel írt sárga papíron. Mi
után elolvasta az üzenetet, gondosan 
elégette a hamutartóban, a fekete per
nyét pedig lehúzta a vécén.

Az ágyon ült, lába között a vadász
puskával, és az ablakot leste. Vagyis

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

a jegenyefát, amely szemközt állt a 
parkban. Hűvös, nyirkos tavaszi idő 
volt odakinn. A galambok sunyi mó
don tollászkodtak, burukkoltak, mint
ha tudomást se vennének róla. Egy 
öregúr kutyáját sétáltatva elhaladt a 
fa előtt, a kutya izgatottan szimatolta 
a földet, majd rávizelt a fára, s Gábor 
iszonyodva attól, hogy a galambok rá
röpülnek az öregre vagy a kutyára, el
fordította a fejét.

Délután négyig azonban nem tör
tént semmi.

Ekkor valaki hosszan megnyom
ta a csengőt. Ilyenkor csupán a radi
átor-szerelők szoktak jönni, vagy a 
csótányirtók, de idén októberben már 
volt csótányirtás. Gábor erőt vett gya
nakvásán, és úgy ahogy volt, alsónad
rágban nyitott ajtót. A puskát belül a 
falnak támasztotta. Egy fekete ruhás, 
szürke hajú vénasszony állt előtte.

-  Jó napot kívánok.
-  Jó napot.
-  Képeslapot árulok.
-  Nem érdekel. Hogyan jutott be a 

házba?
-  Beengedtek.
-  Én nem. Na, menjen innét.
Ekkor a vénasszony kitátotta fogat

lan száját, és feje akkorára zsugoro
dott, mint egy üveggolyó. Gábor mell
kasán forróság és rémület szaladt 
végig. Megvetette lábát a padlón, föl
kapta, derekához emelte a puskát, és 
meghúzta a ravaszt. Fülrepesztő dur
ranás visszhangzott a lépcsőházban, 
utána füstfelhő gomolygott. A füstfel
hőben eltűnt a vénasszony.

-  Boszorkány -  mondta Gábor.

Az este lassan leszállt, a környék 
lámpái kigyúltak, és a vörös égen roj
tos felhők úsztak át. A férfi didereg
ve ült az ágyon. A sötét szobában csu
pán a tévé képernyője vibrált fehéren. 
Egy ismeretterjesztő műsorból tudta, 
hogy a madarak -  kivéve a baglyot -  
elég rosszul látnak a sötétben, a vibrá
lás meg úgyis megzavarja őket. -  Ha
csak nem azok... -  töprengett, aztán 
inkább elhessegette a gondolatot.

Elhatározta, mielőtt ajtót nyit, bele
néz a kukucskálóba. A múlt héten is 
eljött hozzá ez a boszorkány, de akkor 
vasalókat, pamut zoknit árult. Csap
dába akarták csalni. Volt olyan is, 
hogy egy törpe kérlelte, hogy menjen 
vele. Mikor a megbeszélt helyre értek, 
egy dohos raktárba, a rejtekhelyük
ről húsevő törpék támadtak rá, éles 
fogukkal térdkalácsa felé kaptak. Ha 
nincs nála pajszer, szétrágják a bitan
gok. Fölkapott egy pajszert a sarok
ból, odavágta közéjük, így sikerült 
megmenekülnie.

A tévében ismét a szokásos műsort 
adták. Pálmafás ligetben meditál az 
ősz hajú, szakállas jógi, kezében vi

lágító kristálygömb. Aztán repülőgé
pek suhannak hegyek fölött, színes 
kondenzcsíkokat hurkolnak össze a 
levegőben. Éjszaka a dzsungelben. 
Majom csüng a fán, arcába reflekto- 
roznak, pupillája hatalmas és fekete. 
Bungalók sora, tyúkok kapirgálnak 
a porban. Sovány, püffedt hasú etióp 
gyerekek, nyitott szájukon ki-be mász
kálnak a legyek.

Gábor rémülten fölpattant az ágy
ról.

-  Rohadt törpék! -  kiáltotta, és a 
puskatussal belecsapott a tévébe. A 
készülék fölszikrázott, és füst dőlt be
lőle. A szoba végleg sötétségbe borult.

Gábor zihált dühében, érezte, hogy 
most valami rosszat tett. A fiókos 
szekrényben vannak a töltények, ám 
hogy melyik fiókban, abban már nem 
volt biztos. Lehet, hogy nincs is több 
töltény. Kénytelen leszek az ágy alá 
bújni, gondolta, mivel ennél jobb meg
oldás aligha van.

Súlyos csend volt. Hallgatta saját 
lélegzését. Eközben a galambok készü
lődni kezdtek, a jegenye zajos volt tő
lük.

Az ágy alól jól látta, mennyi min
den hever szerteszét a padlón. Hűvös 
szellő meglibbentette a sárga papírla
pokat. A papírlapok emlékeztették a 
cégre, s arra, miféle aljas módszerek
hez folyamodnak, ha el akarnak va
lamit érni. Eljöttem tőlük, kész, gon
dolta Gábor. Már abbahagytam a 
piszkos munkát. Rám küldhetik a sza
ros galambjaikat, akkor se megyek se
hová.

És a galambok megindultak, akár 
valami fekete lepel, besuhantak az ab
lakon, keringtek föl s alá a szobában, 
mindenhol piros galambszemek csil
logtak. Az ágy alá is bementek, csip
kedni kezdték Gábor lábát, csípőjét, 
minden pontot, ahová elért éles kis 
csőrük. Gábor jajongva előkúszott rej- 
tekéből, vadul hadonászva az ajtó felé 
indult. A seregnyi állat azonban ellep
te őt, és az ablak felé terelte. Vállá
ba, hátába karmok, csőrök fúródtak, 
mint horgok, talpa lassanként emel
kedni kezdett a földről.

Nagydarab, kövér ember volt ez a 
Gábor, mégis fölemelték a galambok. 
Vitték egyre magasabbra, vitték föl 
az égbe.

A város fényes tűpárnává zsugoro
dott alatta. A férfi sokáig csak lefelé 
nézett, aztán maga köré, a tollas rab
lókra. Valami ideje motoszkált ben
ne, amire csak most jött rá. Az egyik 
galambnak a szemébe nézett, amely 
élettelen és hideg volt, mint a jég. 
Mintha az állat valójában álcázott 
gép volna. Már bizonyos volt abban, 
hogy a cég küldte őket. -  Ez nem ga
lamb -  dünnyögte Gábor, -  ez gépma
dár.

- M k & r - M . t e k - M A  »«s* KlLOMETR lK
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BONCZIDAI EVA 
K e z d ő

történőknek
A jólm egírt történetek mindennap- 

szerűek. A „nembíromletenni” köny
vekben vannak, és a jólm egírt világ
ról szólnak.

Ez a világ olyan, m int a tied, csak 
itt nem tulajdonságok, hanem  jelzők 
vannak, nem személyek, hanem  ala
nyok lak ják  és nincsenek te ttek  csak 
állítmányok. Nincs tér, csak helyhatá
rozó, nincs idó' sem, csak egy behatá
ro lhatatlan  időhatározószó.

A könyvbeli lány és fiú (mert ilyen 
m indig van) olyanok, m int bárki más: 

A kár mi is lehetnénk”- ezt gondo
lod, amíg róluk olvasol. (Te is valahol

Bonczidai Éva: 1985-ben született 
Zilahon. A BBTE teatrológia szakos 
hallgatója.

a múlt időben születtél, jelen időben 
élsz és jövő időben halsz meg. Máskor 
meg m indezt tagadod. )

A könyvbeli fiú kisgyerekkorában 
m indent megkóstolt, (persze, m inden
nek hétköznap-íze volt, mely kissé 
nyomdafesték-ízre emlékeztet). A 
könyvbeli lány néha festékszagú vi
rágot szed, persze ő is illatot álmo
dik minden csokornak. M indketten 
problémákkal küszködnek és fontos 
döntéseket hoznak. Ja , és tévednek, 
csalódnak, szerepeket já tszanak  és 
szerelmet. Néha sírnak, néha nevet
nek, attól függően, hogy miről szól a 
következő bekezdés.

Ha nem vigyázol, egy nap szembe
jönnek veled az utcán, és aztán  napo
kig gondolkodsz azon, honnan isme
red őket. Sőt az is előfordulhat, hogy 
a könyvbeli lány beköltözik a gondola
taidba és a verseidbe, majd egy reggel 
a rra  ébredsz, hogy a könyvbeli fiú néz 
vissza rád a tükörből.

Ne aggódj ez másokkal is megtör
tén t már. Mielőtt kétségbeesnél légy 
ironikus, (azt általában  szeretik az ol

v a s ó k ) ,  és, ha  j ó l  csinálod, ak ár filmre 
is vihetnek. Igyekezz megfeledkezni a 
durva papírvalóságról és az émelyítő 
festékszagról. Mielőtt eredménytelen 
kísérleteket tennél, hogy kitörj innen, 
g o n d o l j  arra , h o g y  e z  e g y  j ó l m e g í r t  
t ö r t é n e t !  T ö r t é n j  h á t  t e  i s  ú g y ,  a h o g y  
meg van írva!

Egy pillanatig se álmodozz arról, 
hogy bárm in is változtathatsz. (Per
sze megpróbálhatod, de ezzel a jól
m egírt történetet is tönkreteheted).

Ja, de ne add fel, ta lán  m ire tel
jesen megíródsz, divatba jön a 
„happyend”!

ZSIGMOND MELINDA
V i l á g n a k
f e s z ü l v e
H át elmész... Azt mondod nem m iat

tuk , csak olyan idegen minden, m ás
hol sem lenne idegenebb. M ár csak 
néhány sorstárs m aradt, néha-néha 
összedőlve még elsírjátok a kutyák da
lát, de m ár az sem segít.

Mit mondhatnék? Nem bírlak 
v isszatartan i, de azt tudom, hogy ha 
kifele lépsz, mindig magad elé kell 
nézz, rosszul irányzott csámpás já rá 
sodat csak így nem fenyegeti veszély. 
Nem bám ulhatod a csillagokat, nem 
bogarászhatsz másfelé, összpontosíta
nod kell. Lépteid egyre tudatosabbak, 
biztosabbak és földhözragadtabbak 
lesznek. Szóval, talpraesetté válsz.

Mondják, hogy a pénzért -  de én tu 
dom, hogy csak annyira vagy anyagi
as, m int minden normális ember, aki 
a kasszánál visszavárja az öt bánit, 
m ert aki szegény, annak  minden szá
mít. És azt csak én tudom rólad, mi
ként v illant az éhség a szemedben, 
mikor a pufulef-et megfőzted egy cso
kor petrezselyemmel, és a Csiga-dom
bot já rta d  csihányért tavasszal, em
lékszem mondtad is, milyen isteni 
olcsó főzelék lesz belőle. Pontosan tu 
dod, hogy ott kin t sem a K ánaán vár, 
de tej és méz több van m int idehaza.

M ár csak egy dolog van hátra , kim ász
ni a csőből és a csődből, mindenféle 
felgyűlt balkáni szennyből, lerázni 
mindent, am i nem belőled való, és el
menni oda, ahol k itisztul és nem zaka
tol elméd, tested megkapja mindazt, 
am i neki jó, ahol végül m egtalálhatod 
a biztonság nyugalmát.

