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Ö vé a  tú ls ó p a r t  ö r ö k r e
Valami túlsóparton áll ott. Kezében papír, program, 

kézirat. Kezében világmodell, magyar modell. Újmódi 
vagy ősi módi... Igenis, a legősibb ars poétiCák, párhu
zamosan azzal: hogyan vihetünk haza könnyen, gyor
san bölénynyelvet -  pontosan ezt célozták: hogyan vihe
tünk haza könnyen, gyorsan, véglegesen poézist, édes 
lépet, madárnyeivet, mely érzékenységek szomjára jó,és 
a páromat hozzám vezeti. Költői Nyelvet! A világmo
dell, a magyar modell, kezdettől ma még beláthatatlan 
jövendő vadászmezőkig, ezt az egyetlen kérdést, gondot, 
problémát válaszolja meg: „Ki viszi át a szerelmet”... 
Nagy László magyar és világirodalmi túlsópart-szak- 
értő körül, mint jelentéktelen medrekben a fontos pata
kok, maguktól alakultak öblök, teknők, gübők, súgók, 
zuhatagok és vízesések, népesedtek be aztán pisztráng
gal, kristálytisztasággal, áttetsző kékkel, egyszóval po- 
étikus mélységgel. Mint jelentős medrekben, melyek 
volgaságra, tiszadunaságra, mississippiségre jelöltet
tek ki, ítéltettek eleve, nos a nem fontos patakok is bi
rodalmakat éltető nílussággá gazdagodnak. Hogy a ha
sonlat jellege, súlya, értelme még világosabb legyen, 
fölötte, mint autópályák felett egyszerű gyalog átjá
rók, mint a Canale Grande felett felejthetetlen Rialtó 
áll: a borászok tudják, hogy a Xeres fensége a hártyán 
múlik, annak képzésében áll, utána bármilyen vinkót 
eresztenek alá, őfensége, a borok bora előáll.

Nagy László receptje hétszáz év, hétszáz nemzedék, 
hétszáz finnugor túrán előzményeiből áll elő valahová, 
a magyarság szempontjából mindent eltévelyítő husza
dik században. Vegyétek és ízleljétek! Vegyétek és ol
vassátok! Világmodellkedett benne a magyar modell. 
Magyar modellkedik benne mindörökre a világmodell. 
Akkor, Iszkázon, ezerkilencszázhuszonötben, mikor 
egy beszédhez alkalmas kis tüdő felsírt az első lélegzet
től, értelmetlen hangokat produkált a gyermekségtől, 
melyet Szent Pál említ olyan érzékletesen és árnyalato
sán a szeretet apoteózisában, akkor indult a maga dia
dalmas bevonulása felé, megoldani, megüzenni, megje
lölni újra, még egyszer mindent, ami ott sürög-forog a 
varázslat körül: ki is viszi át, viseli, hordja tovább, örö
kíti azt a magyar és világ-gondot, programot, feladatot, 
beidegződést és kibontakozást. Úgy koppan ilyenkor 
az ekkora költői nagyságok koponyája, mint a kugligo
lyó, az ágyúgolyó, a földgolyó, valami padlathoz, mely 
alatt már régen nincs, nem maradt, nem tátong semmi. 
Mindössze ezen a semmin fognak végiggurulni. A sza
vak s a népek a szótárakban lapulnak, mert mennydör
gő látszatok szerint megint, mindig haragszik az Úr. 
Ha egy szép napon már senki nem vitte át a szerelmet. 
Az egyetlen túlsópartra , ,

LASZLOFFY ALADAR
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SZ Ő C S ISTV Á N

Hősszerepekben is hős volt 
(László Gerő 1928-2005)
Az első és az utolsó szerepében is, 

azok közül, amelyek elmosódhatatla- 
nul belém vésődtek, orvost játszott. 
Az első a Platon Krecset volt, legalább 
ötven évvel ezelőtt, szovjet (talán uk
rán) darab: semmire sem emlékszem 
belőle, csak a fiatal orvos-hős arcjá
tékára, taglejtéseire és hangsúlyai
ra, amivel sugallta, szuggerálta, hip
notizálta a (nyilván komszomolista) 
új káder, hogy tenni kell, cselekedni, 
mindig többet annál, amit a rutin és a 
puszta kötelesség megkíván-, és ahogy 
árad t belőle a dinamizmus, amivel 
elevenséget v itt egy unalm as előadás
ba, sőt, ta lán  évadba is, vagy legalább
is „időszakba”; ahogy szándékai irá 
nyába előreszegte sasorrát, nyújtotta 
sas-nyakát, ahogy a füle mögé szúrt 
ceruza kihegyezte az intenciót, m ind
ez azonnal közölte a nézővel, hogy egy 
valóban új típusú színházi ru tin  prog
ramfellépése volt ez, olyan rutiné, 
amelyet nem elvetni, hanem  vállalni 
lesz hősiesség a következőkben, am i
kor, a k á r esik, ak ár fúj, ak ár harsány 
bolsevik a darab, ak ár felfújt „hazai”, 
ak ár örökfényű klasszikus vagy örök 
ásatag  színmű, úgy kell „csinálni a 
színházat”, hogy zengjen-bongjon a 
színpadon a szó, ragyogjon a nyelv, 
hogy erő, feszültség, tartás legyen a 
színpadi mozdulatban, hogy nem is 
az a leglényegesebb, miről szól a szín
padi történet, hanem  hogy szól, zeng, 
egyáltalán, hogy vanl Hogy létezik a 
kolozsvári m agyar színház, így vagy 
úgy, de működik.

K ita rto tt ennél a tá rsu la tnál ötven
öt esztendőn át, átvészelt vagy nyolc 
igazgatót, de úgy, hogy vállalta is 
őket; tip ikusan ellenzéki alkat lété
re is m indig tudott együttműködni, 
nem meghunyászkodva, de rendületle
nül, em legették is vele kapcsolatban a 
mesebeli rendíthetetlen  ólomkatonát, 
hogy csak megy előre, egy-kettő, de 
pontatlanul, m ert saját fejét és épkéz
láb voltát m indig meg tud ta  őrizni.

A színészet szám ára nem „foglalko
zás” volt, hanem  létforma, a létezés 
egyetlen módja. Olyan tizennégy-ti- 
zenöt éves korában egy iskolai nyil
ván tartó  lapot kellett kitöltenie, s ő a 
„szülők foglalkozása” rovatot üresen 
hagyta, ugyanis apja vasutas lévén, 
azt kellett volna beírnia, hogy „alkal
m azott”. Ő azonban tiltakozott: apám 
nem cseléd, nem alkalm azottja a vas
útnak, hanem  része, m int a mozdony, 
m int az állomás.

O sem érezte m agát a színház al
kalm azottjának, hanem  részének, és

így nagy lelki nyugalommal volt ké
pes elszenvedni a színház esztétikai, 
ideológiai és vezetési válságait: nem 
működik jól az igazgató? Igen, és a zsi
nórpadlást is meg kellene m ár jav íta
ni... Lazsál a dram aturg? Bizony, és 
m ár azt a lefolyót is ki kellene duga- 
szolni a mosdóban!

A színház: munka, am it a maga 
szabályai szerint kell végezni... M ár a 
Platón Krecsetnél feltűnt két adottsá
ga: az erős, tiszta orgánum és a remek 
„profil”, az utóbbit is szó szerint értve.

A legtöbb ember -  és színészember is 
-  csak szemközt nézve tudja sikeresen 
„használni” a vonásait (hiszen csak 
azt ismeri tükörből), László Gerő azon
ban, m int a  zseniális szobrászok büszt- 
jei, mindig „főnézetben” mutatkozott, 
oldalról is, szerette az egyiptomi falké
pek alakjainak beállásait: szemben a 
váll, és oldalról az arc... és ezért is nyúj
togatta nyakát úgy, m int egy sas.

Hogyan terem tett akár pusztán az or
gánumával is a hősből embert, és az em
berből hőst, arról hadd idézzem korán 
elhunyt kolozsvári kritikusát, Krizsán 
Zoltánt: „Az oratorikus drámatörténeti 
sorozatban csak felolvasta Oidipusz sze
repét, de úgy, hogy a legmegrendítőbb 
alakítás erejével hatott.”

Ehhez azonban fűzzek hozzá va
lamit: Oidipusz a tragédia szerint 
megvakul. Az em lített felolvasó elő
adásban ezt úgy érzékeltették, hogy 
László Gerő fekete szemüveget te tt 
fel, s azon át, m int vak, olvasta a szö
vegét. De jellemző, ez senkinek sem 
tű n t fel! Engem is csak húsz évvel 
később figyelm eztetett e cselre egyik 
kollégája.

Férfias alkata, fölényes megjelené
se m iatt sorozatban játszott pozitív 
hősöket, alakokat, és díszrendezvé
nyeken gyakran az ő szavalata volt a 
produkció fénypontja. Ennek ellenére 
társadalm ilag  nem fu tta tták , k itün te 
tések, díjak, reprezentációnak számí
tó meghívások díszbankettekre s ha
sonlókra, korszakokon át elkerülték. 
„H asználnunk kell, e lv társak , az 
ilyen tehetséget, de meg kell t a r ta 
nunk  a távolságot”, mondogatták, köz
ben észre sem vették, ő az, aki meg
szabja a távolságot.

A könnyed színházi intrikálások, 
pletyka-locsogások nem szórakoztat
ták , s gyakran nagyon nyers vagy 
durván cinikus közbeszólásai voltak. 
Amikor, vagy negyven éve, A z ember 
tragédiáját próbálták, kérdezték tő

le, hogyan haladtok? Úgy já rtu n k , 
m int az egyszeri huszárőrm ester, fe
lelte, aki elcsábított egy szakácsnőt, 
de csak akkor döbbent rá, hogy mire 
vállalkozott, amikor a szakácsnő leve
tette a köntösét... H át akkor, mondjuk 
most mi is, nekiállunk és im itt-am ott 
meg... csináljuk!

A Tragédia volt a nagy csalódás: 
Adámja tú l sim ára, szónokiasra sike
redett. Nagyszerűen ta lá lt volna vi
szont az ő kajánságához Lucifer, de 
nem ebben az előadásban: ennek a 
Luciferje posztrom antikus, jóindula
tú  angyal volt, olyan, m int egy gondo
zótiszt, aki a börtönből szabadult Adá- 
mok pályaalakulására ügyel.

Hogy milyen erőt m utatott fel nega
tív figurák szerepében, a rra  kitűnő 
példa Kreonja: am ikor lemennydörög- 
te Orosz Lujza-Antigonét, nemcsak 
gőg és kegyetlenség látszott rajta, ha
nem őszinte meglepődés, kíváncsiság 
is: miféle istenbogara lehet ez, aki 
képtelen felfogni, hogy vele nem le
het ellenkezni? Nemcsak azért, m ert 
ő a király, hanem  m ert egyáltalán: ne
ki van igaza! (Ezt a meglepődést még
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egyszer láttam  az arcán: a földrengés
kor. D ürrenm att János királyé.t  játszot
ta, s éppen egyedül volt a színen, am i
kor kezdődött a földrengés, a közönség, 
egyik sor a másik u tán  felállt s indult 
kifele. O ott fenn még nem jött rá, mi
ről van szó: elképedt kíváncsisággal az 
arcán jö tt elő a színpad elejére, m intha 
minden színész örök rém álm át lá tta  
volna beteljesedni: a közönség felkel he
lyéről s há ta t fordít neki...)

A szocialista korszak színházi 
stratégiájához hozzátartozott, hogy 
a m utatósabb, egyáltalán  a nagy já 
ték in tenzitásra  képes színészek fő
leg „pozitív”, haladó szerepekben lép
jenek fel, illetve ha esetleg mégis a 
„rossz” oldalon állanak , az előadás 
„megőrizze az egyensúlyt”. H a peda
gógiai szempontból érthető  is egy ily
en módszer, művészileg képtelenség: 
em iatt nem érvényesülhettek a Lász
ló Gerőhöz hasonló színészek Kolozs
váron — például Héja Sándor sem 
-  luciferi szerepkörben, de a k á r a 
harm adik  richárd iban  sem, és em iatt 
nem já tszo tták  soha a Coriolanust.

Különösen, hogy néha úgy is tűn t, 
igazolódik ez a gyakorlat. Ilyen volt 
a Biedermann és a gyújtogatok Max 
Frischtől. A két gyújtogatót László 
Gerő és Bencze Ferenc alakította: k í
sértetiesek voltak! A jópofa vagány, 
a kedélyeskedő lurkó, ahogy fokoza
tosan á talakul huncut-gonosztevővé, 
majd a rombolás önjáró démonává: 
ahogy László Gerő egy gyerekdalból 
bakanótává avanzsált képzeletbeli 
kánont vezényelt, m egtestesített m in
den u ltrarad ikalista  ifjúsági vezért -  
annyira, hogy a nézőben az előadás 
minden más eleme, még Biederm ann 
ú r is elmosódott, és végül egyetlen be
nyomással m aradt: kis pofátlanságok
ból nő ki az erőszaknak, a pusztítás

nak  az egész életet elviselhetetlenné 
tevő kultusza...

... A m ásik orvos-szerepnek is m ár 
m indjárt húsz éve: Sigmond István 
Szerelemesőjében alak íto tta  az in té
zeti orvost, egészen másfajta, bensősé
ges játékkal, m int amihez szokva vol
tu n k  tőle. Ahogy megértőén és sokat 
tudóan mosolygott, ahogy kabátját 
a fáradt vállain ta rto tta , ugyanúgy 
tisz tán  lá tta tta  saját közeledő végze
tét, m int a betegeiét, ahogy az együtt
érzés fáradt hunyorgása a szemében 
egyszerre látszott biztatásnak, de ke
gyes csalásnak is, ahogy m ár nem 
ak ar ő se erősnek mutatkozni, és még
is vigasztalni akar...

Ez volt különben a kolozsvári ál
landó m agyar színháznak, m int nép
színháznak az utolsó nagy előadása, 
amelyben még intézmény, még fórum  
volt, és nem bennfentesek klubja... 
egy félévtizedre rá  László Gerő m ár 
a statisz ták  tömegének a szélén, fél
órás m ozdulatlanságra van kárhoz
tatva, Gombrowicz Operettjében; ez az 
előadás kimondta a szakítást a szín
ház történetével, hiába ünnepelték 
éppen akkor a kétszáz évet; trottyos 
ülepű, kitérdelt bársonynadrágban be
inkasszálva a kitüntetéseket: a sötét
ség zártkörű  évadjai következtek.

A művész tem etésén hajdani kor
tá rsa i és iskolatársai közül volt még, 
aki emlékezett a k isdiákra, aki a dési 
nagytemplomban eltört-felkötött k a r
ra l is, a háború dühödt, halálos hori
zontja a la tt elszavalta a m űsorra tű 
zött Ady-verseket.

Tekints meg engem, tekints meg, Uram, 
Ejtesd el bolond fegyverem 
S ha mindenek ellen vad düh kínoz, 
Fektess le szépen halottaimhoz,
S arcomat hozzád emelem,
Tekints meg engem, tekints meg, Uram.

Dorián Ilona, Péterfy Gyula, Cikéli László és László Geró' a IV. Henrikben

EGYED EMESE
K é t  t é t e l

Ejja!
Mondanám, vadkacsák 
írnak vonalakat a vízre...
-  Ékrajzok, eltűnő' 
hullámjelek,

Mondanám: föld, agyag 
őrizgeti a formát:

csatok, csonttűk, ezüst 
mosoly.
Vagy len
vetés. ..
*

Vagy szólni is 
kevés.

Vagy

-  szólni sem merünk.

(Mondanám, szólsz: vigyázz!)
*

Vigyázz ránk, Istenünk.