Most m ár a nagy kérdés sem foglal
koztat, nem kapod fel bőszen a fejed, 
hogy mi lesz a m aroknyiakkal? Pár 
éve még az egyetem körüli kocsmák
ban m indenkit lehordtái, ha  menni 
készült, s most te mész, és akik most 
téged tolnak le... -  azok holnap men
nek- vágsz a szavamba, bizonygatva, 
hogy te igenis megpróbáltad, és az 
vesse az első követ, és a többi, és a 
többi. -  Értem  én ezt, de mi lesz a lí
ráddal? E rre is dobod a választ, hogy 
a rom ániai m agyar irodalom m agá
ra  m aradt m int flottától elsodródott 
őrjáró, s a tengert nem érdekli a ha
jó, valahol léket kapott, a patkányok 
-  nézzek rád  -  m ár menekülnek, ők 
megérzik. A legénységből ki parto t ér, 
építhet új vizekenjárót, ha  lesz még 
kedv, erő, és víz hajózható. M ert mi 
lesz itt száz év múlva? Talán csak a 
flottás egy festett bádogdarabja fog
ja  hirdetni halkan: M agyar K ulturá
lis Központ -  a rom ániai m agyar mat- 
rózság köréje kuporodva melegedik a 
pléhből elővillanó tüzes m últ cingár 
lángjainál, és próbálgatva hangját 
fel-fel jajdul a régi móló kövezetén, 
de elkacsázva Pu§ca§ Ladislau ebből 
m ár nem fog érteni semmit. Szavai 
visszahullnak a bádogba, elfojtják a 
lángokat, m egsűrűsödnek, egyre k i
sebbek és tömörebbek lesznek, felve

szik a pléh szabta méreteket, rom áni
ai m agyar konzerv, naphal-ál mesés 
módra, kiváló köptető és laxatív ke
mény kritikusoknak, hidegen tá la lt 
sügér vacsorához.

Ezért mondod, hogy számodra m ár 
nincsenek távlatok, de én tudom, hogy 
ha oda kimész, ott sem lesz nyugtod. 
O tt is rólunk fogsz írni, megírod majd 
nekik, hogy a vámpírok nem mi va
gyunk, de azért vámpírok vannak, 
a mi vérünket szopják, de mi még 
vagyunk, s ha még ezek u tán  is ide 
ak arn ak  jönni, megírod nekik, fur
csa angolsággal: mielőtt a portánkra  
bétennék a bogukat, azt a globáluni- 
formist, vagy mi a csecset, hagyják 
a szakálszárítón, jóve! Ezt mind meg

írod, tudom, m ert ez egy betegség, és 
szőrével gyógyítják. Vajon tévedek-e, 
ha  azt mondom, visszatérsz majd kú
ráln i magad, égő tekintetedben hozva 
a golden-gyapjat.

Tudom, neked nem kell siker, h ír
név, csinnadratta , csak csend és az 
életed, de az nagyon. Hallom, néha 
még elbőgöd magad, de nekifeszülve a 
világnak indulsz, lépteid egyre bizto
sabbak, tudatosabbak...

A » « . »  K i l o m e t r i K

Zsigmond Melinda: 1978-ban 
született Baróton. A BBTE politológia 
karán végzett. Jelenleg Kolozsváron él.
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MERÉNYI KRISZTIÁN

A város szélén konzerválódó ház
ban több család lakik, mégis, mintha 
üresen állna.

A lakók kísértet módján távoznak 
és érkeznek haza. Nem társalognak, 
nem kötik meg kioldódó cipőfűzőjü- 
ket, nem pislognak...

Ez a környék egyetlen épülete. Abla
kai a gyalog húsz percre lévő városra 
néznek. Keleten csupán egy elhagya
tott bányató terül el, melynek köze
lében szeméttelep bűzölög. Ezeket a 
területeket mindig köd borítja. A sze
métdombokon lesoványodott kóbor ku
tyák ráncigálják ki a maszatos nejlon
zsákokból a rothadó élelmeket.

A fénytelen lépcsőház fala és köve
zete mintha egybeolvadna. A reggel 
távozó lakókat nappalra beszippantja 
a város. Csupán néhány idősebb mú
mia marad.

A szoborarcú otthonülők között él 
az elsőn fészkelő nyugdíjas Kölönte 
bácsi, aki hetente elcsoszog a piacra 
friss zöldségért. Fogak híján csak pé
peset ehet. A külvilág nem érdekli. 
Belső ablakpárkányát finom porréteg 
fedi. Két éve, Mária-napkor szellőzte
tett utoljára. Kölönte szomszédjának, 
Kenyeres Sanyinak artikulátlan rik- 
kantásaitól felriadnak a még alvók.

Mészáros Laci, az ötvenéves, fejkö
zepén kopasz fogorvos az elsőn lakik 
feleségével, Jolánkával. A doki regge
lente frissen vasalt ingben távozik ott
honról, öltönyét sosem tisztíttatja.

Hajnalban elsőként a horgászbot
ját lóbáló Sanyi indul a bányatóhoz. 
A sötétsárga homályból egy alsógatyá
ban himbálózó férfi alakja körvona
lazódik. A kijárati ajtó felett húzódó 
csövön lóg a bozontos szakállú, „mit 
bánom én” képű túlsúlyos test. Sanyi 
elégedetten nyugtázza a nem minden
napi találkozást.

M e r é n y i  K r is z t iá n :  1970-ben 
született Karcagon. Költő', prózaíró. 
Budapesten él.

-  Hú az anyját, mi a fene? Ebből 
lesz aztán a jó csontkukac!

A szórakozott, szalmakalapos kí
nai lakó nekimegy a hullának. Mészá
ros szertartásosan végigszimatolja an
nak minden részét.

Eltelik két nap és még egy. A haza
térők rezzenéstelenül haladnak 
el új lakótársuk mellett. A lakó
gyűlésen megszavazzák, hogy 
maradhat, amennyiben fél mé
terrel odébb tolják az akadály- 
mentes közlekedés érdekében. A 
kulturáltan lógó tetem nem za
var senkit.

Éjszaka a kapu közelében ku
tyák vonyítanak; azok a csont
hold formájúak a szeméttelep
ről. Rettenetesen mérgesek az 
áthatolhatatlan ajtókeretüveg
re. Reggelig koldulnak a kapu 
előtt, akkor az első lakó érkezésére 
szétszaladnak.

Mészáros doktor rajtakapja a meg
égett bundájú, kilőtt szemű pince
macskát, ahogy épp a kidurrant nyel

vű halott lábát rágcsálja. A 
férfi ingerülten zavarja el a 
lábfejen csüngő, borzas szőrű 
macskát.

-  Sicc innen, hess innen, 
mit képzelsz?

Bereteszeli a pinceabla
kot, reménykedik, hogy -  bú
vóhely híján -  előbb-utóbb a 
kutyák martaléka lesz. A fog
orvos elérzékenyülten nézi a 
megcsonkított nagylábujjat 
és körbeszimatolja a hullát. 
„Haj, mint a kitűnő francia 
sajt; büdös, de ettől jó...” 

Beleharap a lagymatagon 
csüngő alkarba. Tépi, rázza, mint har
ci eb az áldozatát. Szájában inas falat
tal felballag a lépcsőn. Jolánka gya
nakvóan kérdi hazaérkező férjétől:

-  Mit rágsz olyan mohón? Csak nem 
azt ott lent?

-  Hagyd el asszony, hagyd el... nem 
rád tartozik. Nekem is jár ennyi ki- 
kapcsolódás... Jól van, minek tagad
jam, abból...

-  Már akkor éreztem a szagát, ami
kor felértél. Nem rossz, bár így a szád
ból kicsit bizarr! Rám megint nem 
gondoltál... -  fakad sírva Mészárosné. 
Kenyeres Sanyi úgy bűvöli a testet, 
mintha élete nagy szerelmét pillanta
ná meg.

-  Ejnye, ebből már ettek! Ha más
nak lehet, akkor nekem miért ne? -  
hőbörög az orrát lógató Sanyi, a meg
kezdett test láttán. Kéjes mosollyal 
csettint, és belemar a zsíros mellbe.

A szobája rabságából kitö
rő, nyugdíjas Kölönte is portyára in
dul, de csak az akasztott férfiúig. 
Mindegyhameglátnak borzongással

hozott csipkeszalvétájával törli le az 
ajkára a ragacsotragadt cafatmara
dékot. Gondolja, megengedheti magá
nak a dőzsölést, csóró aggastyán lété
re ingyen belekóstolhat egy ekkora 
közkincsbe.

Még a konzervatív Ötös házaspár

is hevesen csap a húsra. Miután le
lepleződnek, azzal védekeznek, hogy 
csupán a kellemetlen szag miatt pró
báltak segíteni a halott mielőbbi eltün
tetésében. Ámbár „alamuszi macska 
nagyot ugrik” ők lesznek a legszorgo
sabb tetemrejárók, éjnek idején is le
osonnak nassolni. Csakhogy a szalma
kalapos kínai újból rajtakapja őket, 
Ötösék meddő tréfával igyekeznek 
menteni elkárhozott becsületüket:

-  Az Ötös pár, öt előtt hajnali sétá
ra jár!

Ä testet rendszeresen rágják. Vala
ki kiműtötte belőle az ép fogakat. A 
szemérmesség miatt a házbeliek al
kalmanként csak egy tépetnyit mer
nek csenni a húsból. Rettegnek a lebu
kástól, noha tudják, hogy a többiek is 
derekasan majszolgatnak.

A házi populáció ínyencebb csoport
ja a belső szerveket és a szemet is fel
éli. Miután az alsógatya lecsúszik a le
rágott combról, lelepleződik, hogy a 
hímtagot is ledarálta valaki.

Egy év elteltével, néhány nosztalgi
ázó lakó még végignyalogatja, megszo
pogatja a gyakori kapunyitogatástól 
deprimáltán himbálózó csontvázat. 
Epekedve várják, hogy a sors vala
mi hasonlóval ismét megajándékozza 
őket.

kap az emberdögbe. Gyűjteményéből

' M  A .

Figyelme nem irányul semmire, 
ő teremtett mindent, min csodálkoz
zon? A hófehér kőpadlón magányos 
egyforintos. Nem illik a harmóniába.

Izzadtan húzom magam után be
leimet Függedi úr pazar villája felé. 
A Fővárosi Vízművek alkalmazottja-
» » >  folytatás a 12. oldalon

«9 4 K i l o m g t r i K
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» > »  folytatás a 11. oldalról 
ként kötelességem leolvasni a világ vé
gén rejlő vízmérőket is.

„Csak ne lenne olyan irdatlanul me
redeken!”

Véget nem érő szolgalmi ú t vezet 
a milliárdosok lak ta  hegyoldalból eh
hez az egyetlen fránya címhez. A húsz
percnyi szakaszon hatványozódnak a 
zavaró körülmények, épp egy dühödt 
tacskóféleség igyekszik bokámat szag
gatni.

Alig bírok m ár lépni, am ikor végre 
feltűnnek a grandiózus birtok kon túr
jai. K orábban azt hittem , hogy Füg-

gedi ú r  csupán egyetlen ingatlannal 
rendelkezik. Dehogy! Akad neki bő
ven irigye a csak milliomosok között 
is. Tőlük halottam , hogy övé még két 
villa a Bimbó úton, egy négylakásos 
tá rsash áz  a Törökvészin, és új panzi
óját a H árm ashatár-hegyen építteti. 
Az egyik távol-keleti nagykövetség is 
az ő rezidenciáját bérli.

„M ostanság az ilyeneket nyírják 
ki.”

M indezt a tú rá t azért az egyetlen 
fránya MOM 25-ös vízm érőért...

A k e rt term éskő-kerítéssel kör- 
bebástyázva. K am erák keresz ttü 
zében a bejárat. V égeláthatatlan 
zöld te rü le t, modern öntözőberende
zés, teniszpálya, dzsakudzi és a sá
tá n i hangon dühöngő, habzó pofájú 
rottw eilercsapat. A medence m ellett 
hintaágy, japánkert, tavacska arany
h a lak k a l és vízirózsákkal. Kerítése 
m entén tujasor, előtte am orf alakza- 
tú  posztm odern szobrok. Csengeté
semre hosszú ideig semmi.

„Na, ide se jövök vissza!”
Ilyenkor m ár rég rikácsolni szo

kott a házvezetőnő. Rekedtes hang  a 
kaputelefonban:

-  Ki az?
-  Jó napot! A vízórát jöttem  leolvas

ni!
-  Várjon...
Ni! Ez Függedi úr. Sosem láttam . 

A csavaros hajú házinéni legendákat 
zengedezett róla; legutóbb szuperszo
nikus istennek nevezte.

„Beteg lett, vagy csak pihenőnapja
it tölti?”

Hallom erőszakos hangját, ahogy 
bezavarja valahova a kutyáit. Nyílik 
az elektromos garázsajtó, ő döcög fe
lém. Ilyennek képzeltem: zömök, po
cakos, buldog ábrázatú. Rolex óra, 
vastag arany nyaklánc, m edálként a 
legdrágább, m in iatű r kézitelefon, csi
csás, bő ing. N apbarnított arca mo- 
solytalan.