Valedicit
Készített nékik 
szállást:
sátrat font nyírfaágból, 
friss lombot szórt a földre,

inget szőtt, 
övezó't szőtt.

Sarjasztott íróvesszőt.

Megállt, körbe
tekintett.
*

Válts meg, Teremtő, 
minket.
Fényed tedd fényesebbé.
A  puszta sátrat
fedd
bé.
Közelíts békességgel. 
Megbékélt szívvel végy el. 
A z erőtlent segítsed. 
Sírunkat 
füvesítsed.
*

Tenyerében az arca.

Fakad a forrás hangja.

Érkezem:
megígértem.

(Fakad a lomb az éjben.)
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CSERE PÉTER

E gy „Arany-nyár” történ ete
Jancsó Béla és Buday György 1932-es levélváltásaiból

1 kor barátja -  örököse a szegedi diák-ön-

A  kolozsvári származású világhírű 
grafikusművész, Buday György (1907. 
ápr. 7. -  1990. jún., Coulsdon, Anglia) 
fametszői pályájának első szakaszát, 
annak mindennapjait hozzák élmény
közelségbe az alábbi levelek. Annak  
a nyárnak a történetét idézik, amikor 
megszületett az Arany János balladá
ihoz készített fametszetsorozat ötlete. 
A z előző esztendőben a Szeged-alsó- 
városi búcsút bemutató „képballadájá- 
val”, a Boldogasszony búcsújára/ való
sággal berobban a könyvművészetbe. 
M iután a Magyar Bibliofil Társaság 
az Év Legszebb Magyar Könyve díjjal 
tünteti ki, Budaynak a kötet két újabb 
-  nagy példányszámú -  kiadását kell 
sajtó alá rendeznie. Hogy közben mi 
mindennel foglalkozott még, az kitűnik  
a levelekből is: utolsó éves jogszigorló, 
a Bethlen Gábor Kör tanyakutató moz
galm ának irányítója, a Szegedi Fiata
lok Művészeti Kollégiumának szerve
zője. De ami a leginkább izgalomban 
tartja, az a balladáskönyv erdélyi meg
jelentetésének gondja.

Kevesen tudják ma már, hogy elő
ször Kuncz A ladár biztatta Budayt: 
foglalkozzék fametszéssel. Ez 1924- 
ben történt, amikor a 17 éves fiatal 
művész a kolozsvári református kollé
gium  két alagsori termében kiállította 
színes kréta- és tusrajzait. A  tárlatról 
írva Jancsó Béla a linóleummetszést 
is felvillantotta a további fejlődés lehe
tőségei között. Mégis hét évnek kellett 
eltelnie, amíg ráébredt -  maga írja ek
képpen Jancsónak -  fametszői h ivatá
sára. Erdély és Kolozsvár kényszerű 
elhagyása, a kényszerűségből végzett 
jogi tanulmányok drasztikusan kisza
kították a művészetek vonzásköréből, 
és ez a „hűtlenség” egész életkedvét 
aláásta. M iként az Ellenzék m unka
társának 1935-ben megvallotta: közel 
já r t m ár ahhoz, hogy az értelmetlen 
élet helyett a halált válassza. A  művé
szet iránti sóvárgás azonban erősebb
nek bizonyult, és Szeged környéki bo
lyongásai során újból rajzolni kezdett. 
A  rajzolás pedig mindegyre erdélyi ba
rangolásait ju tta tta  eszébe. Ettől kezd
ve mindegyre visszaálmodja magát 
Erdélybe. Már csak a fametszés tech
nikáját kellett megismernie, hogy a 
latens módon továbbélő emlékképeket 
maradandó formában keltse új életre.

Boldog volt 1932 nyarán Jancsó Bé
la, mert az Erdélyi Fiatalokat tisztel
te meg Buday az Arany János balla
dái kiadásával. És boldog volt azért 
is, mert közelinek vélte az időt, ami-
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szervezésben és annak a kolozsváriéval 
párhuzamosan történt továbbfejleszté
sében -  visszatérhet melléje, az „erdé
lyi küzdőtérre”. Arra számított, hogy 
Buday őszi látogatásakor már a haza- 
telepedés „konkrét módozatait” is meg
beszélhetik. Tudjuk: nem ez történt. 
Buday életét egyre inkább a művészi al
kotómunka töltötte ki. Erdély-nosztalgi
ája és számtalan fogadkozása ellenére 
csak műveivel térhet haza Kolozsvár
ra, 1981-ben, a Korunk Galériában. 
A z 1932. augusztus 15-i levelében em
legetett „kényszerű em igrációit sokkal 
inkább a második világháború után 
kellett átélnie, amikor már nem térhe
tett haza Magyarországra sem.

(A levelek jórészt egymást magya
rázzák. Kálmán  = Buday György fia
talon elhunyt testvéröccse, aki Bécsből 
beszerezte a fametszéshez szükséges fel
szereléseket. Székely Társaság = a Szé
kelyek Kolozsvári Társasága, Jancsó 
Béla volt az ifjúsági szakosztály elnö
ke. Karácsony Benő új könyve = az Új 
élet kapujában.)
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Jan csó  B éla  -  Buday G yörgynek
Kolozsvár, 1932. júl. 4.

Édes Gyurkám!
Talán rossz néven vetted tólem, 

hogy K álm án öcséddel küldött gyö
nyörű metszetedet, a Walpurgis éjsza
káját még meg nem köszöntem. A vizs
gák pergőtüzében álltam  és állok tán  
még ma is, ha  az a prof., akinél 24-én 
vizsgáztam  volna, de választási kör
ú tra  utazott, és megígérte, hogy 1-je 
körül levizsgáztat, visszajön. Pár tá r 
gyat Istennek hála letettem , így m a
rad őszire 3 vagy 4 tárgy. -

Szívből köszönöm a metszeteket. 
A Walpurgis éjszakája hatalm as m un
ka, bár én, természettudományok mi
a tt elműveletlenedett, még a Faust 
II. részét sohasem tudtam  elolvasni, 
így tisz tán  intuitíve érzek valam it. A 
technikai megoldások és a rendezés is 
bravúrosak. Melegen ölellek érte, és 
kérlek, hogy tudass sikereinek részle
teiről. A családunknak is nagyon te t
szett, eddig m ásnak m egm utatni még 
nem volt időm.

Nagyon örültem K álm ánnak, csak 
azért haragudtam  reá, m ert m inket 
Kvárt léte utolsó délelőttjére hagyott, 
és így meg se hívhattuk, s alig 2 órát 
beszélgettünk. így nagyon jólesett h a l
lani rólad, rólatok. Megígérte, hogy

A rany János

visszajövet kiszáll, s a mi vendégünk 
lesz.

Várom részletes leveled, s aztán  
több öröm lesz válaszra. Lelkileg na
gyon megviselt bennünket szegény 
keresztapám  (Jancsó Lajos esperes) 
halála  és a L[ászló] Dezső bátyja, 
L [ászló] Jóska m egm agyarázhatatlan 
öngyilkossága. -

Én egész nyáron itthon vagyok, ta 
nulok. Hallom, hogy te is. Anyámék 
és Elemér Já ra  völgyében nyaralnak.

Még egyszer forró köszönet a m et
szetedért.

Édesapádnak tisztelő üdvözletem, 
édesanyádnak kézcsókom, a gyerekek
nek üdvözletem add át.

Téged nagy szeretettel ölel:
Béla

Ui. Légy jó megírni, hogy a Kör 
kiadványait és a Boldogasszony bú
csúját, továbbá az 1930, 31-es nap tá
rak a t m ennyiért adhatjuk, s á ru k a t 
hogy ju tta th a tju k  el hozzátok. -

Buday György -  Jancsó Bélának
Szeged, 1932. aug. 1.

Béla lelkem,
úgy látszik, rendkívül szerencsét

len term észetű ember vagyok, aki a 
saját példáján nem képes okulni: he
tek, hónapok óta hordozok m agam ban 
számodra egy csomó mondanivalót, 
egy csomó kérdést, egy csomó érzést, 
s most, hogy bősz dühvei gépelem a 
gombamód lelkiösmeretemre szapo
rodott válaszokat, 5 -6  soros levlapo- 
kat küldve hosszúnak és kimerítőnek 
tervezett levelek helyett, eszembe jut, 
hogy ha most nem írok, megint növe
kedni fog a neked szánt köteg, s ki 
tudja, mikor fogom tudni feloldani. 
Pedig most van egy konkrét és sü r
gős válaszra váró kérdeznivalóm is.



HELIKON

Mégpedig -  hogy ezzel kezdjem -  az, 
hogy nincs valam i tervetek az őszi 
Arany-évfordulóval kapcsolatban? A 
Székely Társaságnak vagy Erdélyi Fi
ataloknak stb.? Most csinálom ugyan
is az A rany-balladák egy sorozatának 
fam etszetű illusztrációját. Persze, a 
gyöngyszemeit a balladáknak, nem 
annyira a történetieket. Kiadóm még 
nincs, nem is szóltam róla senkinek. 
Tekintve, hogy halálának  50 éves for
dulója alkalmából a kiadói jog alól 
felszabadul Arany, azt hiszem, elég 
olcsón ki lehetne hozni egy balla- 
dáskötetet tőle, gazdagon illusztrálva 
fametszetekkel. Erdélyben úgyis alig 
van közkézen, s egy szép és olcsó k i
adás jól elkelne az ifjúság, gim nazis
ták  kezében is. Legkésőbb karácsony
ra  meg lehetne csinálni. A Karácsony 
Benő' új könyvéhez készített dúcaim 
nyomását látva, úgy látom, a M iner
va nagyszerűen ért a nyomáshoz. Az 
esetleges jövedelemből én csak a kész 
kiadások m egtérítését kérném (fa), 
ha  az Sz[ékely] T[ársaság] vagy az 
E[rdélyi] F[iatalok] adná ki. M inden
esetre sietek egész darabosan m egír
ni neked a dolgot, beszéljétek meg, és 
minél elébb részletezve írjátok, ill. írd 
meg, Bélám, a döntéseteket. Nagyon 
szeretném, ha lenne belőle valami. 
-  G ratu lálok  a vizsgáidhoz, igazán 
nagy csodálattal nézek erre a dolog
ra, hiszen én itt m agyarul is alig- 
alig bírom egyre-egyre elszánni m a
gam. (Most azonban én is vizsgáztam, 
s ha minden így megy, szeptember vé
gén dr. leszek, keserves hetek robotja 
árán!) Viszont őszinte részvéttel olvas
tam  a családotokat és szűk baráti kö
rötöket ért két szomorú gyászesetet. 
Én is éppen most tértem  vissza a bé
kési tanyák  közül, ahol mozgalmunk 
első ifjú halottját, az agrársettlem ent 
egyik igazán leglelkesebb, önfeláldo
zó életű fiatal titkárá t, Baji Jánost te 
m ettük el, aki most abszolvált jogász 
volt, s különösen a békési és dorozs
mai tanyavilágban végzett rendkívül 
becses m unkát. Most is éppen kint 
volt Békésen, s 6 nap a la tt tüdővér- 
zésben m eghalt ott. Olyan rettenetes 
látni, hogy hány felesleges, gáncsosko- 
dó ember él és v iru l tá rsa i terhére, s 
ennek s ilyeneknek, szegényeknek el 
kell pusztulniuk, mikor még csak pe- 
dzették elhivatásukat. Igaz, még nem 
is ábrándultak  ki; hivőként halni, az
zal a hittel, hogy csak egyéni tragédia, 
egyéni szerencsétlenség az, ami kol
lektív emberi végzet (az eszmék kike
rülhetetlen halála), szubjektíve ta lán  
jobb is. Baji m indenesetre egyik legko
molyabb bizakodásunk volt. Jövőre ő 
lett volna a főtitkár, és m ár részletes 
programot is beszéltünk meg. -  

Rendkívül örvendek, hogy a 
Walpurgisnacht 1932 annyira meg
kapott. M ihelyt kapok valam i jelen

tősebb h ír t róla Lipcséből, megírom. 
Pesten az a vélemény, hogy igen sike
rü lt a munka. A Szépművészeti Mú
zeum grafikai osztálya is megszerez
te (Petrovich-Majovszky Pál), de m ár 
hátráltatásom  is volt m iatta, am i en
gem is meggyőz, hogy ki tudtam  ben
ne fejezni valam it. Amiben hiszek. 
Ha m ár dicsekszem, elmondom még 
azt is, hogy Pesten a szabadegyete
men (Császár szellemű kreáció) a mű
vészettörténet előadója, a művészet 
hanyatlásáról szólva, dühösen szoron
gatta  s m utogatta csekélységem Bol
dogasszony búcsúja c. művét, és ékes 
szavakkal m utatott reá, hogy, íme, 
ide züllött a lá  m a a művészet. „Ilye
nek lépnek a Barabás Miklósok örö
kébe! S még akadnak  komoly művé
szettel kacérkodó lapok, melyek nagy 
cikkel üdvözlik is...”

Ez nyilván a Képzőművészet, mely
nek az illető m aga is főm unkatársa 
volt (Kőszegi László dr.). Vagy firen
zei műtörténész kollégája, aki Molnár 
C. és az én dolgaimról ír t  a firenzei 
nemzetközi könyvművészeti k iá llítás
ról (Salvini dr.). De ta lán  ennek is ré 
sze van benne, hogy a Boldogasszony 
teljesen elfogyott m ár hónapok óta,

A n im ah  Shah: A rab tün d érm esék

s most a második k iadást készítjük, 
mégpedig igen nagy példányszám
ban. Egy csehszlovákiai kiadó m aga 
300 példányt igényelt, s ebből, tek in t
ve, hogy, kártékony politikai szerep
lésem nyomán is, a nyomdászokkal 
igen jól vagyok, mintegy egyezer pél
dányt ki tudunk nyomatni. (Bizal
mas!) -  Azonkívül nagyban készül a 
Vak vezet világtalant. Ez rettenetes iz
galm as ügy, szinte féltem m agam at 
és az embereket tőle, de k ikerü lhetet
len vízió. Attól félek, csak külföldön 
lehetne lenyomatni, legfeljebb Párizs
ban, ami, sajnos, azt jelenti, hogy ta 
lán  sohasem lesz belőle -  könyv. Ható 
könyv, am inek pedig készült, az utol
só huszonnégy órájában a vakoknak

és v ilág ta lanoknak . Persze, nem 
olyan egyszerű a dolog. R ettentően 
k ifá raszt, és sokszor alig bírom elvi
selni a lendületét, mely visz.

Persze, idegeimre megy a város 
és az állandó, állandóan kétségbe ej
tő  kisszerű környezet is. Azt hiszem, 
nem is igazak sokszor gondolataim, 
csak kivetítődései annak, ami körülöt
tem reagáltat.

Azonban hagyom ezeket: igazán 
csak egy nyolcadrétnyi levelet a k a r
tam  most írni, s mégis elkezdtem 
megint fecsegni. Pedig ha m ár fecse
gek, okosabbat is írhatnék: pl. meg
írhatnám , am it m ár nem tudom há
nyadszor kérdezel, hogy m ennyiért 
adhatjátok -  ha akadna reá vevő -  
a kiadványainkat? Hát, kérlek, ezt 
teljesen reád bízom. A pengőárak a 
kis kalendárium  utolsó oldalán felso- 
rolvák, ha  akarjátok, valamivel olcsób
ban szám ítsátok á t leura. Ha azonban 
valam i pénz bejönne, azt fordítsátok 
az E[rdélyi] F[iatalok]ra. Legfeljebb 
cserébe küldhetnétek a lapot. Annyi
ra  sajnálom én is, hogy az idén még 
egyetlen példányt sem kaptam , sem 
én, sem a kör. Pedig Te tudod, hogy 
m ennyire szomjúhozzuk. Hallom, 3 
szám jelent meg az idén. — Ezzel kap
csolatban legföljebb még a rra  kérlek, 
hogyha van még Boldogasszony nálad 
a Te példányodon felül, akkor azt eset
leg bájos öcsémmel szíveskedj vissza
küldeni nekem, mivel az első kiadás 
teljesen elfogyott. A közeli napokban 
megjelenik a m ár fent em lített m áso
dik kiadás, mely ugyanolyan, de nem 
számozott, s így olcsóbb is lesz (kb. a 
2,50 P), melyből, ha gondolod, hogy eset
leg venne valaki, szívesen küldök. A 
4 P-ős első k iadásnak  azonban (csak 
száz példány volt) m áris ritkaság i be
cse van. Sajnos.

De nem fecsegek tovább, hanem  en- 
gedelmedet kérve önző és rendszerte
len soraim ért, meleg, nagy szeretettel 
ölellek, Bélám.

Édesanyádnak és Évának kézcsó
kom, Édesapádnak tiszteletem, Ele
m érnek pedig, akivel nagyon meg
nyugtató órákat töltöttem legutóbb 
Pesten, baráti, meleg kézszorításomat 
küldöm még.

Ölel
György

Buday György -  Jancsó Bélának
Szeged, 1932. augusztus 15.

Béla lelkem,
bocsáss meg nekem, hogy bárha tu 

dom, hogy el vagy most tanu lással és 
egyebekkel is foglalva, mégis nem vá
rom be ígért részletesebb leveled és 
válaszodat, hanem  néhány újabb ké-

> » »  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
réssel zaklatlak. Legyen mentségem, 
hogy ebben a dologban, azt hiszem, 
csakis hozzád fordulhatok, és hogy, re
mélem, nem jelent sok u tánajárást az, 
am it kérek. Meg hogy, úgy tudom, bá
jos öcsém visszafelé jövet úgyis el ké
szül rabolni -  bátorításodra -  1-2 na
pot tőled, s ebből ta lán  ju t nekem is 
majd egy kevés.

1) M indjárt a tá rgyra  is térek: na
gyon kérnélek, hogy beszélj Kossal 
vagy Kovács Lászlóval a[z Erdélyi] 
Helikonnál, és kérd meg őket, hogy 
Karácsony Benő könyvéből legalább 
egy illusztrátori t  tisztelet] p[éldány]t 
adjanak, nemkülönben a külön mel
lékletként megjelent fametszeteim
ből egy néhány sorozatot. Valószínű
leg többet nyomtak belőlük. Nekem 
kb. 10-15 sorozat nagyon jól fogna, 
m ert többfelé érdeklődtek m ár irán 
ta. M indenesetre a Céh előszavával 
együtt kérném, úgy, am int az előfize
tőknek, ill. a tagoknak küldötték. -  
Úgy látszik, énrólam teljesen elfeled
keztek: egyetlen példányom sincs sem 
a könyvből, sem az illusztrációkból. 
Véletlenül lá ttam  egy itteni barátom 
nál, aki a Céh tagja.

2) Továbbá, ha  nekik m ár nem lesz 
többé szükségük reá, és nem helyez
nek súlyt a rra , hogy ők őrizzék meg, 
akkor jól fogna, ha a dúcokat vissza
szárm aztatnák. Természetesen csak 
ha ez nekik nem kell. Ugyanis egy 
lipcsei grafikai folyóirat nagyobb be
számolót ak ar hozni a m agyar köny
vekről, s engem is felkértek, hogy 
nagyobb illusztrációs munkáimból e 
célra rendelkezésre bocsássák néhány 
eredeti fadúcot, s ezek közül is szeret
nék odaadni. Ez a Céhnek is jó propa
ganda lenne.

3) Nagyon hálás volnék továbbá, 
ha  a[z Erdélyi] Helikon 1932. jan.-i 
szám ának első lapján megjelent Bol
dogasszony búcsúja címlapkliséjét -  
melyet, úgy látszik, cinkográfiailag 
készítettek -  néhány hétre kölcsön
adnák nekem. Azt hiszem, az most 
m ár egyelőre úgysem kell nekik, ne
kem viszont nagyon jó szolgálatot ten
ne a most készülő Bfoldogasszony] 
bfúcsúja] harm adik  és egészen népsze
rű  kiadásánál, mely az igen nagy pél
dányszám ra való tek in tettel nem az 
eredeti fadúcokról készül immár.

Nagyon hálás volnék, Bélám, ha 
mindezeket szíves volnál kedvezően 
elintézni, és az egész anyagot magad
hoz venni, s aztán, amikor K álm án 
néhány napon belül Kolozsvárra érke
zik, neki átadni (f. hó 20-22-én), kér
ve, hogy gondosan becsomagolva el
hozza nekem *

Egyébként Kosnak, kérlek, add át 
tiszteletem et és a z t az ü zen e te t, 
hogy m ásk o r is szívesen állok rendel
kezésükre, úgy a lapnál, m int a  Céh

könyveinél. H a az anyagi részre kerül
ne a szó, mondd meg, kérlek, hogy ne 
bajlódjanak az átu talással, ősszel úgy
is egy-két hétre -  végre -  Kolozsvárra 
megyek, s akkor úgyis ott lenne szük
ségem néhány lejre. Ebből a szempont
ból tehát éppen jól jön, ha  ott m arad 
az összeg.

Ha pedig m ár benne vagyok a sok 
önző kérdésben, megkérdem még tő
led az Arany-balladák ügyét, miről 
legutóbbi levelemben írtam . Vagy 
nem tárgyaltátok még meg a fiúkkal?

Őszintén irigylem K álm án öcsémet, 
aki első a családban otthon. Remélem 
azonban, m ár nem sokáig ta r t  az én 
kényszerű „emigrációm” sem, s ha 
egyelőre csak látogatóba is, de ham a
rosan én is visszatérhetek. Olyan sa
játságos, sokszor el is mosolyodik ra j
ta  az ember, ahogy csüngök minden

Shakespeare: A th én i T im on

hazai híren, még többségi politiká
ikon is. Valami egyre anyagtalanabb 
világ a lakult ki az emberben: Erdély, 
Kolozsvár címszókkal. Folyton érzem, 
hogy jegyeit ellenőriznem kell, igazol
nom és bizonyítanom: ta lán  ezért is ol
vasom falánkul még a legrosszabb kis 
erdélyi lapot is, naponként. Hogy iga
zoljam bennük az én képemet. Úgy 
vagyok valahogy, m int a régen nem 
lá to tt kedvesével van az ember: leve
lekből és hallomásból lassan-lassan 
m ár egész testtelen  képpé, valósággá 
válik valam i vagy valaki, aki ta lán  
m ár valósággal idegen. Egy félórás 
együttlét viszont m indent megold: és 
rombolhat vagy megerősíthet. A bete
ges képzelődés izgalma viszont (ahogy 
így előtte van az ember) szinte elvisel
hetetlenné teszi a kockázatosság ilyen

rettenetes méreteit. -  Am int most elol
vasom, am it eddig írtam , úgy érzem, 
nagyon ostobán jö tt ki, am it pedig vi
lágosan mondani akartam . Sőt, félre
érthető  holmi nyavalyás transzszil
ván szentimentalizmusként: pedig ez 
igazán távol áll tőlem. Ugyancsak lá
tom az erdélyi bajokat is, befelé és k i
felé. Küzdőtérre vágyom vissza, nem 
csendes aluvásba. Csak olyan küzdő
térre, melyben fogantam, s melyhez 
vér és érzés lekötelez. Minél jobban 
szakadnak a kötelek, annál erősebb 
megmaradó kötelékkel. S hovatovább 
lejár az a fogadalom is, melyről m ár 
egyszer beszéltem neked, s melyet ta 
lán nem is vettél komolyan.

Ebben az évben itt felszabadulok. 
A mozgalmunk -  m int m ár régebben 
írtam  volt neked - ,  úgy látszik, meg
dönthetetlenül erős m ár a rra , hogy a 
második generáció kezében tágabb ke
retek között, de változatlan szellem
ben megéljen. (Ha esetleg szívesen lá t
játok, most írhatnék egy kis cikket az 
Erdély Fiataloknak a mozgalom eddi
gi útjáról. Addig, míg én voltam tú lsá
gosan is a centrum a, nem akartam . 
De most távozóban, búcsúzásul, szíve
sen, h á tha  esetleg hasznotokra fordít
hatnátok belőle valam it ti is.) A dok
tori címet is, remélem, szeptember 
végén megszerzem -  apámék számá
ra. Tehát az egyetemnek is végérvé
nyesen vége. Felszabadulok, vagyis: 
k in t vagyok m indenhonnan, minden
ből. Új fejezet, melyről fogalmam 
sincs. Minden lehet benne. — Azonban 
nem írok m ár többet, kérlek, folytas
sad és fejezzed be azzal, hogy pár per
cig még gondolsz rám . Szeretettel és 
ragaszkodással viszonzom, és ölellek. 
(Kézcsókomat küldöm, tiszteletem et 
és üdvözletemet az illetékeseknek.)

György

*Jó volna, ha  ezeknek most u tána 
néznél, Bélám, m ikorra K álm án ér
kezik, m ár el legyen intézve, mivel fé
lek, hogy azon nap m ár nem lehetne 
mindezt elintézni, viszont nagyon sü r
gős volna.

Jancsó Béla -  Buday Györgynek
Kolozsvár, 1932. aug. 20.

Édes Gyurkám!
M egkaptam aug. 9-i és 15-i levelei

det. M indenekelőtt konkrét kérdéseid
re a válaszok:

1) Kósékkal beszéltem, úgy a Ka
rácsony-kötetet, m int az esetleges kü
lönnyomatokat (utánanéznek, hogy 
vannak-e), valam int a dúcokat és a 
Boldogasszony búcsúja kliséjét elkül
detik hozzám, és én K álm ánnal elkül
detem. -  Én meg elküldöm vele utób-
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binak nálam  levő, még eladatlan egy 
példányát.

2) Az Arany-balladakötet általad  
illusztrált kiadása nagyszerű gondo
lat. Nyomban m egírtam  László De
zsőnek, neki is nagyon tetszik a gon
dolat -  de anyagilag jelen pillanatban 
nem látjuk világosan az á ltalunk va
ló megjelentetésnek (amit súlyos erköl
csi értéknek, egyben pedig tak tika i 
eredménynek is tekintenénk) konk
rét módját. Ehhez mindenekelőtt tud 
nunk kell, hogy az illusztrációs rész, 
ill. a dúcok készítése, a te nyers költ
ségeid mennyibe kerülnének? Légy 
jó ezt sürgősen m egírni, hogy pontos 
anyagi szám ításokat csinálhassunk. 
H álásak vagyunk, hogy nekünk in 
gyen adnád á t illusztrációidat, ez na 
gyon megkönnyíti a megjelenést. Vég
leges választ ez ügyben csak újabb 
pontos szám ítások és érdeklődések 
(itteni iskoláknál nagyobb példány
ban való elhelyezés stb.) u tán  írh a 
tok. -  A Sz[ékely] T társaság inál való 
k iadást most nem tartom  lehetőnek, 
új vezetősége nem az az ifjúsággal, 
ami a régi, itt is harcok vannak, am e
lyek a mi eredm ényeinket és ezutáni 
m unkánkat meg nem akadályozhat
ják , legfeljebb nagyon kellemetlenül 
jönnek, különösen nekem, az okt. 1- 
15. között esedékes 3 súlyos vizsgám 
m iatt.

Végtelen örömmel olvastam, édes 
Gyurkám, hogy te is egyetemi pályád 
utolsó stációjához közeledsz, és őszre 
kész leszel. Még nagyobb örömmel, 
hogy ősszel le akarsz jönni közénk. 
Egész szeretetünkkel és egész szerete- 
temmel várlak. Talán módokat is be
szélhetünk meg Erdélybe való vissza- 
telepedésed kérdésének elintézésére 
is. A minél nyugodtabb és zavartala
nabb együttlét érdekében -  am it én 
is óhajtok -  a rra  kérlek, édes G yur
kám, hogy jöveteled ne tedd okt. köze
pe előttre, amikor is irgalm atlanul el 
leszek foglalva. M árpedig ittléted sze
retném  egészen neked szánni, hiszen 
annyi mondani- és kérdeznivalóm 
van. Ha Isten megsegít, tán  okt. 15-re 
én is dr. leszek. -

Várom részletes leveled az Arany
kötetre vonatkozólag. Mely balladák
ra  gondolsz? Stb. -

Köszönöm, hogy kiadványaitok 
árusításából befolyó összegeket az 
Erd[élyi] Fiataloknak adjátok. A lap 
ez évi szám ait megküldettem neked. 
- A  Boldogasszony búcsúja olcsó kiadá
sából 50 példányt (minimum!) el tud
nánk  itt helyezni. 100 példányt szánj 
Erdélyre összesen egyelőre. E rre szá
m ítunk. H átha a Vak vezet világta
lant erdélyi k iadása is lehető lenne! 
E rről majd személyesen kellene tá r 
gyalj ittlétedkor. -  Szegény Baji ha lá 
lát, bár nem ismertem, igaz részvéttel 
hallottam . -

Most zárom is levelem. K álm ánnal, 
akinek pár napos itt tartózkodását 
nagy örömmel várom, és aki dolgaim
ban semmi fennakadást igazán nem 
okoz -  fogok még levelet küldeni. -  Ad
dig is válaszod várja, Szüleidnek kéz
csókját, ill. üdvözletét küldi, téged 
nagy szeretettel, sokszor ölel:

Béla

Ui. Az Erd[élyi] F iatalok] szám á
ra  okvetlenül kérjük a cikkedet a Beth
len Gábor Kör útjáról!!!

3

A  Bethlen Gábor Körnek az 1930-as 
esztendőre kiadott Szegedi Kis Kalen
dáriumáról Jancsó Béla írt az Erdélyi 
Fiatalok Fiatal magyarok rovatában. 
Úgy ajánlja a kolozsvári egyetemi hall
gatók és főiskolások figyelmébe az ar- 
tisztikus kiadványt, m int ami máris

J u h á sz  G yula

„egyik bizonysága és ízléses hirdetője” 
a Szeged környéki tanyamunkának. 
„Buday György -  írja -  nemcsak kép
zett társadalomtudós és nagy képessé
g ű  szervező, de talán legelsősorban m ű
vész, ki grafikai munkával már VII. 
gim nazista korában feltűnt.”

A z Erdélyből elszármazott szegedi 
diákok kis naptára attól kezdve m in
den évben esemény volt Kolozsváron. 
A  levelezés szerint Jancsó Béla rendsze
rint 80-100-130 példányt kért terjesz
tésre. A  későbbiekben Debreczeni több
ször is ír a fametsző Buday könyveiről, 
illetve felfelé ívelő művészi pályájának 
sikereiről. A Boldogasszony búcsúja 
megjelenésekor „a fehér-fekete virtuó
za” ként mutatja be Budayt, akinek 
„monumentalitása szinte rabul ejtő”. 
A m  nemcsak grafikus, hanem költő is. 
„Mély szociális érzékének” köszönhető,

hogy lapjain  „a szegények könnyei, 
özvegyek, árvák ja ja i keresnek m eg
nyu g vá st”. Nem  véletlen, hogy a M a
gyar B ibliofil Társaság az 1931. év 
három legszebb magyar könyve kö
zé sorolta a kiadványt, m ert m iként 
Péter László az életm ű lezárulása  
után megállapította: „E sorozatával 
Buday megtalálta művészi tevékeny
ségének legsajátabb tárgyát, a népi 
kultúrát; egyéni műnemét, a fam et
szést; jellegzetes stílusát, a fekete és 
fehér kontrasztjának különleges éles
ségét. Képei a népinek és a modern
nek jellegzetes, csak rá je llem ző  ötvö
zetét valósítják meg.”