A légkondicionált garázsban négy 
luxusjárgány. Friss autógumi-illat. 
Arrébb medence, feszített víztükör
rel. Csillogó márványpadló, kristály- 
üveg-választófalak, szolárium, hogy 

télen is nyár lehes
sen. Minibár, hűtött 
italok... pont most, 
amikor épp kiköp
ni készülöm a tüdő
met. Innen kapni 
valam it... nem úgy 
megy, ingyenélők
nek nincs.

A vízm érő csupa
szon á rvá lkod ik  a 
falon. Függedi ú r  
robot m ódján k í
sér, s közben orra  
alól:

M últkor negyven köbm étert be
csültek, közben csak h arm inchét fo
gyott. Két hónapig h aszn á lta  a pén
zemet a vízművek. K orrigálódik, 
de nehogy m ár m aguk já r ja n a k  jól! 
M egint em elnek, igaz?

— Persze, de csak a szokásos h a t 
százalékot, alig  többet, m in t hé t fo
rin to t.

-  H ah, az m agának  nem elég? Szo
rozza be negyvennel, na  ugye?

T ekin tete  üveges. G yerm ekként 
ta lá n  jobban ö rü lh e te tt egy d a rab 
ka cukornak , m in t m a a legdrágább 
v ilágkörüli ú tnak .

A vízóra a la tt, a hófehér kőpad
lón egy m agányos egyforintos á rv á l
kodik. Függedi úr, ta r t ja  a köztünk 
lévő távolságot, méla undorral v á ra 
kozik. I r r itá ljá k  a kötelező ceremó
niák . Ilyenkor m in tha  hangyány it 
m egerőszakolnák ezek 
az em berform a beszé
lő lények.

A m érő leolvasása 
és rögzítése u tán  a fo
r in té r t  nyúlok. Függe
di ú r  ta rta lék lángon  
pislákoló, keskeny ívű 
szeme kidülled, rá n 
cai elsim ulnak, tám a
dó te s t ta r tá s t  vesz fel.
Nem szól, csak figyel.
A klím a ellenére h a lán 
ték án  és hom lokán ve- 
rejtékcseppek jelennek 
meg. Szándékosságát leplező, kétség- 
beesett mosómedve m ozdulattal kap

az érme felé. Nem hagy időt, hogy 
visszaadhassam. Miután kikapja ke
zemből, megszólal, akár a sértődött 
arisztokrata:

-  Biztos az asszony ejtette le!
Reszelősen veszi a levegőt. Zsebken

dőjével törli homlokát. Lassan billeg, 
mintha maga sem tudná, hogy eles- 
sen-e, vagy sem -  kelletlenül vágódik 
a földre. Hintaágyához segítem.

-  Fiatalember, mentőt gyorsan!
-  Jó, csak adjon telefont!
-  Nincs magánál?
Viszolyog, mégis odaadja. Húsz 

perc múlva ígérik a mentőt. Készülé
két visszaadom, megnyugtatása vé
gett közlöm:

-  Ez a hívás nem került pénzbe!
Kendőjével törölgeti telefonját.

Majd a fejéhez kap.
Jaj, ne az államiakat! Az egyes gom

bot, és adja... Függedi vagyok, jöjje
nek!

Rosszabbul lesz.
-  Hozzon vizet... a nyári konyhá

ból!
A toldaléképítmény felé menet te

kintetét magamon érzem, még ilyen
kor is arra ügyel, hogy nehogy kárt 
okozzak, vagy elcsenjek valamit.

Kimért kortyolgatása közben rémül
ten, mintegy segélykérőn szorongatja 
kezemet.

-  Embereket tapostam el! Ezután 
minden máshogy lesz, nem akarok el
pusztulni!

Oly bűnbánóan néz rám, mintha 
gyóntatójához imádkozna.

-  Rögtön jönnek, nem lesz baj! — 
nyugtatom.

-  Kicsit jobb... de miért fogja a keze
met? -  kérdi.

-  Ön szorongatta az enyémet; így 
maradtunk.

A levegőből aláereszkedik a 
böhöm mentőhelikopter. Villámgyor
san ellátják.

„Semmi komoly, csak egy kis pá
nikroham.”

Ismét magabiztos és távolságtar
tó. Visszarendeződik életunt, buldog 
arca.

Ó te re m te tte  m indezt, m in cso
dálkozzak?

12
A »“9» K ilometriK



HELIKON

DEMETER ZSUZSA

V ersegyén  
az á lm ok v á szn á n
Különös, furcsa világba kalauzolja az 

olvasót Ármos Lóránd Rózsahús című 
kötetével. Különössége nem annyira szo- 
katlanságában rejlik, hiszen nem egy te
re, felbukkanó szereplője ismerős lehet a 
mai olvasó számára -  ha a mindennapok 
világából nem is, magyar irodalmi olvas
mányaiból mindenképp. Adott ugyanis 
egy többé-kevésbé reális tér, a nagyváros 
tere, és a verseket markánsan uraló, meg
határozó irodalmi szöveghagyomány.

Mindezen jegyek még nem tennék/nem 
teszik Armos versvilágát különössé -  a 
versekből kirajzolódó meg- és beélt tér ár
nyalataiból, a jelzett szöveghagyományra 
való tudatos rájátszás és továbbírás mi- 
kéntjéből/hogyanjából azonban egy ironi
kus, nem egy esetben groteszk, a reálist 
és irracionálist gyakran egymásba játszó 
világ tárul szemünk elé.

Elöljáróban ugyanakkor nem árt talán 
megjegyezni, hogy elsőkötetes szerzővel 
állunk szemben. A huszonnyolc versből ál
ló kötet teljes fegyverzetében állítja elénk 
a szerzőt, aki kötetnyi versébe belesűrí
tett mindent, amit a mesterségből elsajá
tított. S bár ez a sűrítés túlságosan hete
rogénné teszi a kötetet, ez nem feltétlenül 
válik hátrányára.

Ha már utaltunk Ármos szövegvilágá
nak térszerkezetére, induljunk ki a kötet 
nyitóverséből (Zümm, versmetró). Felüté
se tömör, szűkszavú: „Az ember.” A tö
mör verskezdettel kapcsolatos értelmezé
sek -  magasztosság/semlegesség/fintor? 
-  ugyanakkor szűkíthetőek, ha figyelem
be vesszük a vers alcímét: „éjjeli impró”. 
A továbbiakban gyakran visszacsengő sz
leng, nyelvi játék így már a kötet nyitóver
sében behatárolja a versek szövegvilágát, 
mint ahogy a nyitóvers folytatása is el
mozdítja az első mondat által sugallható 
verstónust és szövegvilágot. Valójában a 
nagyvárosi -  jelen esetben szövegszerűen 
is jelzett a tér konkrétsága: „móricz Zsi
ga” -  lét/ember hétköznapjainak vázlat
szerű helyzetképeibe pillanthatunk bele. 
Tekintsük ezt a „versmetró” első megálló
jának -  abban a nagyvárosi odisszeában, 
ahova a „versegyén” kalauzolja az olvasót.

A nagyvárosi tér-idő-szereplő hár
masának sajátos felvillantása és 
(ön)meghatározása Ármos szövegvilágá
nak egyik szervezőelemévé lép elő a kötet 
során. A körbeutazható világ megállóit 
legtalálóbban a kép, illetve filmkockasze
rű felvillanásokkal érzékel(tethet)jük. 
Előzetesen talán csak annyit, hogy a ver
sek szövegvilágától sem állna messze, ha 
szerzőnk szerkesztésmódját József Attila 
Eszmélet versének „fülke-fényéhez” hason
lítanánk. A rövid, egymás után felvilla
nó képek jellegüknél fogva vázlatszerű- 
ek. A nyitóvers után fokozatosan szűkül

a tér (Forgó), kibontakoznak a fő- és mel
lékszereplők, akik balladai tömörséggel 
bukkannak elő, majd tűnnek el az olva
só szemei elől (Hat, szerelmes, Sminkda
lok). Történeteik közt látszólag nincs átjá
rás és kapcsolódási pont, felbukkanásuk 
épp oly véletlen, mint eltűnésük, álmuk, 
jelenük és múltjuk a pörgő képkockák -  
és a nagyvárosi élet — ritmusához kötött 
(Váltások). De mint ahogyan a nagyváro
si lét szegmenseinek a felvillantása, úgy 
a filmszerűség motívumának hangsúlyo
zása sem öncélú a kötetben. Szereplői te
kinthetők a „versegyén” megannyi sze
repjátszásának — széttöredezettségük 
felismerése és egymás mellé illeszthető
ségük ugyanakkor nem pusztán az olva
sóra bízott. A bejárt teret pedig tekinthet
jük saját belső terének, ahol a helyszínek, 
idősíkok és maguk a szereplők is — a film
tekercs metaforájára rájátszva — megállít
hatók, visszanézhetők, kivághatok, vagy 
akár helyettesíthetők, ha kell: „A jelen: 
esendő körülmény,/a filmben cserélhető 
részlet: — magáról a versegyén/egy jövőbe
li szép személynek/forgat” (Jövőbeli szép).

A fentebb vázolt szövegvilág azonban 
csak váz, keret, amelyre ráépíthetők a 
bevezetőben különösként definiált mo
tívumok. A felvillantott világok mélyén 
ugyanis „fölsejlik egy másik világ”. A pil
lanatképek szereplői túllépnek mechani
kusnak vázolt létükön — az önmeghatáro
zás kísérletei után „kibontja magát szép 
hírmondó rendszereiben a gondolat” (Gló
riák). Ez a -  második megállóként is le
írható -  szövegszint, az elsőhöz viszonyít
va részletezőbb technikával kidolgozott, 
szereplői, folytatva, avagy rájátszva ko
rábbi metamorfózisukra -  behatárolják 
önmagukat: hasonmások, skizofrén „vers
egyének”, akik „újjászülettek,” újra „feltá
madtak.” (Zümm, versmetró, Glóriák). 
Ennek a szövegszintnek -  ha nem túl ön
kényes az egyes verseken belül ilyen erős 
cezúrákat húzni — az elkülönítést is meg
könnyítő jegye az irracionalitást súroló/ 
vagy azt átlépő szóképek, szövegrészek 
sokasága, a szóképzésekkel, a szokásos
tól eltérő hangalakokkal, nyelvtani szer
kezetekkel való játék: „Most éjjeledik. A 
kórház egén/ egy citrom s egy narancs 
egymást kergeti;// Onnan nézed azt a 
színház, /Most mélyül a játék/benne, ott 
fenn” (Éjjeli vers, csonka). Szövegtere és 
-ideje nyelvisége révén nehezen behatá
rolható, a „lent” és a „fent”, „éjszaka” és 
„nappal” (Éjjeli vers, csonka), „álom” és 
„való” (Rózsahús), „látszat” és „való”, nor- 
malitás és abnormalitás (Váltások) hatá
rai válnak viszonyítási pontokká az elő
ző rész konkrét idősíkjaival és tereivel 
szemben. A világok kettősségének, álom 
és való, látszat és való ellentmondásossá
gának toposza ugyanakkor túlmutat a 
puszta szövegbeemelésen. Ármos ugyan
is -  a szinteknek megfelelően — az irodal- 
mi/kulturális hagyományt is átértelme
zi. Nem csupán a shakespeare-i „színház 
a világ” metaforának az átfordításáról

van szó („Az égbolt mára olcsó, megko
pott színház; a társulat kiköltözött” (Buda
pest anziksz)). Az előző szövegszint film
logikájához visszanyúlva a „versegyén” 
sajátos logikával nemcsak önmaga ha
sonmásait cserélgeti, de a való-álom- 
látszat elemeit is egymásba játssza: „Min
dent pontosan rögzítek/ Ha kell, később 
újrajátszom” (Arcvonal). Hadd idézhes
sek szemléltetésképp a kötet -  és ennyi 
szubjektivizmus engedtessék meg -  talán 
egyik legjobb verséből, az Isten arcá-ból: 
„Atyám, te engem úgy szeretsz,/ha jöttöd- 
re lebontom arcom;/lefejtem kusza rán
caim, és/ mosolyodat számra varrom;/ 
csontjaim átrendezem/ameddig érsz, én is 
érjek.” A kettős világok közti különbségek/ 
azonosságok/átjárhatóságok Ármos-féle 
elképzeléséről ugyanakkor tételes meg
fogalmazást is kaphatunk a kötet utolsó 
versében (Felszínetlen).

A „versmetrón” való utazás harmadik 
és jelen esetben utolsó megállójához ér
ve érintenünk kell a bevezetőben említett 
irodalmi hagyomány, valamint a formai 
eljárások síkját is. A kötet huszonnyolc 
verse nem rendeződik ciklusokba, na
gyobb egységeket Ármos az egyes verse
ken belül teremt: a különböző szövegszin
tek közti váltásokat gyakran zárójelbe 
tett szakaszokkal, keretes szerkezetek
kel, sor- és strófaismétlésekkel jelzi. Ha
sonló funkciót tölt(het)nek be a kötetben 
megjelenő versformákkal való játékok 
(triolett, szonett), illetve verssorok (hexa
meter), verslábak (trohaikus, daktilikus 
versek) is. A különböző versformák, vers
lábak alkalmazása az esetek többségében 
ugyanakkor nem reflexió nélküli. A szer
ző ugyanis vagy már a vers címében jelzi 
az alkalmazandó strófát (Triolett), vagy a 
forma csak — a kötet újabb erősségének te
kinthető -  ellenpontozó (ön)irónia eszkö
ze: „Ezzel megvan, Mester, hexameter ma 
a penzum,/ jól van, nyugtáz, ám belecsen
dül a gúny is:/ színes, szép fing lett, most 
engedd, szálljon az égig!” (A forma dicsé
rete)

Hasonló iróniát és játékosságot figyel
hetünk meg az intertextuális utalások 
esetében is. Ármos — talán kissé önkénye
sen szétválasztott — szövegszintjeit a né
hol nyelvileg redukált, néhol ironikusan 
átírt szövegutalások teszik teljessé, illet
ve értelmezhetővé: „(Lehunyja sok sze
mét a láz, lehunyja sok szemét a dunna; 
s a Dunnában a versegyén, hej, /alunna 
ő is, hogyha tunna...)” (Éjjeli vers, cson
ka). Nyelvi játékaiban mind a szépirodal
mi („soványan jöttem, akarón”), mind a po
puláris szöveghagyomány („Lesz maga 
én juszt is skizofrén...”) elemeit egyaránt 
működésbe hozza. És mint a fentebbi szö
vegegységeinek alkotói, a „versegyén” úgy 
válik „rímspíler”-ré, hogy versjátéka soha
sem öncélú, komikuma avagy tragikuma 
mindig kontextushoz kötött.

(Ármos Lóránd: Rózsahús, Erdélyi 
Híradó, Kolozsvár, 2005.)
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Az áldozat
(fo lytatás előző szám unkból)

V. (Miért vergődik  
a világ?)
Üdítő nyár volt. A remény bátran 

dobogott mellkasomban. A felázott 
kert langyos földszaga tovább ajzotta 
kedvemet, boldog szédülettel szívtam 
volna magamba a sarjadó füvek ned
vét. A virághagymák a máskor borús 
vízárokban most lágyan sodródtak ve
lem.

Mondhatnám, hogy: holdkóros lép
tekkel haladt át a színen a tavasz. Pet
ra is felszabadult volt.

„Nem akarok emlékezni most 
semmire, ami rég történt -  súgta 
fülembe, s fogta a kezem. -  Még a 
gyermekkoromra se, nagyapám zsör- 
tölődéseire a kivégzett gyümölcsfák 
miatt. Vagy arra, hogy ütött-kopott 
autótragacsok között vitt utunk a mo
nostorvégi szeméttároló dombon ke
resztül a kirándulóhelyünkre... Mi
kor vadul ömlött a szennyes árvíz, 
felkuporodtam egy székre; a támlája 
kijárt, s ahogy jobbra, balra rángat
tam, a szék feldőlt velem. Én hango
san bőgtem. «Hol vagy?« -  kiáltott be 
a szobába anyukám. Mikor rám nyi
totta az ajtót és felkattintotta a vil
lanyt, elkapta a trottyomat: «Na, gye
re mosdani!«, mondta; de előbb lekent 
nekem egy istenes pofot. Lehajtott fej
jel, de dacosan álltam a mosdókagyló 
előtt. Hevesen magához ölelt, és ő is 
sírni kezdett. Azután már szabadon 
potyogtak forró könnyeim.”

Merészen ívelő szemöldöke, sötét 
csillogású, dús haja és büszke járása 
a régi idők szép asszonyait idézte, arc
bőre most is sápadt volt. Alakja szerin
tem egy görög szoborutánzatnak is be
illett; de én boldogan tapintottam ki a 
kéklő erezet lüktetését csuklóján.

„Nemrég még azt reméltem, hogy 
feltűnés nélkül (poggyász kizárva!) el
tűnők valahová -  kezdtem nagylelkű
en gesztikulálva - , ahol esetleg mun
kát is találok... De amióta velem vagy, 
úgy érzem magam, mint aki hosszú 
öntudatlanságból ébredt. -  Átszel- 
lemülten karoltam bele Petrába, -  
Apám, ha élne... Pedig ha láttad vol
na, milyen aggodalmas arccal nézett 
a jövendő menyére, mikor bátyám nő
s ü lt .”

„Én úgy tudtam, hogy az anyák 
szoktak féltékenyek lenni.”

„Az önzés lényege az elhomályoso
dó látás. De ha apám élne még, lehet, 
azt kérdezné most tőlem: Miért nem
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nősülsz meg már?... Még mielőtt ágy
ban fekvő beteg lett volna -  nagyon 
aggódott, hogy egyedül fog hagyni -, 
célzást is tett rá...”

„S volt-e már kiszemelt meny
asszony” -  kotyogott közbe Petra.

„Egy rokonszenves, üres fruska a 
szomszédból...”

„Mit értsek azon, hogy üres?”
„Üres fejű... Legalábbis huszonvala- 

hány éves magamhoz képest.”
„Értem, uram. A férfivá válás rög

eszméjével állunk szemben.”
Felszabadult volt, jó kedélyű. Ráját

szottam hát egy kicsit a kedvéért.
„Vakmerő, mindenre elszánt srác 

voltam -  mondtam öngúnnyal. -  Az 
ember erőlködik a nadrág alatt, nagy
ra növeszti minden tartalékát, hogy 
hátha bejön az „igazi” neki. Nem tö
rődtem a véletlenekkel...”

„Szóval, bátor, belevaló fiú 
voltál!...”

„Rájöttem, hogy a szerelem nem bá
torság kérdése.”

„Az is véletlenen múlik... Ma már 
tudod.”

„Máskülönben a titokzatos, hara
gos lányokat kedveltem...”

Észrevettem, hogy az ajkát kissé 
durcásan tartja. Hirtelen ölbe kap
tam, előbb áhítattal tartottam  a ma
gasban (eszembe jutott, amit a nagy
apjára hivatkozva mondott, hogy 
áhítattal töltötték el a szép, patinás 
tárgyak, miután megszerezte, gyö
nyörűséggel vette kézbe őket. „Érzé
kiséget látott minden szépben, ezt 
is tőle örököltem vajon?” -  tette hoz
zá kacéran); magam elé képzeltem a 
nagyapát kordbársony zakóban, ar
cán angyali fénnyel, amint galambo
kat etet s ő is csipeget a morzsákból 
-  és elkezdtem vadul forogni Petrá
val. Kapálózott, de nem törődtem ve
le, heves szenvedéllyel öleltem ma
gamhoz.

„Tegyél le” -  mondta halkan, de 
határozott hangon. Nyugodt délután 
volt, a Főtér kihalt; a templom nyi
tott ajtajából orgonamuzsika és ének
foszlány kísért el. „Rég férfivá váltam 
volna, ha bár egyetlen gyertya lett vol
na, amelyik nem ég tövig.” Hányszor 
gondoltam erre itt, ezen a helyen gyer
mekszívvel, majd kamaszként; talán 
választ keresve gátlásaimra, amióta 
anyám először vitt magával a templo
mi misére.

Petrában most nem volt megját- 
szás, semmi álszemérem. Vagy ijedt
ség; kért, hogy mérsékeljem magam.

„Ne olyan hevesen -  szólt rám -, 
még kificamítod az ujjaimat! Beszél
getünk.”

Amikor letettem a járdára, ölelő ka
rom még tartotta volna, de ő kiszaba
dította vállát, karját, és eltaszított 
magától.

Hová lett a vele született kifinomult
ság, amely különben izmos testalkata 
ellenére egész megjelenését hihetetle
nül törékenynek mutatta?... Álltam, 
és vártam, hogy csillapuljon bennem 
az indulat.

„Kérlek... Nem szeretnélek megbán
tani.”

„Azt hittem, én bántottalak meg va
lamivel. A szavaim késztettek hátrá
lásra...”

„Hátrálásra? Ezt nem értem... Az éj
jel lehet, hogy túl sok teát ittam... és 
ideges vagyok.”

„Úgy látszik, rosszul választottam 
meg a napot. Pedig bíztam a jó idő
ben...” -  Kérdőn tekintett rám, folytat
tam hát. -  Árva, törékeny nőre vágy
tam mindig, most már biztos vagyok 
benne, akinek védelemre van szüksé
ge.”

És karom megint átfogva tartotta 
a vállát.

„Ez leánykérés akar lenni?” — kér
dezte különösebb meglepődés nélkül. 
Engem viszont meglepett, hogy hang
jából hiányzott a lelkesedés.

„Mi lenne, ha csak úgy, egyből meg
nősülnék? -  tettem fel a kérdést.”

„Kinek? Magadnak... vagy nekem?”
„Na, ne bomolj!... Ezt anyám mon

daná most neked, ha tehetné. Az ő 
óhaja volt, utolsó leheletével is ezt 
fújta felém. Akkor azt éreztem, hogy 
beleőrülnék a lehetséges változatok
ba. Amióta azonban megismertelek 
-  számomra ez, hidd el, fantasztikus 
felfedezés! -  a leglehetetlenebb kép
zelgéseim mentőötletébe is beleka
paszkodnék.”

„És ehhez próbálsz meg erőfölényt 
alkalmazni.” (Két, feltűnően mély lé
legzetvétel; elhárítja újabb öleléskísér
letemet.)

„Csak annyit akartam...” Elhall
gatok, látva, hogy nehezen szuszog 
megint; az is szokatlan, ahogy a fejét 
lehajtja.

„Nézz a szemembe” -  mondom.
„Pillanatnyi rosszullét... Lehet, 

hogy terhes vagyok.”
„Áz legalább segítené a helyes dön

tést” -jegyzem meg boldogan.
„Amíg nincs diagnózis, nem lehet 

döntésre gondolni.”
„Ez nekem túl tanárnénisen hang

zik... Nem ártana konzultálni a nebu
lóval is.”

„A nebuló ne aggódjék. Annyi min
den akadályon túljutottam eddig, bár 
egyedül voltam.”

„Mégis: hogy akarnál túljutni raj
tam? Pláne, hogy már nem vagyok 
egyedül...”

„Ne siessük el, jó?... Abban az élet
korban vagy, amikor a legtöbb férfi os
tobaságokat kezd csinálni. Ezt nem 
úgy értettem, mintha elhittem vol
na valaha is, hogy ti lennétek a gyen
gébb nem...”



HELIKON

Nem, nem így történt. Még hogy a 
remény!... Akár egy középiskolai dol
gozatban.

„Kapaszkodsz az idillbe, noha tu
dod, hogy rövid életű; sekély” -  ezt is 
Petra mondta nekem.

„De hát az emberi test magában 
mintha nem is létezne!...”

„És könnyebb megrohadni kettes
ben -  ejtette a vállamra fejét keserű 
vigyorral. -  Nincs igazam?...”

Elámultam. Később még hozzátet
te: „Annak tudatában is, hogy a kör
nyező világ tébolyult és szétesett, az 
ember újabb csodában reménykedik 
mégis.”