Művészi önbizalmának megerősödé
se után Buday egyre nagyobb vállalko
zásokba kezd. Jancsó m indent elkövet, 
hogy az Arany János balladái még
iscsak Erdélyben lásson napvilágot. 
Hogy ez miként történt, azt maga ír
ta meg az Erdélyi Fiatalokban. Buday 
még a kötetet sem látta, amikor már ol
vashatta ezeket a sorokat: „Rezignáció- 
val kevert örömmel vesszük kezünkbe 
ezt a pompás könyvet. A  rezignációra 
megvan az okunk: ezt a könyvet Buday 
György eredetileg a mi kiadásunkban  
óhajtotta megjelentetni, de mi erre sok 
futkosással sem tudtuk az anyagi le
hetőséget megteremteni. De őszinte az 
örömünk, hogy az Erdélyi Szépmíves 
Céh kiadásában mégis Erdélyben lá
tott napvilágot ez a könyv, az erdélyi 
gyökerű művész hódolata Arany János 
szelleme előtt. Buday György grafikai 
fejlődését lapunk hasábjain állandóan 
nyomon követtük. Mégis újra és újra 
le kell írnunk a már obligátnak tetsző 
mondatot: minden új grafikájánál új 
meglepetés nekünk újabb és újabb elmé
lyülése, anyagán, a fán való egyre telje
sebb uralma, magának egyre dúsabb 
és érettebb kifejezése. A  grafika nagyon 
erdélyi műfaj és nagyon erdélyi kifejezé
si anyag a fa. S  nagyon erdélyi műfaj 
a ballada: a tragédiának preformált 
őse. A  balladateremtő Arany János 
ebben Erdély lélekrokona, ezt egy kon- 
geniális fiatal erdélyi grafikus most 
19 fametszeten át nagyon meg tudta  
velünk éreztetni.” Am ikor pedig ez a 
Buday-kötet is elnyeri a Magyar Bibli
ofil Társaság kitüntetését, az örömhírt 
Debreczeni László közli az erdélyi olva
sókkal. A  művész egyre nagyobb nyuga
ti ismertségére és elismerésére utalva 
megjósolta: Buday „még sok-sok elis
merést fog szerezni”. „Magának is, de 
nekünk is!”

Pár évvel később a „süllyedő né
pi élet utolsó üzenetéről” értekezett a 
Székely népballadák második kiadá
sa kapcsán. Ez a kiadás -  az angol 
nyelvűt követően -  már az 1937-es 
párizsi világkiállításra készült. Még 
Debreczeni sem sejtette, hogy a világki
állítás nagydíja lesz a válasz a székely 
balladáskönyv üzenetére.

7
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PAPP ATTILA ZSOLT
A z á lo m p a r t i  em b er  
i g a z  t ö r t é n e t e
Ha visszajő az álomparti ember, 
a tisztáson, a ház előtt megáll majd 
s a puszta jelenléte elriasztja 
a fákon körbe’ virrasztó madárrajt.

Ősöm lehet, mégsem él a múltban, 
az én házamban biztos már a léte, 
része lett a könnyű, esti csendnek 
és engem zár örökre légterébe.

És nem beszélhetek már rébuszokban 
róla sem, és többé senki másról.
Ha megjött már az álomparti ember, 
én sem élek otthonomtól távol.

és borrá változtatja át a lőrét,
hogy reggel újból ott maradj magadra.

S  ha eltűnik, majd visszatér, felépül, 
az álomparti ember mondja újra 
a történetet ott a régi házban.
És minden szó elindul vándorútra,

hogy az legyen, mi néki lenni kéne: 
a sosemvolt időknek szó-beszéde, 
mi visszaér majd száz szűrőn keresztül 
a ház elé, ha visszaérne végre.

*

Az álomparti ember nem bocsát meg. 
Az álomparti ember nem felejti.
A ház, a tisztás otthonom valóban, 
és laknak benne, benne lakom én is

és ott tessenek engemet keresni.

*

Ha otthon ez. Ha van még visszatérés 
e helyre, amit így lehet nevezni.
Hogy ne legyen belőle félrértés: 
itt minden dolog önmagát jelenti.

(Nem álomfalók restis estebédje, 
hosszú séta szójátszóterekben: 
nincsen abban semmi, ámde 
az legalább érthetetlen.)

Mellesleg: lelépni már nem illik. 
Meglátod, ha kijössz majd a kertbe.
Az elmeszűrőt máról elfelejtjük 
szavamat adhatom neked erre.

*

Ha azt mondom: egy langyos nyári este 
egy nőt vittem a lakásomra én 
nos, elképzelheted a folytatását, 
és van is benne kellő érzemény,

de nem mondod, hogy átvitt értelemben, 
vagy pennám állt a fegyverem helyett. 
Az álomparti ember visszahozza 
az otthonodba azt a díszletet,

A V á s á r t é r  Ura
Ma táncoltunk a Vásártér Urával.
Egy hosszú ünnep vette kezdetét.
És tüzet gyújtottunk az éjszakában, 
és mindenki felvette jelmezét.

A menet élén ott haladt a Püspök, 
és kétféléiről kísérték a latrok.
Ma jó nap virradt rátok -  szólt a Hóhér -, 
tán hajnalig még életben maradtok.
A keresztútnál mind térdre borultunk 
és őt imádtuk most, a rút Szamárt, 
s a Bolond celebrálta szentmisénket: 
az oltár előtt fejtetőre állt.

mi elfoglalja konyhádat, szobád 
és teret ad egy könnyelmű kalandra,

Papp Attila Zsolt: 1979-ben született 
Lúgoson. A kolozsvári BBTE filológia 
karán végzett 2002-ben. Kötete: A Dél 
kísértése (Erdélyi Híradó, 2002).

Asszonyaink eltűntek észrevétlen; 
no, nem kerestük őket oly nagyon 
ez éjszakán a hallgatás pecsétje, 
majd feltörjük egy újabb hajnalon.
A disznókat megettük, bort megittuk, 
és minden úgy történt, ahogy szokott, 
majd elmondtunk egy consummatum estet: 
hogy minden jószág elfogyasztatott.

g

A Vásártér Ura végig velünk volt.
A szája szélén csörgött le az óbor.
Az asztalfőn ült, mulatott mirajtunk, 
és nem mondta, hogy sok lesz már a jóból. 
Most mindenki csak önmagán nevessen!, 
és csörgősipkáját fejébe nyomta.
Ha velünk volt, az ördögtől se féltünk, 
és fittyet hánytunk minden földi gondra.

A tükröket is letakartuk végül, 
a halottak csak hadd nyugodjanak: 
az élőké e véghetetlen ünnep; 
ma újra jár a béna, és a vak 
látja magát mindahány tükörben: 
a fél pofája, lám, halálra vált 
a Vásártér Ura ma táncba hívja, 
hogy porig alázza a vén Halált.

A Vásártér Ura, biz’, óriás volt, 
mi nem is láttuk egészen soha.
Az arca, keze fel-feltűnt az égen, 
és fejünk felett rengett potroha.
Nem is tudtuk, félnünk kell-e tőle, 
vagy nevessük is, ahogy ő akarta; 
de bármi volt is: imádság vagy átok, 
vagy cselszövés se foghatott ki rajta.

O, asszonyok, ó, hordók csapraverve: 
itt ünnep lesz, míg el nem jő  a hajnal!
A tér kihal majd, nem is vágyunk vissza 

az égvilágon semmi sem marasztal.

Még emlékszünk a Vásártér Urára: 
a cimboránk volt, nem fogta az átok. 
Csak néztük őt, az Óriásbohócot, 
s így lehettünk mi: szájtáti népség, 
egy hosszú éjszakára óriások.

V id o c q
Vidocq kapitány a nyomodban jár: 
hogy vesztedbe rohanj, nem hagyja ő. 
Gazfickó vagy irgalmatlan zsandár: 
most egyre megy. Vidocq a nagymenő,

kit nem rettent az alvilág haragja 
s a kisujjában minden bűnsarok 
az éjszakáit koporsókba’ lakta 

és csatornákban teltek nappalok.

A terembe lép, készen rút halálra, 
hogy kit fülel le, kezében a lista.
De tükrök közt ver gyökeret a lába 
bent csuklyás árnyak imádkoznak körben, 

s a sok üveg nem tükröz semmit vissza: 
csak egyszem magát látja száz tükörben.

A . . . ,  KilometriK
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ZSIDÓ FERENC
Torzók
egész-sége
Ha meggondolom, hogy egyik ked

venc könyvem E.T.A. Hoffmann M urr 
kandúr-ja, mely éppen töredékessége 
m iatt izgatott, nem csoda, hogy vára
kozással lapoztam fel Bajor Andor új 
kötetét is melyben a szerzőnek két, ez 
idáig kéziratban m aradt regény-töre
déke olvasható. Érdeklődésemet az is 
fokozta, hogy Bajort elsősorban m int 
hum oristát ismertem, e kötet kézbe
vételekor pedig nyomban meglódult a 
fantáziám : vajon, ugyanazt a hum ort 
produkálja regényben is, m int tá r 
cában, karcolatban? H át nem, de ez 
nem is baj. A bevált bajori stílus per
sze ezekben a fragm entum okban is 
felismerhető, de itt a humor m ár nem 
humor, s az irónia sem nyegle, nem ne
vettető, hanem  perzselően fájdalmas. 
H am arjában nem is tudom eldönteni, 
ez a tém a m iatt van-e, vagy a műfaj 
m iatt.

Egy erdélyi író-panoptikum ban Ba
jo rt képzeletben m indig Tomcsa Sán
dor mellé teszem (vagy inkább fordít
va). M indketten addig hum orizáltak, 
hogy aztán  le nem tud ták  vakarn i m a
gukról e címkét. Az utókor kellett hoz
zá. Igaz, ta lán  m indkettőjük eseté
ben felvetődött, m ár életükben, hogy 
tém áik, érzéseik sokszor szétfeszítik 
a humoreszk kereteit. Ezt minden bi
zonnyal Bajor is érezte, ezért fogott 
regényírásba. Amint a kötet előszavá
ból kiderül, ez irodalmi közbeszéd tá r 
gyává is vált akkoriban, Szőcs István 
faggatózására Bajor elmondja, hogy 
a készülő mű: „realista szatíra lesz, 
de lesznek benne úgynevezett képte
len mozzanatok is...” Nem tudhatjuk, 
nyugtalan  term észete, a halál, vagy 
m ás az oka annak, hogy három  elkez
dett regényéből egyet sem fejezett be 
(e kötetben szereplő két torzó m ellett 
egy harm adikról is van tudomásunk). 
Talán úgy érezte, mégsem ta lá lt rá  a r
ra  a csúcsra, amely -  vallomása sze
rin t -  elengedhetetlenül szükséges a 
regényíráshoz? Az előszót jegyző Ro
m án Károly azt állítja, „Bajor valóban 
az Ünő-kő és a Nagy Pietrosz m agas
ságából lá tta  a világot, és innen néz
ve volt képes szintézisbe foglalni él
ményeit.” Nos, én ezt a magasságot, 
illetve a szintézisterem tő erőt inkább 
csak a kötet első, Az ezerm ester című 
regénytöredékében érzem. A másik, 
a Valdemár-kódex szerintem  nem elő

Zsidó Ferenc: 1976-ban született 
Székelyudvarhelyen. Kötetei: Szalma
tánc (2002), Csigaterpesz (2005).

legezi meg a felfelé ívelés, összegzés 
lehetőségét. Félreértés ne essék, az 
is érdekes olvasmány, hisz Bajor iga
zán tud mesélni, és a stílus is nagyon 
ott van, de valam i hiányzik. Az első 
a m aga töredékességében hordozza a 
kiteljesedés lehetőségét, szinte érez
ni lehet a végkifejletet (ezt ak ár szán
dékos torzónak is tekinthetnénk), a 
m ásodikban az olvasóból a szerzővel 
együtt fogy ki a szusz.

Az ezerm ester hőse annyi egyked
vűséggel, derűvel áll fölötte környe
zetének, a fasizm ust váltó kommu
nizm usnak, olyan szellemi és morális 
felsőbbrendűséggel, hogy m ár jellemé
ből adódóan m agában hordozza a ka
tarzis lehetőségét. Pedig a hatalom 
(hatalm ak) elsodorják őt is, csetlik-bot- 
lik, börtönbe kerül, de megtörni nem 
lehet. A szovjet „kulturszoldátoknak” 
órákat javít, akkor is van lélekjelenlé
te, am ikor beviszik hozzá a templom 
toronyóráját, s ráparancsolnak, hogy 
készítsen belőle több kicsit... Látják, 
groteszk, abszurd helyzetek sorjáz
nak, akárcsak A Valdemár-kódexben, 
de míg ebben az „őrültek és hülyék 
harcának” a torzó végén elképzelhe
tő  valamiféle nyugvópontja (inkább 
a párhuzamos életterek k ia lak ításá
val), a Valdemárban csak fertő van, 
ez teljesedik ki. Román Károly azt ál
lítja, azért nem zavaró e kódex befeje- 
zetlensége, „mert az elkészült fejeze

tekből egyenesen következik, hogy az 
éppen trónra  lépő II. Valdemár uralko
dása a la tt sem fog m ás történni, m int 
am i eddig megesett.” Szerintem  épp 
ez a zavaró. M ert nem érezzük annak  
a lehetőségét sem, hogy a hatalom, mi
u tán  minden emberit, értéket elemész
te tt m aga körül, önmagát is el fogja 
emészteni.

Nyilván, a tém aválasztás m iatt is 
nehezebb dolga volt Bajornak a kódex
ben, hisz ebben a szeme előtt tevékeny
kedő, simlis kom m unista hatalm i be

rendezkedés term észetrajzát próbálta 
adni. Mivel ő is benne élt, nem tudott 
eltávolodni tőle, ezért a szintézisre 
való lehetőség is igen behatárolt. Ha 
m ár az első mű esetében megenged
tem  m agam nak azt, hogy szándékos 
torzónak nevezzem, e második eseté
ben hajlok arra , hogy azt mondjam, 
Bajor jobb híján hagyta  abba.

Égyébként a kódex stilá risan  jobb, 
legalábbis egységesebb, a történet pe
dig, annak  ellenére, hogy narratív  
értelem ben nincs előrelépés benne, 
pergőbb, olvasmányosabb. Végered
ményben igazi örömolvasmány m ind
két torzó, igaz, közben a hideg futkos 
az ember hátán . A humor is jelen van, 
nyilván, de annyira abszurd ta rta lm i 
közegben, hogy szinte elveszíti nevet
tetőjellegét, iszonyattá válik. A kódex 
olvasása közben végig fintorogtam 
vagy hüledeztem. Abból, ahogy a kom
m unista hatalom  nyájassággal, jólfé- 
sültséggel álcázott agresszivitását, ke
gyetlenségét ábrázolja, látszik, hogy 
Bajor alaposan felkészült a témából... 
Valdemárban egyértelm űen felismer
hető Ceau§escu önhitt félműveltsége. 
Intézkedései m induntalan  a K árpá
tok G éniuszának nagy te tte it ju tta t
ják  az olvasó eszébe. Sáskajárás van, 
Valdemár először rendeletben persona 
non grata-knak nyilvánítja a sáská
kat, majd amikor ez nem tű n ik  elég 
hatékonynak, „Valdemár császár a bi
rodalom m últjának és jövőjének lá t
noka elm erült eszének feneketlen 
tengerében”, és sum m a sum m árum , 
betiltja a róluk való beszédet. M ert 
am iről nem beszélünk, az nincs is, 
ugyebár...