„Igen, azt reméli, hogy elkerülheti 
a katasztrófát -  replikáztam. — Épp 
te nem hiszel ebben?”

-  Boldognak lenni szerfölött veszé
lyes állapot. A boldogok nem látnak, 
könnyen megszédülnek, hajlamosak 
az önáltatásra. A rosszat nem veszik 
észre, ám a világ minden gyönyörű
ségét a magukénak érzik... Az igaz
ságtalanságok megszűnnek létezni 
számukra. Szédítő magasságokból bő
kezűen lövöldözik a jóság nyilait... -  
Petra kacagva pillantott rám. — Ezt 
a Dilettánsok utazásából idéztem egy 
grúz írótól, hogy magunkra ismer
jünk belőle...

-  Úgy gondolod, hogy dilettánsok 
vagyunk? A szerelemben is?... -  Petra 
bizonytalanul bólintott.

-  Lassan elveszítjük ellenálló-ké
pességünket, bőrünk áttetszővé vá
lik; az érzelmeket -  te legalábbis -

Fogtam a karját a villamoson, és fü
lemen a fülhallgatóval szórakozottan 
dúdoltam magamban a kedvelt dalla
mot. Nem csak a fülemben hallottam; 
kis remegést éreztem. Aztán rázkó
dást... A hirtelen fékezéstől mindenki 
előrebukott. Egy mentőautó keresztez
te utunkat. Váratlanul tűnt fel a ka
nyarban, a tülkölésre a villamosveze
tő későn figyelt fel.

Sokszor ilyen (sokk)hatást vált ki 
belőlünk a gének nem várt üzenete 
is, futott át az agyamon. Máskor meg, 
csak mint távolodó malomzúgás: átjár
ja egész lényünket.

Petra fel volt dúlva, másként reagál
ta le a szerencsés megrázkódtatást.

„Ráadásul még ez is! -  Úgy hang
zott, mint egy kifakadás. — Mi ez, ha 
nem őrültség az egész?!”

Ülök a Szamos-parton, magam 
mellé teszem a gilisztákkal telt üveg
kantát; a halászbot a kezemben, a ki
választott csalétek már ügyetlenül te- 
keredik az ujjaimra, amikor eszembe 
jut, hogy nincsen halászengedélyem. 
Lejárt. Egy hitvány kinézésű, korcs 
kutya bújt elő a bozótból, orrát a pan
tallóm szárához dörzsöli. Az állatok 
nyelvét ismerem, a policájokét viszont 
nem -  szellemeskedem magamban... 
és cipőm orrával készségesen pöckö
löm eléje a fűben vonagló gilisztát. A 
korcs fintorogva kapja félre fejét, de 
tömpe orra tovább szimatol.

Van-e tartalékom vajon, hogy én 
akarom őt megmenteni?

A levegő áporodott volt. A tudatra, 
hogy a múlt este még gyönyörű mel
le nekem feszült, megremegtem. El
képzeltem, hogy hazamegy, és ott ta
lál az ágyában egy (másik!) idegent, 
főz neki egy erős feketekávét, nyel
vükkel egymás szájába pöckölik a na
rancsfürtöket, vagy az álló falitükör 
előtt bolondoznak; majd melléfekszik, 
és éppúgy kezdi cirógatni, csókolni, 
ahogy engem szokott.

B. Sajgó Ilona: Fényben

patetikus felkiáltásokkal fejezed ki... 
Folytassam?

(Ez már egy harmadik emlékkép- 
mozaik ugyanabban az idősíkban.)

Akkor volt hát jó, gondoltam, ami
kor hidegvérű kalandornak képzelt. 
Én pedig igyekeztem neki bebizonyíta
ni, hogy veszélytelen vagyok. És enge
delmes. Pedig megtanulhattam volna, 
hogy az erő, a fölény -  a lelkűk mé
lyén ez vonzza a nőket.

Állhatatlannak (sőt kiállhatatlan- 
nak) találtam most Petrát. Kiszámít
hatatlan fehérnép -  hogy is tudtam 
ennyire félreismerni! Néha örült, 
hogy átbeszélheti velem az éjszakát, 
szeret fecsegni. Ma viszont megját
szotta a zárkózottat, mértéktartót. 
Megkért, hogy ne kísérjem tovább.

„A nagyapám szobraival vagyok el
foglalva...”

„Valamilyen hagyatéki ügy?”
„Igen, holnap is tart.”
Aztán, mintha megsajnált volna 

mégis: „Holnap, ha lélegzethez jutok... 
reggel (na, nem épp hajnalban) leug
rok a hátsó kertbe, hogy egy kicsit 
megmozgassam elernyedt tagjaimat. 
Ha van időd?...” És megajándékozott 
egy röpke mosollyal.

Egy ironikus lelki alkatú valaki 
tán vele nevetett volna -  bár mély a 
seb.

Őszinte kifakadásai nem juttatták 
őt semmilyen előnyhöz. „Egy ilyen hit
vány leányzóra bíznád magad?! -  Szá
ja legörbült, ahogy mondta. — Aki tele 
van komplexusokkal; és szégyentelen 
múltjáért sem jár piros pont neki az 
utcájában... Anyuska hozzám képest 
féktelen természet volt, igaz; több tu
cat férfit verbuvált maga köré. (Lehet, 
hogy apust is ez űzte el Belgiumba!) 
Korán éró' gyermek voltam; s tejtől, 
méztől, cirkuszoktól, üvöltözésektől el- 
butulva nőttem nagyra idő előtt. Nem 
jutott eszembe kérészéletű sületlen
ségeken bánkódni; a zűrös «örökség« 
vitt bele később is annyi meggondo
latlanságba; s «családi pótlék« fejé
ben Anyuska ráadásul arra biztatott, 
hogy ne legyek takarékos; inkább mo
hó.”

A lemenő nap vörös korongja fe
lé fordította fájó arcát. «Vissza lehet 
fordulni még?... Nem is ismerjük az 
utat...« Valami ilyesmit fejezett ki (szá
momra legalábbis ezt sugallta) meg
tört, szomorú tekintete.

„Túl ünnepélyesen kezdted; én vi
szont rühellem az áhítatot -  szabad
kozott, mielőtt elköszönt volna tőlem. 
-  Ha férjhez akarnék menni, téged vá
lasztanálak, és nem egy nagybelű, el
kényeztetett pocakos polgárt.”

„Unatkoztál, hogy nászéjszakát 
akarsz játszani vele?! -  srófoltam fel 
sértődékeny énemet. -  Azt képzelted, 
hogy a nagy mellét egyedül neked ta r
togatja ezután? Csapdába estél; csak 
nem akarod beismerni naivságodat. 
Az ő részéről erotikus kaland volt 
csak, mint a többi.”

Rettegve gondoltam arra, hogy mi 
lesz nélküle...

Úgy látszik, ki is mondtam, amit 
gondolok. Megiramodtam a pár lépés
sel előttem siető Petra után. (Csak 
nehogy könyörgésre fogjam a dolgot!) 
Mintha megütközött volna azon, amit 
hallott -  ennyi kíméletlenségre még
sem számított. Idegei felmondták a 
szolgálatot, hisztériás nevetésbe tört 
ki, és mint egy áttört gáton (engem ez 
gőgös nyugalommal töltött el) áradt 
szét lelkében a halál gondolata.

» » >  folytatás a 16. oldalon

15
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» > »  folytatás a 15. oldalról
Kiáltás ébreszt fel, fogvacogva — 

elnyomott az álom a fűben. Kölykök 
hancúroznak. Semmi sem történt, 
legfeljebb bennem. Az álombéli nő el
tűnt... A valóságos Petra minden por- 
cikáját az ösztön uralta szenvedélyes 
szeretkezésünk közben. Tűnődő fajta 
vagyok, és hiszékeny; kettőnk közül 
mégis én voltam a józanabb.

Furcsa érzéssel váltam el tőle... Mi
ért vergődik a világ? Ilyenkor, ebben 
a kései órában látszólag semmi erőfi
togtatás; az eperfa lombja alszik, a 
beletörődésre való hajlam is nagyobb 
bizonyára, még ha a kuvik nyitott sze
mével lát is. Mindent.

„Hogy tudtál szerelmes lenni pont 
ebbe a nőbe?!”

Ekkor történt... Mint amikor az 
ember az ágyban felülve, halántéká
ra teszi kezét, hogy a lehetséges tör
ténések sorából hátha sikerül kiszel
lőztetnie az álmot -  ismét előtérbe 
került, amit tudatom elraktározott 
ugyan, de érzelmi állapotom háttérbe 
szorított.

„AZ ÉJJEL SOK TEÁT ITTAM” -  
hangzott el Petra szájából (ismét).

Ez lett volna a kulcsmondat?... (Mi
hez?!) Egy összehajtogatott papír volt 
a kezében (most már emlékszem -  fél
tem, hogy összegyűri.)

Majd odaadom -  mondta Petra... S 
azt is, hogy: írtam  hozzád egy levelet 
(?). *

Most már bevallhatom: amikor el
kezdtem ezt a történetet, birtokom
ban volt már Petrának nemcsak a 
levele, hanem a naplója is. Ez a ma
gyarázata annak, hogy megismerke
désünk krónikája az ő első személy
ben írt vallomásrészletével kezdődik. 
A többi az én zűrös életem epizódjai
ból, újabb, válságos napjaim és fülig 
szerelmes hónapjaim hullámzó hangu
lataiból állt össze.

A kertre nyíló ajtó nyikorgásából 
már nem nyögést, ordítást hallok ki, 
amikor a szél játszik vele; most mint
ha csak azt nyöszörögné: Miért men
tél el?... Az értelmetlen, képtelen 
„megoldással” szembesülve, amely
nek felelősségét nem lehet egyetlen 
bűnbakra hárítani, két egymást vak
tában keresztező életút kudarcára ke
resek egy más, lehetséges kiutat, me
lyet Petra kicsinyes ábrándozásnak 
nevezett egyszer.

Annak nevezné-e, ha tehetné, ma 
is?... Magam elé képzelem, amint fá
radt, szórakozott tekintettel rója a 
sorokat, melyek -  egy lemondásba 
hajszoló kortünet(?) -  vagy már a lé
nyünkké szervesült kór -  keserűségé
vel kétségbe vonják az élet megszoká
sait.
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S a két nappal ezelőtti Petra, aki 
tiszta abrosszal terített (akkor még 
nem tudtam, hogy utoljára); a kre- 
dencből kihozta a metszett pohara
kat; a palack bor, a hárslevelű már 
megnyitva, az üvegecskében ott pi- 
roslott olajos fényben a kedvenc laza
com, frissen sült szűzérmék öntött sa
látával és szalmakrumplival... Érzem 
a sáfrány, a kakukkfű és a többi fű
szer illatát. Mohón falok; ő (a pillanat
ból mintha kilépve) már a morzsát csi
pegeti az abrosz széléről. S a nyelve, 
ahogy fénylő ajkához ér egy korty bor 
után; és az ablakpárkányon a cserép
ben nyíló kaktuszvirág kárminpiro- 
sa... Káprázik a szem, majd minden 
homályba borul.

Szeretők sivalkodása, mint srapnel 
hasítja át a levegőt, s fúródik a csend
be... Többször is felugrok az üres asz
tal mellől a székről; az értelmetlen 
cselekvéskényszer még zaklatottabbá 
tesz, valósággal megaláz.

Felfőtt a teavíz. A konyhai villany- 
körte halvány fényéből kikanyarodó 
gőz megcélozza a mennyezetet. A vá
laszt halogató Petra kusza, rapszodi- 
kus „változatait” lapozgatom.

VI. (Petra naplója)
(Álomban)
Meztelenül repültem egy macska

köves térség felett. Az óbudai tájékra 
emlékeztetett (csak épp a Duna nem 
hömpölygött a közelében), ahová apus 
vitt el magával egyszer, hogy megke
ressük a kiskocsmát, amelyiknek vala
mikor Krúdy Gyula volt a törzsvendé
ge. Jártunk is az ő nevéről elnevezett 
fogadóban, somlói galuskát rendeltem 
s hozzá a „korabeli” gyermeksláger
ből ismert Bambit, apus beérte egy po
hár soproni kékfrankossal. Ahogy to
vábbrepültem, a macskaöveken, mint 
holmi kitömött bábuk, terebélyes, pa
rasztcsizmás, bőrmellényes zöldséges 
kofák kínálgatták portékájukat. Az 
egyik nagy, hamvaszöld salátafejek
kel megrakott kosarat egy görkorcso
lyájával sebesen száguldó siheder fel
borította, ahogy gúnyos tekintettel 
visszafordult s mintha rám kacsintott 
volna, „újsütetű” barátomat ismertem 
föl benne. Nem elég, hogy a kiborult 
portéka a falánk alkudozók szabad 
prédájává vált, de isten bizony, még 
abból is pletyka lesz, amit én felülről 
láttam; magamat is. Hátha apus nem 
vette észre, hogy ismerjük egymást, s 
főleg azt, hogy milyen stramm megje
lenésű, hozzám képest mindenképp fi
atal férfival szemezek.

Aztán mintha felriadtam volna; 
habár álmomban történt továbbra is 
minden: teafűvel benőtt mezőkön ka
nyarogtunk, talán vonatban ültünk,

egymás kezét fogva, én a kócos fejem
mel az ő izmos vállán, és azon derül
tünk, hogy kinn a milicisták és a sá
ros képű s zubbonyú bakák (csupa 
egyenruhás pofa) botokkal üldözték 
a vadnyulakat. Tudtam, hogy be kell 
szolgáltatni -  már azokat is; anyám 
fortyogott a kemence mellett, hogy: 
nem elég, hogy fél vajat, hét tojást és 
egy galambnagyságú fagyasztott csir
két kapunk jegyre egy hónapra, még 
a nyulakat is elrekvirálják tőlünk; s 
az apád leveleit úgyszintén, ha egyál
talán meg nem ütötte még a guta, ott, 
ahová meglógott családi kötelezettsé
gei elől !... Egy kecskeszakállas „vén 
lókötő” (ahogy anyám szokta monda
ni) a templom előtt (talán a Szent Pé
ter templom volt -  ezt még apus szer
telen beszélyéből megjegyeztem -  a 
legrégibb Budán), szóval egy hadifo
goly kinézésű trottyos alak tüzet ra
kott, és szalonnát kezdett sütni; én 
akkor már a templom imbolygó kupo
lájára figyeltem, a szabadtéri szalon
nasütés csípős, vékony füstje odáig 
szállt fel.

Ez Tata, a te nagyapád -  nem lá
tod? -, megjárta a hadifogságot; a ta
tár asszonyok szegfűszeges cipóját 
tartja a kezében! S már sejtettem, 
hogy miért folynak le a zsírcseppek, 
mint a könnyek, nagyapám gyéren 
nőtt szakálláról a szegfűszeges ke
nyérre...

(befejező rész következik)

B Sajgó Ilona: Ünnepelt
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SZŐ C S ISTVÁ N

Két kis jegyzet
1. „neve, ha van, 
csak áruvédjegy”...
Messziről világít a plakátról: 

Szinyei Merse Pál, közelebbről az is ki- 
silabizálható, hogy „Társaság”. A fel- 
ajzott látogató belép a kolozsvári Mű
vészeti Múzeum földszinti termeibe, 
és: kongggh... Nemcsak azért, m ert 
mind az öt terem  üres (a félóra alatt, 
amíg ott vagyok, egy lélek se jön), de 
a kiállíto tt művek is üresek, fó'leg azu
tán , hogy a festő neve által keltett áh í
ta t várakozásával érkeztem: az a t
moszferikus ábrázolás, tökéletes plein 
a ir kompozíció” -  ahogyan a Majális
ról írja a Művészeti lkxikon, „mely
nek fő eleme a sugárzó fény, a ragyogó 
színek. Az árnyék együtt él a napsü
tötte részekkel, ember és táj egyaránt 
részese a levegő egységbe foglaló h a tá 
sának. A szabadnak tűnő elrendezés 
mögött azonban a tudatos szerkesz
tés zárt rendje húzódik meg. A benne 
kifejezésre jutó könnyed derű és élet
öröm...” stb.

A fenti jellemzés minden szavának 
éppen az ellenkezője lenne helyénvaló 
e kiállításra: vastag ólom sugárzásvé
dővel ellátott fénytelenség, színtelen- 
ség, embertől ü rü lt term észet, fakó- 
ság és életkedvtelenség... Pedig nagy 
művészek nevei is olvashatók az apró 
cédulákon: Kő Pál, Csíkszentmihályi 
Róbert, Gyulai Líviusz... (Vajon am i
kor egy-egy ilyen kiállítás rendezői
nek odalöknek egy-egy bagatellt, „ez 
jó lesz azoknak”, tudatában  vannak: 
miféle és mekkora csalódások veszé
lyének teszik ki „azokat”?)

Bár bizonyára mások is úgy van
nak  ezzel, m int én: ottani k iállítást 
hoznak ide, m ár régen nem úgy nézek 
rájuk, hogy: „a m agyarok”; hogy az ő 
színvonaluk, lélek sugárzásuk, /ényjele- 
ik, hanem  hogy „egyesek közülük” ép
pen erre értek  rá, vagy éppen ezeket 
nem sajnálták a m űterm i strapam un
káikból, netán  vagánykodásaikból 
vagy heccelődéseikből.

Es hogy: Szinyei Merse Pál Társa
ság... Valóban létezett ilyen a két há
ború között is, híres, nagy festők vol
tak  a tagjai, akiknek színeikhez és 
fényeikhez a ragyogást nem mások 
nevéről kellett kölcsönözni... Azt a 
Szinyei Társaságot 1949-ben szüntet
ték  meg, amikor megannyi más tá rsa 
ságot, egyletet, céhet, szövetséget, leg
jobb esetben am iatt, hogy polgáriak 
voltak, legrosszabban, hogy háborús 
uszítok...

Persze a kezdetleges olvasó a hibás, 
ha  úgy képzelné, hogy valakinek a ne
vét viselő társaságoknak az volna a

feladata, hogy többet is tudassanak  a 
világgal a név viselőjéről és nemcsak 
azt, hogy a Társaságnak ki a titk á ra  
és a vendége.

Itt még ugye sok a tennivaló és a le
hetőség. Rengeteg társaságunk  és dí
ju n k  van író, tudós és színészfélékről 
elnevezve. De nagy festőinkről példá
ul? (És persze, grafikusainkról is, a 
kötődőbb kedvűek kedvéért?)

Egy fontos közművelődési személyi
ségünk azt tűzte  ki feladatul a romá
niai m agyar tudományosság elé, hogy 
„szolgáltasson adalékokat!” A képző
művészet síkján azt még sokan tud
ják, hogy Szathm áry Papp Károly pél
dául Kolozsváron született, vagy hogy 
Székely B ertalan  is, de m ár m űkriti- 
kus-fejedelem a javából, aki azt is tud
ja, hogy Buday György is idevaló.

Könyvkiadásunk lelkesen közöl 
bárm ilyen adalékot, ami Szathm áry 
Papp bukaresti, k ínai vagy szibéri
ai jelenléteivel kapcsolatos, de képte
len vagyok ak ár kölcsön is megszerez
ni tőle az Erdély képekben (1842-43) 
sorozatát, m int ahogy tudományossá
gunk bárm ikor leszállítja Székely Ber
ta lan  kolozsvári szülőházának elve-

Budai György: A Paradicsomon kívül

szett, majd átmenetileg m egtaláltnak 
vélt telekkönyvi kivonatáról a szüksé
ges adalékokat, de történelm i festésze
téről szóló népszerűsítési albummal 
tudósaink, B anner Zoltán és M urádin 
Jenő, még m indig adósaink.

Jó régen egy még mindig élő könyv
kiadói szerkesztő-fejedelemnek szóba 
hoztam, hogy mennyi balladaválto- 
zat-kötet jelenik meg, de azt a gyönyö
rű  Székely népballadák kötetet, am it 
Buday György fametszetei illusztrál
nak, m iért nem hozzák ki újból, vagy 
a nyíri és rétközi mesék hasonlóan 
szép illusztrációit? A princeps megma
gyarázta nekem, hogy „Buday György 
művészetének sokkal szélesebb nem
zetközi anvergurája van, semm int 
hogy ilyen szűk vonatkozásban tá r 
gyaljuk m űvészetét”.

Na jó, mondtam, akkor ott van 
M auriac Krisztus-regényéhez készült 
sorozata, amely valaha (1936) nem zet
közi nagydíjat is kapott, azzal most 
mi van? Hogy most éppen? H át nem 
elég neked a sok Leonardo da Vinci- 
kód meg hasonlók; most még ezt is? -  
és irtó nagy anvergurát tá to tt rám .

2. Pillangó 
kisasszonytól 
Vajlégy 
asszonyságig
Mindég vannak  még okosabbak; 

akik hibáink szüntelen kijavításáért 
ügyködnek. De kezdjem az elején.

Még húsvét előtt történt, egy este 
sétáltam  a régi pesti belvárosban, mi
kor egy kapu alól -  amelyen éppen a 
Károlyi-kertbe lehet bejutni -  vala
mi kísérteties zongoraszót hallottam . 
Oly tömör és erélyes volt, hogy csak 
később tudtam  meg, hogy Schubert. 
A kapubolt alól egy könyvesbolt nyí
lik, belépek, zsúfolva van vevőkkel, 
s középen egy zongorán Cso-cso-szán 
és Pinkerton éppen négykezest já t
szik! Elég lassan  tértem  magamhoz, 
majd m egtudtam , hogy egy japán  író
nő -  Umemura Yuko -  könyvét m utat
ják  be: A Japán-tengertől a Duna-par- 
tig címűt, (alcíme: Imaoka Dzsuicsíró 
életpályája a magyar-japán kapcsola
tok tükrében).

Nagyon érdekes könyv -  érdeklődő 
szakembernek vagy újságírónak szí
vesen kölcsönadom -  arról, hogy egy 
japán  tudós, annak  ellenére, hogy J a 
pán a M agyarországot legyőző és a tr i
anoni békeszerződést aláíró hatalm ak  
közé tartozott, m int szenteli mégis éle
té t a m agyar-japán  barátságnak. 
Imaoka m integy h a t m agyar tárgyú, 
illetve vonatkozású könyvet írt, és ő 
alkotta meg az első Magyar-japán 
kéziszótárt is (Tokió, 1973), am it meg
előzött egy 1943-ban ír t  zsebszótára. 
(Adott ki finn -japán  kéziszótárt is.)

Külön érdekes, hogy 1956-ban je 
lent meg A  szabadság erősebb, m int 
a halál c. tanulm ánya augusztusban, 
amelyben 1848 történetét rajzolja 
meg egy regényes Petőfi-életrajz ke
retében... de két év múlva megjelenik 
könyve az 56-os forradalomról is. „A 
m agyarok meleg vendégszeretete, ba
rátsága és őszinte bizalma motiválta 
Imaokát, hogy Japánban megismer
tesse M agyarországot”... Ismétlem, 
a kötetet rövid időre kölcsönadom -  
„szakírónak”.

Ám térjek vissza Pillangó kis
asszonyra. Azt olvastam a múltko
riban, hogy „a m agyarok” rosszul

» » >  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról 
fordították a „Madame B utterfly t” 
Pillangó kisasszonynak, mivel a „ma
dame”, az -  asszony. Nos, vitatkoz
h a tn án k  vele, hogy amikor Pinkerton 
megismerte, még kisasszony volt, és 
(noha az angolból fordítás ezt jelente
né) nincs okunk az opera címét Vaj
légy asszonyságra kijavítani. Annál ke
vésbé, hogy ha  m ár muszáj, Pillangó 
asszonykát is mondhatnánk..., hozzá
téve, hogy a csócs, csócsi gyermeknyel
ven csókot, a csocsó pádig sportbarát 
nyelven futball-labdát jelent.