A m ásik opus-fragmentum, Az ezer
m ester hőse legyőzi mind a fasizmust, 
mind az orosz kommunizmust. Em ber
ségével és eszével. Sztálin és Tito elv
tá rs  ujj köré csavarva. Lehet, hogy ez 
a mozdulat sokba fog kerülni neki, 
de a következtetés az, hogy megérte. 
Kisember ój de mások körülötte még 
kisebbek. Érdekes lenne elképzelni 
egy olyan verziót, hogy az ezerm ester 
Valdemár udvarába kerül...

Mindegy, az utólagos találgatások
nak  aligha van értelme. Hogy nem 
volt felelőtlen, jogtalan  vállalkozás e 
két töredéket kiadni, az egyértelmű. 
Nagy író sejlik föl bennük, aki ottho
nosan mozog a regény műfajában is, 
nem csupán a humoreszkben, aki tud 
figurákat terem teni, cselekményt fel
építeni. Sajnálom, hogy nem fejezhet
te be Bajor ezeket a szövegeket, de 
nem azért, m ert így nem élvezhetők, 
hanem  m ert ez kevés belőlük, kevés a 
jóból. Vagy jóból ennyi is elég?

*Bajor Andor: Az ezerm ester; A 
V aldem ár-kódex. H argita  K iadóhi
vatal, C síkszered a 2004.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Dodóra várva
r á i r a t

b ű n t ö r t é n e t  
k é t  f e l v o n á s b a n  
v í v ó j e l e n e t t e l

Folytatás előző lapszám unkból

H atodik jelenet

Ellendodó egy üvegtáblát hoz be, szu
szog, nyögdécsel, de tulajdonképpen 
köny-nyedén hozza be a táblát.

ELLENDODÓ: Itt van, kurva nehéz, 
jó hogy nem vágtam össze magamat.

DODÓ: Jót tesz neked egy kis vér- 
veszteség.

ELLENDODÓ: Mit értesz te a vér
hez? Sápadt vagy, és sovány, az első 
szél visszafúj a szokott helyedre... Hasz
nálj egy másik krétát, nem látod, hogy 
az túl vizes... zavarlak... csak két lélek 
maradt vagy nem tudsz számolni?

DODÓ: Most a testeket számolom, 
előremehetsz, ha gondolod.

ELLENDODÓ: Ezt nem tehetem...
DODÓ: Dehogynem, indulj csak el 

nyugodtan.
ELLENDODÓ: Nagyon hálás va

gyok.
DODÓ: Semmiség

H etedik jelenet

ELLENDODÓ (szinte már kilép, de 
grimaszolva visszafordul): Volt egy ba
rátom...

DODÓ: Neked?
ELLENDODÓ: Igen, még nekem is 

lehetnek barátaim...
DODÓ: Szóval?
ELLENDODÓ: Volt egy barátom... 

elég régen... még azelőtt, tudod, az
előtt...

DODÓ: És?
ELLENDODÓ: Képzeld... nagyon kü

lönös mestersége volt.
DODÓ: Érdekes.
ELLENDODÓ: Szeretnéd tudni, mi

vel foglalkozott?
DODÓ: Elmondhatod.
ELLENDODÓ: Háét... A szakma 

nem is ta rto tta  számon... De ő nem ad
ta  fel, várt türelmesen... és teljesen hiá
ba... színész volt... Nem érdekel a neve?

DODÓ: Igen.
ELLENDODÓ: Érdekel vagy sem?
DODÓ: Érdekel.
ELLENDODÓ: Nagyon furcsa,

kihalófélben lévő név... egyszóval:
d...d...DODÓ!!!ü!

DODÓ: Te szemét!

Nyolcadik jelenet

Dodó a táblához vágja, ami kettétö
rik, aztán a földre teperi és fojtogatni 
kezdi Ellendodót, majd észbe kapva, las
san elengedi.

ELLENDODÓ: Mégse ölsz meg?
DODÓ: Honnan tudtad?
ELLENDODÓ: Láttalak, há, há, 

há... Dodó Vladimír... Nevetséges... Tel
jes csőd... Dodó Vladimír... há, há, há... 
Vladimírt játszani, há, há, há...

K ilencedik jelenet

ELLENDODÓ: Most m ár engedj el.

Dodó lemászik róla, de a földön ma
rad, ül. Ellendodó a ruháját porolgatja.

ELLENDODÓ: Most előremegyek, 
ha nem vagy képes semmire, én majd 
helyettesítelek... tudom, hogy vár rád 
valaki, remélem elégedett leszel... Hm, 
vigyázz magadra. (El)

Tizedik jelenet

Dodó egyedül, két alakot rajzol a ketté
tört táblára. Az egyik meggörnyed, a má
sik felemeli kezeit.

DODÓ: El kell indulni minnél ham a
rabb. Valami baj van a testrészeimmel, 
nem lettem igazi... Sosem fog sikerülni, 
mindig csak valami átmeneti. Nézzetek 
rám: nem én vagyok a bűnös.

TAKARÍTÓNŐ: Megint összetör
tek mindent, hányszor mondjam: ne 
itt verekedjenek az urak. Menjenek ki 
az utcára, ott mindjárt jönnek a heku
sok. De maga nem szereti a kék színt 
ugye? A barátja mesélte, hogy nem bír
ja elviselni a kéket, csak néz a levegő
be, de sose pislog felfele, hogy ott mi 
a franc van. Gyáva ember maga apus- 
kám. Na menjen arrébb, seperjem fel 
a szilánkokat. Jó szórakozás ez maguk
nak? Magukba bújt az ördög? A barát
ja... de maga is olyanféle züllött mi? 
Kalandor. Ha a lányomhoz nyúlnak

rendőrt hívok. Menjen át a túloldalra 
(a nézőtér felé int), nem látja milyen por 
van itt?

Dodó a nézők között sétál ki, nagyon 
lassan

M ásodik felvonás

H a rm a d ik  kép

Egy utcán

Első jelenet

TÓBIÁS: (énekel): Már ébred a haj
nal, fel m unkára dallal, a ha-a-rma- 
ato-os ré-ten víg pá-ászto-or síp szólal, 
tra-lala, tra-la.

Csend

TÓBIÁS: Nehéz ez az élet. Csak 
mész, mész a mész után, hogy megint 
mész a mész után, csak mész, mész. 
Nem jó ez nekem Dé úr, nagyon nem 
jó. Sokat hallottam rólad, de rajtam 
még sose segítettél, nem is vagy te. Hal
lod?!! Nem vagy te sehol.

M ásodik jelenet

CSENDESEMBER: Fogd be a pofád! 
Mész haza azonnal.

TÓBIÁS: Halkabban. Jó na jó, ez is 
kezdi, mész haza, mész ide, mész oda. 
sose szabadulok m ár meg a mésztől. 
Húsz év a gödör szélén... Nem kis dolog 
pajtikáim, gondoljatok csak bele. Persze 
ha most ihatnám  egy vodkát, (egy üveg 
ereszkedik a feje elé, meghúzza) Hozzá 
egy jó darab sonkával...

egy egész sonka ereszkedik le az égből, 
vágni akar belőle, aztán észreveszi mi is 
a helyzet, felordít.

Harmadik jelenet
ELLENDODÓ hangja: Nem ezt akar- 

tad
TÓBIÁS: De te ki vagy?
ELLENDODÓ: Mit gondolsz?
Ellendodó kiemelkedik a földből.
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TÓBIÁS: Te lennél az?
ELLENDODÓ: Ki más lehetne én?

Csend

TÓBIÁS: Nem tudom, nem értek hoz
zá, de ha azt mondod, hogy te Te vagy 
én lehiszem neked.

ELLENDODÓ (figyelmesen végigmé
ri): Szereted a nőket.

TÓBIÁS: ÁÁÁÁááá!
ELLENDODÓ: Akkor most a nők

höz, aztán te is teszel nekem egy szíves
séget... Na mi lesz?!!

TÓBIÁS: Persze, persze... nem ettem 
én meszet, hogy ne jöjjek.

Negyedik jelenet

Ugyanott

DODÓ: Mit mondtam én nektek?
AMO: Semmi különöset.
BENE: Időjárás, ilyesmi.
DODÓ: Mást?
AMO: Hoppá, álljunk csak meg, nem 

ismerlek én valahonnan? Biztosan lát
talak már. Valamilyen, nagyobb ház
ban. Nézzem csak a kezed... Börtön... 
mégse... hm... diliház... talán, de igazá
ból úgy nézel ki, mint...

DODÓ: Szeretnéd tudni?
AMO: Nem érdekel, nem szeretnék 

valami genyó dologba belekeveredni, 
meg aztán őt is meg kell védenem. Itt 
alhatsz ma éjszaka, de minnél keveseb
ben vagyunk, ez a hely annál biztonsá
gosabb. Eddig még mindig elűztük a be
tolakodókat. Milyen szép ez a mellény. 
Felpróbálhatom? Hm. Mintha rám ön
tötték volna. És mond csak mi járatban 
vagy?

DODÓ: Csak úgy, sétálgatok...
BENE: Igazán elárulhatnád...
AMO: Ne kéresd magad.
DODÓ: Számolok.
BENE: Matematikus...
AMO: Hihetetlen, még sosem talál

koztam egy élő matematikussal... Sze
retném, ha megoldanál nekem egy na
gyon bonyolult matematikai példát, 
m ár évek óta gondolkozunk rajta.

BENE: Igen, rá írtuk  erre a plakát
ra... Kemény dió, de te biztosan megol
dod. Szóval ez meg ez egyenlő... egyen
lő...

DODÓ: Egyenlő: négy!

Csend. Amo és Bene döbbenten áll
nak.

BENE: Csodálatos, felemelő, briliáns 
megoldás.

AMO: Tényleg így van?
DODÓ: Ez életem egyik legszilár

dabb pontja, ez a művelet.
AMO: Es mikor jöttél rá?
DODÓ: Tíz évvel ezelőtt.
BENE: Varázslatos, amit csináltál, 

kik voltak a mestereid?
DODÓ: Nem voltak mestereim...

AMO: Hát akkor?!!
DODÓ: Elmondom, ha válaszoltok 

egy kérdésemre... De őszintén? már lá t
tatok engem?

BENE: Most már bevallhatjuk...
AMO: Soha...
DODÓ: Jó, tudjátok én nem is vagyok 

igazi matematikus.
AMO: Sejtettem, hogy Valamit eltit

kolsz előlünk.
DODÓ: Az embereket számolom.
BENE: Sokan vagyunk?
DODÓ: Elég sokan.
BENE: (lelkesen) Szaporodunk ugye? 

Szaporodunk. Lassacskán ellepjük a föl
det, mint egy hatalm as emberi őserdő. 
Egymásnak simuló emberi testek. Egy 
új arcot kap a föld, egy változatosabb, 
emberi arcot.

AMO: Ördögit inkább. Az ilyeneket 
mint te úgyis elviszi az ördög.

Ötödik jelenet

Miközben Bene beszél, Dodó elsiet, az 
ujjain számol valamit.

BENE: Hallgass már, inkább figyeld, 
milyen finom hangon szólnak hozzánk 
a bolygók. De hova tűnt a matemati
kus?

AMO: Megijedt a hülye szövegedtől, 
ez se dugja többé ide a rücskös pofáját.

BENE: Még a nevét se mondta el...
AMO: Kit érdekel egy idegen neve?
BENE: Nem gondolod, hogy ő volt?
AMO: Kicsoda?
BENE: Hát tudod, akinek a nevét 

nem szabad kimondani?
AMO: Úgy véled hogy?
BENE: Igen, igen, egészen bizto

san...
AMO: Ezer közül is felismernéd...
BENE: Hát persze.
AMO: Szóval ő az?
BENE: Igen... igen!
AMO: Ő a gazdi, mi, a gazdi, há-há... 

Ha ő az akkor visszajön, egészen bizto
san visszajön... Na ne sírj, hallod te sze
mét, ne sírj, az anyád kurva mindenit, 
na.

BENE: Nem sírok, inteligggens em
ber nem sír, csak a tehenek sírnak, én 
láttam  egyszer, meg a...

AMO: Tudom még kik...
BENE: Igenis a kutyák, a kutyák 

is sírnak, meg a lovak, meg a virágok, 
igen a virágok, minden reggel. Nézd 
csak meg, ha nem hiszel nekem.

AMO: Miért is hinnék, én nem hi
szek semmiben, még az ördögben sem.

BENE: Szerintem van ördög. Ha van 
fehér, van fekete, ha van Dé, léteznie 
kell egy ellen-Dének is.

Hatodik jelenet

ELLENDODÓ: Nagyon helyesen be
szélt kedves uram, az ördögre szükség 
van, ördög nélkül nem teljes a világ, és

látom, hogy önt kifejezetten érdkeli ez 
a téma. Tudják kedves uraim ördög nél
kül a világ olyan lenne, mint egy félbe
vágott narancs.

Gyors mozdulattal előkap egy naran
csot kettévágja, egyik felét Amonak má
sik felét Benenek nyújtja, de csak utóbbi 
fogadja el.

Persze egyesek furcsán viszonyulnak 
a narancs ördögi feléhez, mintha az cit
rom lenne, pedig ez az ördögi félnarancs 
is van olyan jó mint a másik darab.

BENE: Én hiszek önnek...
AMO: Hazudik.
Csend
BENE: Látszik, hogy tapasztalt em

ber, biztos egyetemekre is járt... És mer
re, milyen helyeken?

ELLENDODÓ: Csak a szokásos, 
ahol a magamfajták megfordulnak, Ox
ford, Claudiopolis, Berkeley... Nehogy 
azt higyjék, hogy túl művelt vagyok.

AMO: Egyáltalán nem hiszem, de ez 
a TE bajod, kedves uram.

Csend

BENE: H á t-

Csend

ELLENDODÓ: Igaz is uraim, beszél
jünk inkább az emberekről...

AMO: Jobb lenne az 1st...

Csend

ELLENDODÓ: Önök szerint hány 
ember él a földön?

BENE: Rengeteg, szaporodunk, sza
porodunk, egyre többen leszünk, addig 
amíg el nem lepjük teljesen ezt a földgo
lyót.

ELLENDODÓ: Igen, ez igaz, de hány 
lélek van még a földön... Vajon a két 
szám egyezik? Ezen azért érdemes el
gondolkodni.

BENE: Itt van ez a bonyolult m ate
matikai képlet: ennyi meg ennyi egyen
lő: négy. Egy lélek meg egy test egyen
lő: egy ember... vagy...

ELLENDODÓ: Látják kedves ura
im, ez itt a gond: egy meg egy nem lehet 
egy, az csakis kettő lehet. De itt két egé
szen különböző dologról beszélünk. Egy 
a lélek egy a test, de a kettő mégse ket
tő. Ezt, hogy oldanák meg?

AMO: Talán egy matematikus...

ELLENDODÓ: {gyorsan) Ismernek 
matematikusokat?

AMO: Nem, nem ismerünk...
BENE: Habár volt egy ember, aki...
AMO: De az nem volt matematikus...
ELLENDODÓ: Nem beszélt véletle

nül egy műveletről, amelynek eredmé
nye négy?

BENE: Hát...
folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

ELLENDODÓ: Vallják be amíg nem 
késő, az a fickó, maga az ördög, mint 
gondolnak véletlenül jöttem ide, már 
évek óta keresem azt a szemét gazem
bert, azt az álokos barmot, azt a tehet
ségtelent, aki... Nem értik, el akarta  
távolítani önöket a való világtól, földön
túli számokkal dobálózott, hogy meg
hassa önöket. Még éppen idejében ér
keztem. Ne higyjenek neki, ő nem tud 
megmenteni senkit, teljesen tehetség
telen.

AMO: Nem is beszélt ilyesmiről.
ELLENDODÓ: (szinte szavába vág

va, gyors replikával, leheletnyi ideges
séggel) Mindig így kezdi, beetetési idő
szak, és csak aztán jön elő az igazán 
kemény anyaggal. Azt hiszem idejében 
érkeztem, biztos régóta várnak rám. A 
nevem: Dodó.

BENE: Hát mégis eljött értünk? El 
se tudja képzelni milyen boldog vagyok.

ELLENDODÓ: Önökért jöttem. Le
het még nem is tudják, egyre kevesebb 
ember rendelkezik lélekkel. Az én fel
adatom. Itt a megbízólevél... Hogy önö
ket egy biztonságos épületbe vigyem. 
Leülnek a saját kijelölt székeikre, és el- 
hihetik, nekem elhihetik, hogy ott bol
dogok lesznek. El tudják képzelni? (a né
zők felé) Csak ülni, és mégse kerülni be 
a történetbe.

AMO: Menj innen, kedves uram, én 
itt maradok inkább. Nem akarok to
vábbjutni. Ez jó, ez a várakozás.

BENE: De hát arra  vártunk, hogy el
mehessünk.

AMO: Biztos vagy ebben?
BENE: Annyit vártunk és most itt 

akarsz maradni. Akkor mi értelme 
volt?

AMO: Ha te is látnád, nem mennél el 
innen. Nem érted, csak addig vagyunk 
igaziak, amíg itt várunk. Csak itt vagy 
igazán látható, élő.

ELLENDODÓ: Induljunk uraim, ér
zem, hogy kevés az idő.

AMO: Én itt maradok, senki sem vi
het el.

H etedik jelenet

Bene és Ellendodó el. Amo ül, megva
karja a fejét, majd lassan jobbra.balra 
himbálva fejét beszélni kezd.

AMO: Egyedül maradtam ebben a 
pokolban. Régebben azt hittem, van 
közönségem, egy ember aki csak rám 
figyel... Amo és Bene, a két elválaszt
hatatlan. Minden elválasztható, ketté
vágható. Ha most ide egy vonalat húzok 
(a színpad szélére megy, és krétával egy 
csíkot húz a padlóra) egyszer és minden
korra különválasztom a világot. Nincs 
átjárás többé. Akik azelőtt láttak  már 
nem láthatnak sokáig. Mert szemét va
gyok, hagytam, hogy egy kutyát elvi
gyen a sintér.

N eg yed ik  k ép

Egy hatalmas gödör szélén, első látás
ra szemetesgödör, de talán éppen az Alvi
lág kapuja.

Első jelenet

Amo bejön egy üveg borral a kezében. 
Nagyot húz belőle, aztán néhány kortyot 
a gödörbe önt. Leül a földre. Maga elé 
néz. Meszesember bejön.

MESZESEMBER: Meszet vegyenek, 
meszet, aki nem evett meszet, az megve
szi a meszet. Meszet vegyenek meszet. 
Ez m ár a végkiárusítás, a meszesember 
nyugdíjba megy.

AMO: Hát veled mi történt? Mintha 
száz évvel öregebb lennél.

MESZESEMBER: Te se nézel ki vala
mi jól. Hol a barátod Bene?

AMO: Elvitte.
MESZESEMBER: Kicsoda?
AMO: A saját hiszékenysége vitte 

el... Nem érted? Az az ál-Dodó... Nem 
hallottál róla.

MESZESEMBER: Mit gondolsz, ve
lem ki csinálta ezt?

M ásodik jelenet

Egy kis szekeret húzva megjelenik a 
takarítónő, amúgy kurázsimamásan. A  
szekéren a két tábladarab. A  Takarítónő 
orrán az Ellendodó szemüvege, a szeké
ren ott van Bene kalapja is.

TAKARÍTÓNŐ: Mit keresnek itt? Ez 
az én gödröm.

MESZESEMBER: Kisasszony, ne le
gyen m ár olyan kegyetlen, inkább fo
gadja el szívemet, és én hűséges leszek 
utolsó lehelletemig.

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

TAKARÍTÓNŐ: (lágyan) Tűnjön 
innen, maga lator, maga alávaló kis per- 
nahajder...

MESZESEMBER: Na de kedvesem, 
az egyik lator üdvözült.

TAKARÍTÓNŐ: Ne síess azzal az 
üdvözüléssel, inkább segíts lepakolni. 
Nézze csak ezeket a tábladarabokat, 
milyen furcsa ábrák, nem lehet őket 
megtisztítani.

AMO: Az ilyen táblákra m ár írni 
sem érdemes, nem is lehet. Én is olyan 
vagyok mint ez a tábla, teljesen hasz
nálhatatlan.

TAKARÍTÓNŐ: Ugyan m ár uraság, 
ilyen csinos úriember és ilyeneket mon
dani...

Harmadik jelenet

Amo odamegy a szekérhez. A  hatal
mas kalapot nézi. Fejébe húzza.

AMO: Ezt hol szerezte?
TAKARÍTÓNŐ: Egy sírásótól. Mond

ta, hogy egy sír mellett találta.
AMÓ: A gazdájáról nem tud semmit?
TAKARÍTÓNŐ: Ördög tudja kié le

het.

N egyedik jelenet

Megjelenik Dodó, ruhája koszos, hát
tal lép be, és közben kiabál.

DODÓ: Bene, Bene!
AMO: (félre) Szóval mégis visszajött a 

rohadék. De én nem fogom felismerni.
DODÓ: (félre) Remélem nem ism ert 

fel, nagyon gyanakvó a fickó. H át ti 
ketten mit kerestek itt, menjetek a 
dolgotokra. Bocsánat uram , nem is
mer véletlenül egy Bene nevezetű em
bert?

(Takarítónő és Meszesember, egymást 
átkarolva el)

AMO: Nem szoktam minden idegen
nel összehaverkodni.

DODÓ: Nem is kell összehaverkod
ni. Nekem megbízásom van, az utolsó. 
Nem tudom miből jöttél rá, lehet csak 
érzed, nem vagyok ember.

Csend

DODÓ: De te se leszel az többé.
AMO: És Bene? Ő az ártatlan, a hi

székeny, mennyit várt rád az a kisku
tya. Tűnj innen rohadék, vagy kapsz a 
pofádba. (Meg akarja ütni Dodót de ez 
nem sikerül neki)

DODÓ: (Egyetlen csapással leüti 
Amo-t, lassan a vállára emeli, elindul 
kifelé, majd félig a közönség fele fordul) 
Nem m aradhat itt senki.

F ü g g ö n y
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B Á N F F Y  M IK L Ó S

MILOLU
(folytatás előző számunkból)

M árcius 10.
Hát megvettem a képet!
Most itt áll a kandallómon. Pedig 

nem is vágytam reá. Nincs is hova te
gyem, hiszen Budapesten is szállodá
ban lakom. De másként nem is történ
hetett, annyira szuggerált engem. Mert 
velem jött. Még alig múlt fél kilenc, és 
m ár belépett hozzám. -  Menjünk, men
jünk! -  mondotta. -  Ideje. Mennünk 
kell!

A palota termében az asztalok félre 
voltak tolva, és sok széket állítottak a 
helyükre. Ember azonban, illetve ve
vő, elég kevés. Komoly csak kettő, két 
német ügynök, kiket a Guercino miatt 
és tán  az Antonellók m iatt küldtek ide, 
az egyiket Winterturból a Reinhart- 
cég, a m ásikat Mannheim városa. Ezt 
büszkén megsúgta nekem a Marchese. 
Ók fontosak egyedül, ez már abból is vi
lágos, hogy a kitűnő Bentiruba a szá
la túlsó sarkába vitte, és -  bizonyára, 
hogy nagyobb kedvük legyen -  erősen 
trak tálta  őket Cinzano-Bruttóval. A 
többi néhány helybeli árverési cápa és 
pár angol és amerikai átutazó. Utóbbi
ak csak kisebb tárgyakra pályáztak. El 
is ütöttek az én tobákos szelencémtől. 
Fölverték az árát 2000 lírára. Én per
sze m ár rég lemondtam róla. De ez ké
sőbb történt.

Úgy kezdődött, hogy egy ember a 
hosszúfal közepére épített emelvényre 
föllépett és ott fölolvasott valami ha
tósági írást. Valami olyasfélét, hogy 
ez hivatalosan engedélyezett árverés, 
és hogy a vásárlók rögtön az árverés 
u tán megkaphatják, amit megvettek. 
Nemigen hallgattam  oda, m ert érez
tem Milolun, hogy rendkívül ideges. 
Reszketett a válla! Kérdeztem, mi ba
ja, de nem válaszolt. Ezután fölment 
az árverező a kalapáccsal, és elkezdő
dött. Általános érdektelenség között a 
kisebb képek kerültek sorra, elég gyön
ge dolgok, közöttük a Krisztus-fej is. 
Milolu reám nézett, és én, úgyszólván 
akaratlanul, fölemeltem a ceruzámat. 
A szemfüles árverező rögtön 260-ra ug
rott. Egy-két hang innen-onnan hozzá
szólt, de csak ímmel-ámmal. Végül 380 
líránál lecsapott a kalapács. Az enyém 
lett.

Milolu ekkor szörnyen megszorította 
a karomat, és sürgetve súgta: -  Vegye 
át rögtön... rögtön!

Szabadkoztam: -  Majd a végén, a 
tobákos szelencével...

— Nem! Nem! Ezt most azonnal kell 
elvégezni... most mindjárt! Nem szabad 
elhalasztani!

Hogy miért kellett engem ennyire 
sürgetni, nem tudom. Ilyen akaratos
nak még sohasem láttam.

Fölmentem a pódiumra, ott cédulát 
adtak és bekalauzoltak a szomszédos 
irodába, ahol fizettem. Ó itt m ár ismét 
mellettem állt.

Azt mondta, hogy a képet azonnal á t
vesszük.

Azt is mondta, hogy bizonyítványt 
kér arról, hogy itt ezen az árverésen vet
tük  meg, mert ez a szabály.

M ialatt írták, pecsételték, a 
Marchese hozzánk lépett és nagyúri 
fensőséggel, pártolólag így beszélt:

-  Jó vásárt csinált ön. Ha nincs már 
holt saison, akár ezer lírára is fölment 
volna. Haza akarja vinni? Bátran tehe
ti, annak nincsen akadálya, mert a Lex 
Páccá ilyen késői másolatokra nem vo
natkozik... -  és úgy te tt a két mancsá
val, mintha megáldana.

Visszatértünk a szálába. A képet ma
gunk közé tettük.

Folyt tovább az árverés. Milolu azon
ban újra nyugtalan volt; nem akart to
vább maradni, pedig alig fél órája jöt
tünk ide.

-  Miért üljek itt tovább? Az apró tá r 
gyak csak nagy későre jönnek. Oda-

Kéztanulm ányok Leonardo ezüstvesszó'-rajza

künn gyönyörű idő van. Legokosabb, 
ha visszamegyek a szállodába és ott a 
teraszon megvárom magát. És... és ha 
nem bánja, mindjárt haza is vihetem a 
képet.

Az utolsó mondatot könnyedén mond
ta, m intha csak most jutott volna eszé
be, bár én úgy éreztem, hogy m ár né
hány perc óta készült erre.

-  De hiszen ez roppant vastag és ne
héz...

-  Oh, az semmi, én úgyis taxin me
gyek...! -  és rögtön karja alá kapta, ma
gához szorította, és fölállt.

Lekísértem hát az utcáig, és ő elhaj
tatott.

Mikor visszaindultam, egy ember ro
hant föl mellettem a lépcsőn. Majd föl
döntött, úgy rohant. Ugyanaz a bozon
tos, kurtácska emberke volt, aki akkor

hívta volt ki a Marchesét, mikor először 
voltunk itt.

Lassan mentem föl, mert az ilyen ré
gi lépcső szörnyű meredek. Midőn föl
érkeztem, valami óriási patália volt a 
szomszédos iroda ajtajában. Az a bo
zontos ordított, és az Éccellenza. Csak 
úgy öntötték a szót egymásra. Hogy 
mit mondtak, azt persze nem tudom, 
sem azt, hogy miért vitatkoztak. Le
het, hogy nem is valami nagy ügy, az 
olaszok, ha vitáznak, azt hinnéd, hogy 
rögtön megölik egymást. Az itteniek 
oda se hallgattak. Ügy látom, minden
napos náluk az ilyen jelenet. Nem is ta r
tott soká, mert a bozontoshajú földobta 
a karját, egy utolsó Corpo di Baccót is 
sivított, és újra kirohant.

Viharos népség az ilyen délvidéki!
Délig kellett maradnom a szelence mi

att. Mikor elütöttek tőle, hazajöttem.
Milolu az én szobámban várt. Az ajtó

ablak előtt ült, ölében a képpel. Abban 
volt elmerülve. Midőn észrevett, a kan
dalló párkányára támasztotta, és moso
lyogva lépett hozzám.

-  Nagyon köszönöm, mondotta, na- 
gyon-nagyon köszönöm, hogy ezt meg
vette. Gyönyörű ez a kép!

De kedves!
-  Ha annyira tetszik, miért nem foga

dod el tőlem?
Ő csak a fejét rázta.
-  Kicsi ajándék ez, 380 líra! Nálunk 

egy nagy csokor orchidea, néhány do
boz Gerbaud majdnem annyiba kerül. 
Azokat ugye elfogadná? Hát akkor ezt 
miért nem?

Csak a fejét rázta, és mintha gúny is 
villant volna a szemében. De a hangja 
becéző és meleg.

-  Milyen kedves bolond maga! És én 
nagyon hálás vagyok, és nagyon bol
dog, hogy a kedvemért mégis megvet
te. Mert tudom, hogy csak m iattam vet
te meg, csak miattam. Ezért jutalm at 
érdemel... És hozzám emelte a száját, 
azokat a piros, puha, duzzadt ajkakat.

Kitűnő szája van, mézédes, csóktu
dó...

És akár egy kamasz, megfeledkez
tem mindenről!

Még az ajtót se zártam  be, akár egy 
megbődült kamasz!

Március 10. du. 6 órakor
Most volt nálam  a Marchese. Előbb 

a névjegyét hozták föl. Itt fekszik előt
tem. Borzasztó mennyi címe van:

Ercole Bentiruba
degli Principi Ursinelli
Gran Falconiere ereditario si Sicilia, 

Gonfaloniere di Calabria, Siniscalco 
perpetuo di Pantellaria, Domestico 
supremo DAcchaia, Ammiraglio déllé 
Galere del Regno, Conte-Duca dAvila, 
di Grottaraotta, Sciacca, Leonforte e 
altari castelli, etc. etc. — Spanyol Grand 
és Rich’Hombre dAragon.

Pazar!
Hát persze rögtön fogadtam.

folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról
Leültünk. Cigarettára gyújtottunk. 

Kérdeztem, minek köszönhetem a sze
rencsét?

Nagyon barátságosan, nagyúri 
könnyedséggel kezdte. Hogy ő emiatt 
a kép m iatt jött. -  Mindketten gentle
manek vagyunk, hát önnek megvall- 
hatom... -  A felesége, a Marchesa, na
gyon elbúsult, hogy ő azt eladta. Nem 
mintha különös érték volna. Nem, óh 
dehogy! Hanem igen, mindig a család
ban volt és... és a neje nagyon szerette 
ezt a képet, és nem tudta, hogy az is be
kerül az árverésbe. És most őt vádolja, 
amiért eladta, és sír. Igen, folyton sír, 
és ez nem kellemes. -  Én, kérem, jó férj 
vagyok, és ugye, ha az ember szereti az 
asszonyt? Azért jöttem tehát, hogy meg
kérjem: adná vissza neki a képet. O ad 
cserébe mást, sokkal szebbet, értékeseb
bet. Van neki elég.