Szóval semmiképpen sem kell senki
nek a kedvét sem elvenni Puccini zené
jétől, annál kevésbé, m ert „magyar fü
lek” közt is sok akadt, amely éppen a 
Turandot és a Pillangó kisasszony ze
néje nyomán szerette meg a „pentato- 
nos fordulatokat.” És azóta is hány if
jú  m agyar zeneszerző „idézi” Puccinit, 
amikor népszerű akar lenni. (És el 
sem merem mondani, hogy egy közép- 
és legmagasabb szinten sokat emlege
te tt és vitato tt dallam unk -  operett és 
ezoterikus is -  visszavezethető az ő dal
lam aira; de -  nemzetközi slágerek is!)

Hogy mikorra vezethető vissza viszont 
az ősi rokonszenv? Shiratori Kurakichi 
japán tudós írt erről egy versikét:

Amióta ők elváltak, 
mennyi év telt el!
A testvéreknek ősi múltját
Te mondd el,
óh Hold, a tavaszi égen.
Emellé még parafrazálnám  az is

m ert műfordítássort:
Azóta a keleti szél
hány száz világot elsöpört...

S még annyit: érdekes, hogy 
Um em ura és Imaoka jól ism erték 
Felvinczi Takács Zoltánt, a keleti mű
vészetek nagy tudósát, egykori kolozs
vári m űvészettörténet professzort 
(akit e lm artak  innen)... és érdekes, 
hogy mi m ár m ennyire elfelejtettük! 
Pedig érte  is kár.

Budai György: A Paradicsom ban

Szántai János jegyzetét  
-  m iután a 2006/11-es szá
m unkban a nyom da szá
m ítógépe m eghibásodása  
m iatt csak  töredékében  
közöltük itt m ost teljes 
terjedelm ében jelen tetjü k  
meg. A szerző és az olvasók  
e ln ézését kérjük.

SZÁNTAI JÁNOS

A k lo ze tt-o lv a só  
nap lójából
i

Nem, nem azért vonulok (s vonul
n ak  mindazok, ak ik  emez escapade 
volontaire szerelmesei) a klozettba, 
m ert az irodalom ma már, közerköl- 
csileg, csikö, csak ott olvasható. Ezt 
hagyom a nagy közös erkölcs kiscser- 
kész-csőszeire. Talán inkább arról 
van szó, hogy... szóval robinzonád, 
na. Hajót török a klozett lakatlan  
szigetén, távol az elvadult konyhá
tól, időnként (na jó, gyakran , de ezt 
csak az tudja igazán, ak i dohányos, 
és gyermeke van) attól függetlenül, 
hogy egyéb szükségleteim  vannak- 
e vagy sem, és megadom a módját. 
A klozettban benne van a closed, 
vagyis az elkülön-ülés, ahol megad
ható a mód, s olvasható a -le. Olva
sat, stb., de ezt okulárés-szakállas 
irodalom tudászainkra és egyéb á l
la tfa jták ra  bízom. M ásrészt, k irály  
vagyok kis birodalm am ban, hiszen 
ott a trón, meg én meg a m ásik én 
-  ezúttal a Vörös Kalóz, Scipio, de 
nem az Africanus, R ichard Fid, Hen
ry  Wilder -  és így tovább, sorban áll
nak  az alattvalók, ak ik  mind-mind 
én is vagyok. Nagykirály egy kis szi
geten. Szóval, Robinzonád, ráadásu l 
összkonfortos is.

Szóval, a Vörös Kalóz. És Jam es 
Fenimoore Cooper. Kölyökkoromban 
untam  a Nagy Fehér Indiánt és az 
O Nagykönyvét. Hiszen kéznél volt a 
karosszék-kovboj, a kerti prérik  törpe- 
prém-vadásza, a világcsúcstartó iro
dalmi lajhár, Kari May (akit, történe
ten  kívül, ma is im ádni kell), no meg 
Winnetou, kinek kékesfekete haja va: 
lószínűleg sosem lobogott a szélben. O 
volt számomra, akkor, az utolsó akció
hős. Csingacsguk, N atty Bumppo meg 
a többiek amolyan Sonntagsjagerek 
voltak, komparative. H át ezért. Ké
sőbb aztán  jö tt a keserédes felisme
rés: a vasárnapi vadász az igazi, eb
ben az értelem ben bár. És jö tt a Nagy 
Indiánkönyv, az ő életillatával. De er
ről többet akkor, ha majd oda visz a 
klozett-expressz.

Nemrég kezembe akad t egy m ásik 
Cooper-opusz, A vörös kalóz. Megvolt

persze, még akkorról, am ikor együtt 
já r tu k  a nagyszoba ösvényeit libasor
ban, a szőnyegek Nagy Tavai körül, 
csak nem olvastam el, mert... valójá
ban azért, m ert nem érte ttem  a ten 
gert, de ez egy m ásik történet. Pedig 
a stílus, a N ílus-deltát utánzó mód
szer ugyanaz. Cooperről tudn i kell 
(anno nem fért a fejembe, hogyan hív
h a tn ak  valakit Fenimoore-nak, a köz
röhej kockázata nélkül), hogy jó né
hány évet lehúzott a tengerészetnél, 
és úgy ism erte a hajózás csínját-bín- 
já t, m iként m ás ember a séta  techn i
káját. És egyáltalán, ott volt Am erika 
hőskorában. H iába, nem m indenki
nek adatik  meg, hogy a papája várost 
(Cooperstown, aki nem hiszi, járjon 
u tána, de ne úgy m int K ari bátyánk) 
alapítson. Figyelem, ez m ind te tten  
érhető a Cooperiádában. Szóval, száz- 
egynéhány oldalnyi idő telik  el anél
kül, hogy beindulna az akció, am it 
an n ak  idején lélegzetvisszafojtva v á r
tam , s nem jött. Viszont a százegyné- 
hány oldal a la tt -  nyugtázom  most 
elégedetten -  az olvasó időt kap (sic!) 
ism erkedésre, lélegzetre, beágyazó
dásra. Időt a 17. század végére. És 
ez, nyájas és potenciális Vörös Kalóz
olvasó, nem rossz. Sőt. A cooperi tö r
ténet mindig úgy bomlik ki, hogy stí
lusos legyek, m int egy zászló. És az 
ember sose tudja (m ert ebben m ester 
a Mester), hogy gyarm ati, hollandus, 
francia, ánglius vagy éppen a re tten e
tes kalózzászló tű n ik  szem elé a vé
gén. (Akad később, jóval később egy 
m ásik „am erikai”, egy kis köpcös, 
aki ugyanilyen m esteri szintre emeli 
a feszültségkeltést, például Psycho cí
mű filmjében.) És az tán  ott vannak  a 
trouvaille-ok, am iknek a trónon olva
só király-én úgy örül, m int az angol 
uralkodó egy arabs telivérnek. Példá
ul, ahogy egy írás tu d a tlan  tengerész 
feljegyzi a hajó nevét, amely egyszer 
majd nyomra vezetheti védence, a v i
torlaszegett roncsok között lelt kisfiú 
felmenői tekintetében. Richard Fid, 
az egyik nevelőapa megkéri Scipiót, 
a m ásik nevelőapát, aki mellesleg a 
tetoválás m estere, hogy puskaporral 
dörzsölje be a tengerészi m ellkasba 
a betűk  hasonm ását, szép sorjában, 
ahogy következnek. A hű nevelő, baj- 
tá rs  s b a rá t hosszú éveken és oldala
kon át hordozza m agán az írást. O az 
Ige, a T itoknak Nyitja. Ezen a vona
lon mellesleg egy m ásik tengerészig 
ju th a t el a nyájas olvasó, kinek neve 
A rthu r Gordon Pym. Persze csak ak
kor, ha  kedvét nem szegi a legvadabb 
v ihar sem.

Számos klozett-történet mesélhe
tő  a műről, melyet átsző a vadvihar 
s a vadregény. De járj u tána  magad, 
nyájas olvasó, saját trónodon ülve, de
rék magán-Robinzon. Jobb az úgy. E 
klozettolvasó most lehúzza a vizet, s 
nagyobb dolga nem lévén, a viszont- 
ülésig kisebbek u tán  siet.
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A zö ld e llő  fü g efa
Izrael, Jézus hasonlatában a „zöldellő fügefa”, 

az egyik legbeszédesebb és legmeggyőzőbb jel arra 
nézve, hogy Jézus Krisztus visszajövetele, Krisztus 
egyházának az elragadtatása küszöbön van. Lukács 
evangéliumában a 21. fejezetben Jézus arról beszél, 
amikor látjuk, hogy a fügefa kihajt, zöldell, azaz Iz
rael összegyűjtése elkezdődik, és újra birtokba vehe
ti az istentől kapott földet, akkor ebből tudhatjuk, 
hogy közel van Isten országa. Azt mondja e fejezet
ben Jézus, egyenesedjünk fel és emeljük fel fejün
ket, hogy lássuk, ami körülöttünk történik, mert 
ezek is jelzik, hogy közel van megváltásunk napja; 
azaz üdvösségünk kiteljesedése, a mennybemenetel. 
Ezek közepette hangsúlyozva mondja Jézus: „Vigyáz
zatok” -  ezzel arra figyelmeztet, hogy e beszédes je
lek ellenére váratlanul ne érjen bennünket az a nap. 
A „váratlan” kifejezés alatt nyilván felkészületlensé
get és ily módon alkalmatlanságot ért Jézus, a vele 
való találkozásra.

Az ilyen és hasonló ígéretei Istennek, melyeket kö
zel 2600 évvel ezelőtt adott Izrael fiainak, elmondha
tatlan erőforrást jelentettek a gyötrelmek idején a 
mindvégig való bizakodáshoz, az élni akaráshoz; egy
általán a fennmaradáshoz. Önmagában az a tény, 
hogy beteljesedtek a próféciák, a leglehetetlenebb kö
rülmények ellenére is, Isten felé kell hogy fordítson 
minden hitetlenkedőt. De a próféciák beteljesülésé
nek figyelmeztető jelzései, melyek szemeink előtt tel
jesülnek és kéznyújtásra hozzák a minket is érintő 
eljövendő eseményeket, végképp az Úrral való kapcso
latunk teljes rendezésére kell hogy indítsanak.

Úgy tekinthetjük, hogy az Izrael összegyűjtésére 
vonatkozó próféciák beteljesülése már a XIX. század 
második felében a megvalósulás bizonyos kezdeti je
leit mutatja. Persze, ez nem azt jelenti, hogy Izrael 
üldözése megszűnt volna. Az antiszemita megnyil
vánulások még napjainkban is tartanak, és mindad
dig így lesz ez, amíg Izrael Jézus Krisztusban nem 
ismeri fel a Messiást és nem fogadja el. A múlt szá
zad dereka körül egy különleges érdeklődés indult 
be a Szentföldre vonatkozóan. A kíváncsiság, a ku
tatás és a tudomány érdeklődésének útjait kezdték 
kitaposni Izrael földje felé. Mind több tudományos 
expedíciót indítottak angolok, franciák és németek. 
Nem volt kisebb jelentőségű az amerikai érdeklődés 
sem. Úgy tűnik, hogy emellett nem egy országban 
mintha változott volna a zsidók helyzete is. Mintha 
egy fellélegzéshez jutott volna a szétszóratásban élő 
nép, több országban. Sok helyen magas állami posz
tokra nyertek kinevezést: államigazgatási, gazdasá
gi és katonai téren. 1865-ben létrehozták a Paleszti
na Kutatási Alapot Londonban.

Persze, ebben az időszakban a nagy nemzetközi 
érdeklődés Jeruzsálem és Palesztina után a zsidó 
népre nézve közvetlenül semmit nem jelentett. Gya
korlatilag stratégiai, politikai érdekeltségek mozgat
ták az angolokat, németeket, franciákat. Nyilvánva
ló volt, hogy az Ottomán Birodalom bukása után új 
helyzet áll be a Szentföldön is. Azonban ezek köze
pette az történt, hogy a zsidók kezdtek letelepedni 
Jeruzsálemben. Ebben az időben a város több mint 
ötven százaléka zsidó lakosokból tevődött már össze. 
Ekkor (1869) épült fel és került átadásra a Szuezi 
csatorna is. Nyilván ez is hozzájárult a jelentős mér
tékben felélénkülő turizmushoz a térségben. Mind 
frekventáltabb hellyé vált Palesztina és Jeruzsálem. 
A nyugati világból százezrek látogattak el évente e 
területre.