Válasszak valami megfelelőt, valami 
más szép, sokkal kiválóbb tárgyat, csak 
ezt, ezt adjam vissza neki.

Olyan meggyőzően beszélt, nyílt, 
egyenes nézéssel, barátságos, kissé szé
gyenkező mosollyal, hogy rögtön vissza
adom, ha nem gondoltam volna arra, 
hogy Milolu mennyire örült neki.

így azonban meg kellett tagadnom.
Újra érvelt a Marchese. Még többet 

mondott el. Hogy a kép igazából nem 
is az övé volt, hanem a feleségéé. An
nak a hozományából való. Hogy eddig 
is annak a kis házi oltárán állt, hogy 
ahhoz imádkozott minden reggel, min
den este... -  Hát ugye? ez így nem egé
szen rendes dolog. Az asszonyé volt... a 
tudta nélkül... valóban nem is érvényes 
így az eladás. A hiba persze az enyém, 
csakis az enyém! -  mondta, de én segít
sek rajta, barátságból, jóindulatból, hoz
zam helyre az ő mulasztását.

Olyan közvetlen, olyan őszinte nyílt
sággal beszélt, olyan emberi volt a bá
natában, hogy megesett a szívem. Jó szí
nész lett volna, ahogy utóbb kiderült. 
De akkor még nem tudtam. Akkor még 
majdnem bedűltem neki. Milolu nélkül 
azonban nem határozhattam. Fölhív
tam  hát a szobáját. A telefon zúgott. 
Nyilván nincs ott. Ekkor a hotelpor
tást hívtam föl: kérdeztem, nincs-e a 
csarnokban? Ott volt, válaszolták, de ki
ment a szomszédos angolparkba egy ide
gen úrral. Kivel? Itteni? Szállodabeli? 
Nem. Kívülről jött... Nem ismerjük.

Ez igazán meglepő volt. Eddig úgy 
tudtam, hogy nem ismer itt senkit! Egé
szen megzavart ez. Elöntött az indulat. 
U tána akartam  menni, megnézni, ki az 
az ember. Hogy megszabaduljak látoga
tómtól, keményebben szóltam: -  Most 
még nem tudom... majd telefonon... meg
látom. -  És a hangom elutasító volt.

A jó talián bizonyára megértette, 
hogy a döntés attól a nőtől függ, akit 
kérdeztem. Bájmosollyal szólt tehát: — 
Anche quelche bella cosa per la vostra 
donna. (Valami szépet az ön hölgyének 
is...)

-  Nem! Nem! -  és fölálltam, hogy 
megszabaduljak tőle.

Szomorúan kelt föl, és az ajtóig ment. 
O tt azonban megállt, pár pillanantig 
habozott, aztán visszafordult. Vissza
jött. Az arca elszánt.

-  Uram! Én most elmondok önnek 
olyat, amit nem volna szabad elmonda
nom. De ez a dolog engem nagy bajba 
hozhat. Most őszintén beszélek, nem 
úgy, ahogy az előbb. Elmondom az én 
rendkívül súlyos helyzetemet...

És elkezdte. O a Palermo-Art-Com- 
panynak az alkalmazottja. Senki más. 
Alkalmazták őt az ő nagy történelmi 
neve miatt, és mert az idegenek elhihe- 
tik neki, családi műkincsei valóban le
hetnének. Ezért nálunk minden tárgy 
úgy szerepel, m intha örökölt családi mű
tárgy lenne. Pedig azok kisebb részben 
olyanok, amit a Társaság előzőleg vala
hol megvett, nagyobb részüket azonban 
innen-onnan beadtak árverésre. Ez hoz
za a legnagyobb hasznot, mert az elért 
á r 30%-a a céget illeti. A palota a váro
sé, azt bérlik, és neki ott kell lakni, há
ziurat játszani, néha vendéget is fogad
ni, ilyen a szerződése. Ez jól is ment 
idáig, hiszen az idegenek, angolok, ame
rikaiak, sokkal nagyobb árat fizetnek, 
ha azt hiszik, hogy őstulajdonostól vá
sárolnak.

-  Én így elég kellemesen megéltem 
ebből...

-  Az a sok alkalmazott -  portás, pará
dés inasok - , az sokba kerülhet önnek?

-  Mindent a Palermo-Art-Company 
fizet.

-  Azt a papocskát, aki ott ült a terem
ben, azt is? -  csodálkoztam én.

-  Hogyne! O a kiállítás őre, aki vi
gyáz, nehogy ellopjanak valamit. így 
sokkal stílusosabb, és nem olyan föltű
nő.

Most -  persze sokkal több szóval, 
mint ahogy leírtam ide -  elmondta a 
tényállást. Az árverésre kerülő tárgya
kat szakértő bírálja el és becsüli meg. 
Ezt a város szabta föltételül, mikor a 
koncessziót megadta. Amúgy is szük
ség, hogy a vállalat komolysága és h ír
neve fönnmaradjon. Hogy márkája le
gyen annak, ami náluk eladódik. Ezt 
mindig betartjuk, bár egyszer-másszor 
előfordult, hogy eltértünk ettől. Ha va
lami kisebb fontosságú tárgyat későn 
hoztak be. Csakis ilyennel. így történt 
ezzel a képpel is. Az utolsó nap délután
ján hozták be, mikor m ár gépelték a 
katalógust. Ő megengedte, hogy fölve
gyék, bár a rra  idő nem volt, hogy szak
értő megnézze. Tán könnyelműség volt 
ez részéről, de hát jót akart. -  Mondom, 
ez máskor is előfordult, és nem lett belő
le semmi baj.

Most azonban az, aki behozta, ször
nyen fenyegetőzik. Dühös, hogy olyan 
csekély áron ment el, pedig ő maga ad
ta  meg a 250 lírát, mint a kikiáltási ár 
limitét, és könyörgött, hogy a képét ok
vetlenül vegyük be. És ő kérte -  éppen 
akkor jött vissza ezért, midőn önök ott 
voltak - , emlékszik? Igen, az a borzas

ember, ő kérte, hogy azt az ő másola
tá t tegyük a legelsők közé, mert azt h it
te, hogy akkor nagyobb vevőkedve van 
a közönségnek. Ez szamárság, mert a 
közönség kiismerhetetlen, de megtet
tük neki szívességből ezt is. És most 
dühöng, fenyegetőzik, hogy e szabályta
lanságot föíjelenti a városnál, ha nem 
kapja vissza a képet.

-  Tisztára zsarolás ez, ilyen gazem
ber! És az a baj, hogy forma szerint 
igaza van, és ha engem följelent, elve
szítem az állásomat. Kidobnak, mert 
bűnbak kell, és az persze én leszek. Ne
kem a világon semmim sincs. Ebből 
élek, ebből tartom  el a családomat, a fe
leségemet, anyósomat, öt drága kisgyer
mekemet. A legkisebb csak ekkora -  és 
két kezével m utatta, olyan szűkre téve 
őket, hogy egy jókora patkány sem fért 
volna el közöttük. Aztán újra hozzám 
fordult, azokkal a könnyes szemgolyói
val:

-  Hát segítsen, kérem, rajtam. Hi
szen a kép nem olyan fontos önnek! Egy 
settecento másolat...!

Igazán megsajnáltam ezt a nyomo
rult soknevű Marchesét, aki könyörgő 
szemmel nézett reám, és tulitarka zseb
kendőjével annyit törülgette gyöngyöző 
homlokát, hogy a frizurája is szétment, 
és a hajszálai szerteálltak. Valóban 
meghatott és meggyőzött. Mindjárt oda 
is adtam volna a kérdéses festményt, de 
Milolu háta mögött mégse mertem meg
tenni. És most egészen más hangon vá
laszoltam, biztatóan, bátorítóan:

-  E pillanatban nem tudok határoz
ni, de azt hiszem, hogy kívánságának 
eleget teszünk...

Bentiruba fölvirult. Hálásan ragad
ta  meg a kezemet, számtalanszor meg
rázta, és hirtelen színváltozással, dia
dalmasan:

-  Son’ a voi per la vita, per la vita, 
per la vita! -  öné vagyok egész életem
re...

Végre elment.
Megvártam, míg áthalad a folyosón. 

Akkor aztán kaptam a kalapomat és 
indultam én is ki az angolparkba. Ott 
akartam  kapni Andersonnét azzal az 
emberrel. Tudni akartam , kivel tá rsa
log? Micsoda titkos találkozója van a há
tam  mögött? Hanem csak a lépcsőig ju
tottam. A lift éppen akkor érkezett föl, 
és abból Milolu lépett ki, derűs nyuga
lommal, ahogy rendszerint.

-  Ki akart menni? -  kérdezte az ő 
édes mosolyával.

-  Magát akartam  megkeresni...
Hangom sötétségét bizonnyal meg

hallotta, m ert csak annyit felelt: -  Hja, 
úgy? -  és a kezével olyan mozdulatot 
tett, m intha azt mondaná: -  Ne itt, 
majd odabenn.

Mikor a szobámba voltunk, rátám ad
tam:

-  Kivel voltál? Ki az a rejtélyes férfi, 
akivel elmentél? Tudom, hogy nincs jo
gom téged faggatni, nem vagyunk össze
házasodva, de én mégis tudni akarom!
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A kezét a vállamra tette és belené

zett a szemeimbe azokkal a barna va
rázsszemeivel:

-  Bolond! Ne izgasd magad. Nincs a r
ra semmi ok.

-  Ki volt az a férfi? Kicsoda? Valami 
régi ismerősöd?

O most is csak mosolygott.
-  Majd megtudod, de most még nem 

mondom, kis meglepetést készítek szá
modra. Meglátod, milyen érdekes lesz.

-  Meglepetést? Nem szeretem az 
ilyen meglepetéseket!

-  Bolond! Én csak téged szeretlek... -  
szól mély búgó hangja, az ő szerelemre 
váró hangja, és hozzám dőlt és csókra 
nyújtotta a száját.

Mit tehet az ember ilyenkor? Az em
ber csókol, és azzal m ár föl is adta az ál
láspontját.

Később, estebéd alatt, elmeséltem a 
Marchese dolgát.

Próbáltam jól mondani el, minden 
részletével, kissé meghatóan is, mert 
igazán megsajnáltam azt a nyomorult 
alakot.

Milolu szemei tágra nyíltak. Még 
csillogóbbak, mint máskor, és mintha 
öröm, titkos öröm is fénylett volna ben
nük.

Végighallgatta szó nélkül. Midőn 
azonban az elmondottakat abban össze
geztem, hogy alig tehetünk mást, mint 
visszaadni a képet, fölkacagott és el- 
fricskázott az asztalról egy kis zsemle
darabkát.

-  Ennyit sem kell adni az egészre! 
A Marchesét senki sem fogja följelente

ni, még ha fenyegetik is vele. Az csak 
olyan beszéd. Ezt is tán  csak hazudta, 
ahogy a többi históriát.

-  Azt nem hiszem. Ennél m ár őszin
te volt.

-  Az is lehet. Lehet, csak ijesztgetik 
vele. Föl azonban nem jelenti őt senki.

-  Azt honnan tudhatod? Az olaszok
nál szenvedély a vendetta.

-  Nem tudom, de érzem. Érzem, hogy 
itt valami nincs rendben. Valami ra
vaszkodást sejtek ebben a dologban. Ta
lán nem a Marchese, hanem aki vagy 
akik ezt beadták neki. Valamit korri
gálni próbáltak, ami nem úgy sikerült, 
ahogy kigondolták.

És kérdésemre folytatta:
-  Nézd! Föltűnő m ár maga az ár, 250 

lírát kérni egy akár modern Lionardo 
másolatért, pláné ilyen kitűnőért, mint 
ez, m ár magába véve abszurdum.

-  Gyanús az is, hogy utolsó percben 
adták be, mikor tudták, hogy szakértő 
elé m ár nem kerülhet, és a Marchese 
szerint azt kérték, hogy elöl menjen a 
leggyöngébb anyag között, vagyis ne ke

rüljön az értékes képek közé, a 
Guergino és a két Antonello-ta- 
nítvány közelébe, mikor a ko
moly vevők odafigyelnek. Nem 
oda, ahol a becses képek vonul
nak föl. Mindez arra  vall, hogy 
aki beadta, nem arra  töreke
dett, hogy meglássák a képét, 
hanem arra, hogy ne lássák 
meg. Alacsony ár, olcsó, silány 
ráma, és körülötte harm adran
gú képecskék. A kiállításkor is 
a legrosszabb, legsötétebb hely
re akasztva. Most kissé elgon
dolkozott, aztán folytatta:

-  Az az állítás, hogy XVIII. 
századi kópia?! Ez is hazugság 
kell hogy legyen, hiszen akkor 
még nem másoltak olyan tudo
mányos pontossággal. Akkor 
valami másként volna, más vol
na valamiben, mint az eredeti 
Lionardo. Pedig, ahogy én né
zem, ez a megtévesztésig töké
letes.

-  Ilyen jól ismered?
-  Igen. Számtalanszor meg

néztem a pesti képtárban, 
mert egyik főkedvencem. Szó
val, mindez a rra  vall, hogy itt 
valami ravaszkodást próbáltak 
egy talán nagyon értékes kép
pel. Beadni föltűnés nélkül, 
most a szezon végén, mikor 
m ár kevés idegen van itt, a leg
utolsó árverésnél, silányságok

közé szorítani be, hogy ne figyeljenek 
reá -  mindez furcsa és gyanús.

-  De mi értelme volna?
-  Kissé romantikusnak hangzik, de 

el tudnám képzelni az okát. Ha a kép 
valami be nem vallható úton jutott vol
na a beadó kezébe, akkor mit tehet? Be
adja egy ilyen hivatalos árverésre, be
adja így, ahogy tudjuk, hogy valóban 
tette; az utolsó percben, hamis jelzés
sel, és a szakértőt kikerülve. És sze

reposztással. Az egyik beadja, a másik 
megveszi. így m ár rendben vannak. így 
igazolhatják azután, hogy jogosan jutot
tak  hozzá, mert bizonyítványt kaptak a 
vételről, ahogy neked is adtak. Énnek 
birtokában mármost akár Saligmannál 
Párizsban, Amszterdamban Albergénél 
vagy valami londoni nagy cégnél kiállít
hatják és árulhatják tehát, hova eddig 
nem mehettek; ott most m ár áru lhat
ják. Mert ezeknél igazolni kell: miként 
jutott valaki hozzá, sőt, még az öröklést 
is bizonyítani kell, mert a kereskedők 
ebben nagyon óvatosak.

-  Igazán azt hiszed? Azt hiszed, 
olyan értékes, hogy ennyi mókát érde
mes végigjátszani?

-  Hát hogyne. Ha ez Da Vinci vala
melyik tanítványának volna a másola
ta, akkor is nagyon nagyon nagy pénzt 
érne, és megüthetik a nagydobot: “Egy 
újonnan fölfedezett Lionardo!” -  ahogy 
Brédius csinálta a Rembrandt Saul és 
Dávidjával.

Roppant kedves volt Milolu, mikor 
ilyen tudákosan magyarázott. Elég logi
kusnak találtam , amit így összekombi
nált, mégis kissé m ulattam rajta, hogy 
így tűzbe jött, és mivel ugratni akar
tam, hát tovább kételkedtem:

-  Ez mind nagyon szép, de akkor mi
ért nem vették ők meg? Miért licitált 
reá csak az a pár helybeli cápa? Azok is 
ham ar abbahagyták...

-  Azt én m ár nem tudom. Valaminek 
történnie kellett, ami megakadályoz
ta. Talán azt a m ásikat elfogták, vagy 
tán  mindkettőt, mert nyilván a benyúj
tó sem volt ott, különben az csinált vol
na valamit.