Világosság, 1998. decem ber
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BARTÓK -  2006
4. A  fa b á b  „ á r n y é k e m b e r ” é s  a  k ir á ly lá n y

Bartókot harmincéves kora kö
rül feltűnően sokat foglalkoztatta 
a leányi arckép zenei „megrajzolá
sa”. Minduntalan egy kibontott 
dúrhármashoz „érkezett” nagy 
szeptimmel. A nagy szeptim, amely 
tulajdonképpen szűkített oktáv, az
az körbezárt „egyenes”: a nőiség, a 
lélek, a jungi anima megfelelője. 
Bartók motívumában a dúrhang- 
zat kiteljesítése a Yin-szimbolika 
felé. Szinte sugallja a maszkulini- 
tás (dúrhangzat) és a férfi anima 
eggyéolvadását. A motívum meg
szólalásakor először a dúr-karak- 
ter hangzik fel, és csak a végén 
nyílik ki belőle a feszült oktáv. A 
Két portré című zenekari mű első 
tétele is leányi arckép, az ideális 
nőalak portréja. Eredetileg egy he
gedűverseny első tétele volt, ebben 
a szerkezeti szerepben nem érezte 
Bartók eléggé funkcionálisnak, a 
rákövetkező hegedű versenytételt 
pedig nem tartotta összeillőnek 
az elsővel. így megőrizve a ver
senymű első tételét, egy második 
darabbal egészítette azt ki, de ez 
a mű is csak egy korábbi zongora- 
darab hangszerelt változata volt; 
az eredeti cím Mamie qui danse 
— torz leányportréra utal. A duális 
koncepció nagyon is jellemző Bar
tókra, az a tény, hogy a leányport
ré ideális és torz változatát tuda
tosan egymás mellé helyezi, belső 
konfliktusra utal (bár rendszerint 
külső történések, személyek és 
Bartók hozzájuk fűződő viszonyát 
vélik felismerni ebben az alkotói 
gesztusban). Sokkal inkább gya
nakodhatunk a Jung által árnyék
nak nevezett tudatalatti jelenség 
megnyilvánulására. Az árnyék
személyiséget elnyomjuk magunk
ban, de másokban rendkívül kön
nyen felismerjük és természetesen 
kritikával is illetjük. Jung azért 
nevezte a személyiség tudattalan 
egyik részét ÁRNYÉK-nak, mert 
az az álmokban megszemélyesített 
formában jelenik meg. Az álmok
ban és a mítoszokban az árnyék az 
álmodóval azonos személy.

Az árnyékembert legvalóságo
sabban a Fából faragott királyfi 
c. táncjáték szintén Balázs Bélá
tól származó meséje (szövegköny
ve) kelti életre. A királyfi maga 
készíti el tudatalattijának szimbo
likus figuráját. Keservesen szem

léli, hogy a királylány érdeklődé
sét mennyire felkelti, sőt annyira 
elbűvöli, hogy szerelemre is gerjed 
iránta. Minden azt segíti, hogy a 
királyfi ne érhesse el a királykis
asszonyt, az ANIMÁT. Egy má
sik szimbólumnak, az anya-an- 
imának, a JÓ TÜNDÉRNEK a 
közbeavatkozása szükséges ah
hoz, hogy a dolgok végül a helyes 
irányba haladjanak. A tudatalatti
ban végbemenő harc az anima és 
az árnyékember között az álmok 
gyakori visszatérő jelensége; a ne
gatív anima figura (az Éj király
nője a Varázsfuvolában) sokszor 
szerepel a műalkotásokban is. A 
műalkotás tudatos álomlátás, ez 
különösen érvényes az olyan min
dent átfogni képes zsenik életmű
vére, mint amilyen Bartók. Ezért 
közelíthetünk hozzá a MÉLYLÉ
LEKTAN irányából. Mai napig 
korprobléma, hogy mit is jelent 
számunkra az anima (animusz) 
mint belső realitás. Bartók mű
vei erre keresnek és adnak vá
laszt. Főleg színpadi alkotásai és 
a Cantata profana. A művész ké
pes teljesen azonosulni szereplői 
lelki világával. Egy visszaemléke
zésben olvastam: Bartók látogató
ja meglátva a Kékszakállú partitú
ráját, áradozni kezdett arról, hogy 
a Kékszakállú személyében maga 
Bartók nyilatkozik meg, amire 
Bartók, mintha kígyó csípte vol
na meg, azt mondta: mi van, ha 
én vagyok Judit? Judit felől Kék
szakállú animusz figura, aki egy 
rejtett szobában meggyilkolja fele
ségeit, destruktív figura, megtes
tesítője a nőben feltörő romboló 
gondolatoknak. A Fából faragott 
királyfi esetében is kettős tükröt 
láttatnak a szerzők: a királyfi u- 
gyan megalkotja tudatalattijának 
árnyékemberét a fabáb szerepé
ben, de azzal, hogy a királylány 
kettőjük közül a fabábot választja, 
arról árulkodik, hogy animusza 
ilyen silány alakban nyilvánul 
meg. A királyfi animája tulajdon
képpen nem is jelenik meg a szín
padon szimbolikus alakként. Mint 
már felmerült, a tündér lehetne 
ez az anima. A pszichológiai iro
dalomból tudjuk, ha a férfira az 
anya negatív hatással van, akkor 
animája depresszióban, sértődé- 
kenységben és más hasonló nega
tív hatásban nyilvánulhat meg. 
De ha legyőzi és képes meghalad
ni a negatív hatást, ez férfiassá
gát erősíti. Ilyennek mutatkozik 
a fennmaradt adatok alapján Igor 
Stravinsky és édesanyja kapcsola
ta. Ha a férfi kapcsolata anyjával 
pozitív volt, ez kihat egész életére, 
mint Bartók esetében.

TERÉNYIEDE
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 -  85 éve született Izsák József romániai magyar kritikus
2 -  80 éve halt meg Jan Kasprowicz lengyel költó'
3 -  30 éve halt meg Octav Dessila román író
4 -  230 éve született Pierre-Simon Ballanche francia író

110 éve született Gheorghe Bargauanu román költó'
110 éve született Lengyel József magyar író

5 -  150 éve született Asér Ginzburg héber író
6 -  30 éve halt meg Adrian Roland Holst holland költó'
7 -  85 éve halt meg Alekszandr Alekszandrovics Biok orosz költő 

70 éve született Sztefan Canev bolgár költó'
135 éve született Ignasi Iglesias katalán író
85 éve halt meg Riedl Frigyes magyar irodalomtörténész

8 -  85 éve halt meg Juhani Aho finn író
260 éve született Hieronymus van Alphen holland költő 
100 éve született André Demedts belga író

9 -  120 éve halt meg Samuel Ferguson ír költő
40 éve halt meg Giorgi Leonidze grúz költő 
110 éve született Jean Piaget francia pszichológus

10 -  80 éve született Ion NegoRescu román kritikus
11 -  135 éve született Heltai Jenő magyar író

120 éve halt meg Lydia Koidula észt költőnő 
120 éve született Nagy Dániel romániai magyar író

12 — 385 éve halt meg Jean Barclay francia író
190 éve született Ion Ghica román író 
100 éve halt meg Steven Sremac szerb író

13 -  230 éve született Bartolomé Jósé Gallardo spanyol író
135 éve született Karl Liebknecht német gondolkodó

85 éve született Sarkadi Imre magyar író 
60 éve halt meg Herbert George Wells angol író

14 -  130 éve született Sibilla Aleramo olasz írónő
50 éve halt meg Bertolt Brecht német író

15 -  70 éve halt meg Grazia Deledda olasz írónő
85 éve született Amrit Raj indiai író
235 éve született Walter Scott angol regényíró

16 — 85 éve született Ovid S. Crohmálniceanu román kritikus
70 éve született Vértesi Arnold magyar író

17 -  330 éve halt meg Johann Jakob Grimmelshausen német író 
18-110 éve halt meg Richard Avenarius német filozófus
19 — 70 éve halt meg Federico García Lorca spanyol költő
20 — 20 éve halt meg Benjámin László magyar költő
21 -  100 éve született Gunnar Adolfsson svéd író 
22-110 éve született Karlis Abele lett költő

130 éve született Otto Hauser osztrák író 
120 éve született Dávid Simoni héber költő

23 -  80 éve született Hernádi Gyula magyar író
24 -  110 éve született Bakó József magyar költő
25 — 200 éve született Samuel Godra szlovák költő

230 éve halt meg David Hume angol filozófus
27 -  135 éve született Theodore Dreiser amerikai író

150 éve született Ivan Jakovics Franko ukrán költő 
100 éve halt meg Thury Zoltán magyar író

28 — 20 éve halt meg Elvi Sinervo finn költőnő
360 éve halt meg Fulvio Testi olasz költő

29 — 135 éve halt meg Paul de Kock francia író
30 -  30 éve halt meg Sipos Gyula magyar költő
31 -  130 éve született Charles James Lever angol író

Ig a zsá g
VÍZSZINTES
1. Goethe aforizmája; első rész. 

15. Befolyását érvényesítő. 16. Gö
rög félszigetről való. 17. Matema
tika, röviden. 18. Hosszú nyelű 
palack. 20. Fizimiska. 21. Ott kezdő
dik! 22. Valakire hangosan kiáltó.
24. Egyhangú meló! 25. Káposzta
fajta. 26. A ... herceg (Exupéry). 27. 
Erdei házikó. 29. Levelet kézbesít. 
31. Megbotolva földre esés. 33. Futó
madár. 35. Nyakmelegítő. 36. Mun
káján, pénzügyi helyzetén könnyít. 
38. Becézett Mária. 39. Egyik szülő
vel kapcsolatos. 40. Verne egyik ka
pitánya. 41. Mocsaras terület. 43. 
...fóra: festékszemcséket tartalmazó 
sejt. 47. Hegedű kelléke. 50. Angol 
diákváros. 52. Clunyi apát volt. 53. 
Becézett Lajos. 54. Noé legidősebb 
fia. 56. Betakar! 57. Brit sziget. 58. 
Antonov gépe. 60. Szemhéját szapo
rán mozgatja. 63. Páratlan kohó! 
64. Verskellék. 66. Veri ... a felesé
gét (szólás). 67. Mi az hogy! 68. Ne
héz fémből készült kapszula. 70. Mó
ricz regénye. 72. Goethe aforizmája; 
második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Minta szövése szőnyegbe. 2. 

Számszerű tény. 3. Katonai, röviden. 
4. Legyintés szava. 5. Mértéktelenül 
eszik. 6. Sic ... ad astra: így jutunk 
el a csillagokig. 7. Művészeti stílus je
gyeit magán viselő. 8. Magyarorszá
gi tájegység. 9. Idegen stílus! 10. Szé
gyell. l l .  Gitárhúrok! 12. Zavart bak! 
Í3. Svájci folyó. 14. Ciprus fővárosa.
19. Ádika párja! 22. Vörös, angolul. 
23. ... Ridge, amerikai város. 25. II. 
József volt ilyen király! 28. Ostrom
lott várból előront. 30. Morzehang. 
31. Füzetbe jegyző. 32. Régi japán 
nemzeti vallás. 34. Küzd (népies). 36. 
Hím nyúl. 37. Becézett Teodóra. 41. 
Hegyoldalról minden fát kivág. 42. 
Keresztül. 44. Durván arra a helyre 
taszító. 45. Mely időpontban? 46. Len
ti helyen alkalmazott gerenda. 48. 
Nem is régi! 49. Helyes, jó — németül. 
51. Nemzet. 53. Régi súlymérték. 55. 
Azon okból kifolyólag. 57. Idegen má
gia! 59. Nílus, angolul. 61. Magyar 
szörpváros! 62. Magyar író volt (Kál
mán). 63. Azt övezve. 65. Telepes nö
vény, irodalmi szóval. 67. ... scrofa, a 
vaddisznó rendszertani neve. 69. Me
netelő! 71. Maros-partok!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 13. számá
ban közölt Brahms című 
rejtvény megfejtése: Tra
gikus nyitány; Változatok 
egy Haydn-témára.
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