-  Látod, ebben igazad van. A benyúj
tó az a borzos kis emberke volt, aki el
hívta a Marchesét, mikor először vol
tunk ott. Emlékszel? És ma reggel, 
éppen, mikor te onnan elhajtottál, ak
kor rohant föl a lépcsőn mellettem. 
Majd ledöntött, úgy rohant. És mire föl
értem, m ár valami szörnyű kiabálást 
rendezett az iroda ajtajában.

-  Úgy? Úgy? Ezt nem is mondtad?! 
Ez nagyon érdekes! -  és ismételte: -  Ez 
nagyon érdekes!

III.

M árcius 11. dél tájban
Most ezt ideírom! Rögtön ide írom! 

Ideírom, hogy örökké itt álljon a nap
lómban, hogy örökké szembeordítson, 
hogy a pofámba üvöltse: te ökör! Te vad
disznó! Te bivaly! Te akarsz nőket szédí
teni, Don Jánost játszani?! Te szamár! 
Te! Te! Te, akit minden nőstény az orrá
nál fogva vezet, te bamba, pipogya, hü
lye! Aki mindég bedűlsz, mindég befa
lod a legyet!

Alig tudom ezt leírni. Pedig kell! 
Kell! Kell!

Hadd lássam mindég! Mindig előt
tem álljon! Hogy mindég előttem lán
goljon, tűzbetűkkel, mint fali-írás! Lás-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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» > > >  fo lyta tása  15. oldalról 
sam úgy, ahogy történt! Hogy végre 
megtanuljam, öreg fejjel megtanuljam: 
minden nő alávaló és aljas, álnok és ko
misz bestia. Vagy csak neked azok, te 
vén szamár.

De nyugalom! Nyugalom! Eló'ször le 
kell ide írni. Pontosan. Hogy megma
radjon. Örökre itt álljon!

Elég korán volt. Alig múlt tíz óra. 
Még pizsamában voltam és hálóköntös
ben. Mostanság késó'n kelő lettem.

Ekkor hoztak egy névjegyet. Schön- 
berg-Belmonte -  csak ennyi volt raj
ta; és alul pici betűkkel: F rank fu rt- 
Párizs.

Azt akartam  felelni, hogy most nem 
fogadhatom, de m ár kopogtak is az aj
tón, és egy nagy, kövér, tagbaszakadt, 
kopaszos ember lépett be. A bal karja 
felkötve.

-  Mivel szolgálhatok? -  kérdeztem 
elég fagyosan, merthogy dolgozni akar
tam  ma délelőtt.

Ó azonban erre nem válaszolt, felém 
nyújtotta hatalm as nagy tenyerét, mo
sollyal ismételte a nevét, m intha vala
mi roppant örvendetes újságot monda
na, aztán besétált ahhoz a kanapéhoz, 
ami a saroktükör előtt áll, és ott leült 
nagy kényelmesen.

Én állva maradtam. O azonban a ka
rosszékre mutatott vele szemközt és 
hellyel kínált. Hellyel kínált a saját szo
bámban!

-  Prenez done place, monsieur...
Ezt m ár franciául mondta, de aztán 

á ttért németre. Beszéljünk németül, ez 
önnek is kényelmesebb talán, nekem is, 
mert az nekem anyanyelvem. Én ugyan
is német vagyok. Ős német, ahogy ön bi
zonyára tudja, bár évek óta m ár inkább 
Párizsban lakom és francia állampol
gár lettem.

Leültem, de néma maradtam.
Elbeszélte, milyen nagy élet van a 

háború utáni Párizsban. Az most a vi
lág újra közepe. Tömérdek idegen, nagy
szerű színházak, és a pénz annyi, akár 
a szemét. Hosszan mesélt, kedélyesen. 
Mintha csak régi barátok volnánk.

Én hallgatva figyeltem ezt a furcsa 
embert. Kopaszos feje jól látszott a tü 
körben. Vöröses hajának hosszúra te 
nyésztett szálai áthozva a tarkón, és 
mint a kottapapír vonalazása, á tra
gasztva a koponyán. A homlokán bal
ról régi forradás. Vaskos pofájában na
gyon pici és behúzott szem. Széles és 
négerforma szája mindig mosolyra húz
va, nem igazán jókedvű, inkább megszo- 
kásos mosolyra. Azt a benyomást tette, 
hogy programszerű ez a mosoly.

-  Na, de térjünk a tárgyra! -  szólt 
végre. Jobb kezével megigazította a föl
kötést a balján, reá mutatott a vásárolt 
képre, ami a kandallón állt, és kibökte: 
-  Ézért a képért jöttem.

-  Igazán? És mi címen?
-  Én akartam  megvenni, ön csak 

azért kapta meg, mert én lekéstem. Ép-
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pen oda indultam, mikor ez a kis bal
eset megtörtént a karommal. Ezek a 
márványlépcsők utálatosan síkosak. El
csúsztam. Törés. Nem mind a két csont. 
Csupán az egyik. Volt önnek kartörése? 
Nem? Óh, az rettentő fájdalmas! El is 
ájultam tőle, nem sok időre, de mégis 
kórházba szállítottak. Mert én ott künt 
lakom, kérem, a Villa Igeában. Ösmeri? 
Az itt a legdrágább és leggyönyörűbb 
szálloda...

Mialatt ezt mesélte, vagy tán  kis
sé előbb, kinyílt az ajtó, és bejött ő. 0, 
akit én bárgyúságomban Milolu névre 
kereszteltem. Sapka volt már a fején 
és napernyő a kezében. Csak a széke
mig jött és odatámaszkodott a szék há
tához.

-  Ki ez? -  kérdezte halkan, mire én 
hátranyújtottam  neki a névjegyet és 
visszasúgtam: -  Ez is a kép m iatt jön.

Schönberg-Belmonte kissé fölemelke
dett ültében, aztán folytatta:

-  Ahogy mondom, én akartam  azt 
megvenni. Mást is, de ezt is. Mert én 
műkereskedő vagyok, kérem, az most 
jó üzlet, nagyon jó üzlet. Hát azért jöt
tem, megkérdezni önt: nem akarná-e 
nekem átengedni? Óh, én szívesen fize
tek felárat is érte. Mert én nagyszabá
sú vagyok, kérem, kicsire nem nézek. 
Én olyan vagyok: nagyszabású!

Fagyosan válaszoltam:
-  Nem azért vettem, hogy üzérked

jek vele.
-  Ugyan kérem, minek önnek ez a 

kép? Ön nem gyűjtő, nincs képgyűjte
ménye, mire való volna ez önnek? Ön 
megvette, mivel potom olcsónak talál
ta, pedig semmi szüksége sincs reá. így 
van ez, amikor itt já r valaki Olaszor
szágban, akárm it megvesz, amivel az
tán  nem tud mit csinálni.

Humorosnak találtam , hogy ezt így 
megsejtette.

-  Majd csak találok számára valami 
rendeltetést. Talán elajándékozom. -  
És elkacagtam magam.

Ő is kacagott. — No látja, hogy iga
zam van! Hát nézze, kérem, én meg
veszem öntől, jóval drágábban, mond
juk 1000 líráért. És ön azzal sokkal 
tetszősebb tárgyat vehet. Vagy adok ér
te 1500-at. Ennyiért szép selymet vásá
rolhat, gyönyörű női ruhákhoz -  itt rá 
sandított a mögöttem álló nőre - , vagy 
csinos asztali bronzot vehet, muranói 
üvegszervízt, vagy bármi mást. Nos, áll 
a vásár?

-  Mondtam már, hogy nem adom.
-  Ugyan kérem, miért ne adná? Ki

nek kell egy ilyen késői másolat? Ná
lam ez más dolog, én el tudom sózni 
valami tudatlan amerikainak. Más 
ilyet nem vásárol. Hát tessék mondani, 
mennyit akar érte?

Annak az álnok nőnek az egyik ujja 
belefúródott a vállamba. Úgy hittem, 
hogy ez azt jelenti: “Nehogy odaadd!” 
Tehát még szigorúbban utasítottam  el 
a vásárt.

Schönberg-Belmonte tovább magya
rázott, hogy gondoljam meg, ilyen alka

lom több nem lesz. Olyan vásárló, mint 
ő, több nem akad. Ó is csak azért ven
né meg, mert véletlenül itt van Szicíliá
ban, és más, igazán jó holmikkal együtt 
el tudja szállítani. Majd úgy tett, m int
ha most nagy elhatározásra jutna, és 
győzelmesen kibökte: -  No, hát legyen 
háromezer! De azért csak ideadja? Há
romezer! Majdnem a tízszerese annak, 
amit ön adott érte.

A nő ujja újra a vállamhoz ért, és én 
újra elutasítottam.

-  Nem? Igazán nem? -  most hirtelen 
elsötétült ennek a vastag pasasnak az 
arca, és apró szeme m intha gonoszul 
villant volna. -  Uraságod még meg fog
ja bánni, hogy nem adta -  mondta las
san, és hangja egy pillanatra majdnem 
fenyegető volt. De aztán újra kacagott 
és folytatta: -  Én mondom, Belmonte, 
mert én olyan jósféle is vagyok. Kövér 
jós, de jós. Hallgasson tehát reám és 
mondja meg, mennyit adjak érte?!

Ekkor valami váratlan történt. A tü 
körben megláttam, hogy az a nő a há
tam mögött behunyja az egyik szemét 
és a másikkal merően néz arra  az em
berre, miközben a szája kissé ferdén 
félrehúzódik! Hirtelen -  egyetlen pilla
natra -  olyan arckifejezése lett, hogy 
megborzadtam. És m intha intett volna 
is a fejével, ahogy a utcai lányok. Annyi
ra meglepő és váratlan, olyan szörnyű 
meglepetés volt ez számomra, hogy sza
vakat nem találtam , csak dadogni tud
tam: Nem... nem... Nem adom.

Eközben a nő megfordult és m ár ki is 
ment, olyan halkan, ahogy az imént be
jött.

Ez a Schönberg, vagy micsoda, to
vább kedélyeskedett, de nyilván már 
csak formaságból, mert nem erősködött 
többé, hanem hamarosan felállt és távo
zott.

Megdöbbenten m aradtam állva a szo
ba közepén. Ez a nő! Ez az ismeretlen 
nő rákacsintott erre az emberre! Hunyo
rított neki! Intett valamit a szemével és 
a fejével... És az a féloldalas, majdnem 
szajhás mosoly! Mi ez? Mi lehet ez? Ki
vel van nekem itt dolgom? Ki ez? Ki ez? 
Tegnap valami férfival megy el, most 
úgy kacsint erre az undok pofára, m int
ha a cinkosa volna.

Úgy, ahogy voltam, átszaladtam hoz
zá, az övé az enyémtől a harm adik szo
ba, bár sejtettem, tudtam, hogy nem 
találom ott. Valóban! Az ajtaja zárva. 
Talán lement. Le a csarnokba? Oda így 
pizsamában már nem mehettem. Vissza
rohantam hát a szobámba. Ott pedig az 
történt, ami akkor szokott, ha az ember 
nagyon siet. Semmimet sem találtam , 
és legalább öt percet eltartott, míg ma
gamra kaptam a ruhám at. Aztán fu
tottam... futottam... Le a lépcsőn, nem 
akartam  a fölvonóra se várni.

A lépcső széles teraszban végző
dik, amit a csarnok felől oszlopok és 
kőgárgya zárnak le. És itt, éppen a 
gárgya alatt ültek egymás mellett, a nő
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és az a Schönberg. Meglapultam ott fö
löttük. Mindent hallottam! Mindent!

Éppen a nő beszélt:
-  ... ahogy mondtam: azt meg tudom 

csinálni, de olcsón nem. Óh, nem! Nem 
olcsón! — és gúnyosan kacagott. Jaj, 
hogy fájt nekem ez a kacagás!

-  Hát legyen ötezer az ár, és önnek 
külön tíz.

-  Mit képzel? Azt hiszi, nem tudom, 
miről van szó? Itt súlyos dolgokról van 
szó, ne is beszéljünk lírában.

-  Mit tud ön? -  és a Schönberg hang
ja most fenyegető volt.

Az asszony vállat vont.
-  Ha nem is tudom, de sejtem. Sej

tem, hogy ez valami nagyon értékes 
kép. És az, hogy ön hozzájusson, csak
is rajtam áll. No lássuk, mennyit hajlan
dó fizetni? De siessünk.

Azt mondta: Siessünk! Siessünk, 
hogy én ne találjam őket együtt!

-  Jól van. Adok önnek kétezer dol
lárt, és a lírákról nem beszélek, az cse
kélység. Nos?

A nő azonban csak a fejét rázta: -  Az 
nem elég.

-  Hát legyen három. De ez az utolsó 
szavam. Rendben van?

-  Nincs. Ad maga többet is!

-  Még többet? Azt hiszi, zsarolhat en
gem? Azt igazán nem ajánlom.

És Schönberg most felkelt. Nagy, lom
ha teste majdnem félelmes volt.

Az asszony is fölkelt. Némán néztek 
szembe egymással.

Pár perc múlva újra a férfi szólt. Na
gyon lassan ejtette a szavakat:

-  Utolsó, legutolsó szavam. Elme
gyek ötezer dollárig. De ennyiért csinál
ja meg. És legyen tisztában azzal, hogy 
én más módot is tudok találni arra, 
hogy megszerezzem. Nos, áll az alku?

Most a nő is komoly hangon vála
szolt, különös nyomatékkal.

-  Az nem elég. És ne gondolja, hogy 
maga engem megijeszt. Másképp, mint 
általam, ön ezt nem tudja megszerezni. 
Azt én mondom.

-  Hát majd meglátjuk -  felelt a vas
tag ember dühösen. A fejébe vágta a 
kalapját, és köszönés nélkül kiloholt 
olyan gyorsasággal, amit ilyen nagy, 
lomha férfitől nem várt volna az em
ber.

Az asszony ott m aradt állva. Kissé 
fölemelt kezén az ujjak úgy mozogtak, 
m intha latolgatna vagy számlálna va
lamit.

Most a karórájára nézett, majd kisi
etett. Odakünn egy taxi siklott elébe. 
Beült. Elrobogott.

Borzasztó volt! Borzasztó! Az után 
az ember után hajtat. Az után a piszok 
alak után?... Meggondolta? Mégis elfo
gadja?

Vagy ahhoz a másikhoz? Ahhoz a rej
télyes idegenhez, akivel a tegnap be
szélt?

Mindegy! Véget kell ennek vetni. Vé
get, gyorsan. Azonnal elutazni. Azon
nal!

Ez történt. És most pakoljunk!

De mi legyen a képpel? Elvigyem? 
Nem, nem viszem magammal! Mást te 
szek!

Elsőben azt gondoltam, hogy meg

lesem, mikor visszajön, és akkor in 
nen, a harm adik  emeletről ledobom 
eléje. Hadd törjön össze a kövezeten 
előtte, menjen szilánkokra ott a lá 
ba előtt az a sok dollár, am it ki ak a rt 
zsarolni ilyen ravaszul. De aztán  
m ást gondoltam. Jobb bosszút! Fino
mabbat! Szépen bekötöm papírba és 
elküldöm annak  a Schönbergnek, in 
gyen. P ár sort is írok hozzá, hogy lás
sa, én küldöm, nem ő! Megírom most 
rögtön, hogy ne adjon neki semmit. 
Egy lyukas fityinget se! Ez a legjobb! 
Ez lesz a legjobb!

És majd ha hazajön, a szemébe vá
gom, hogy az egész gyönyörű üzlete 
füstbe ment!!

Hadd szenvedjen ő is!

U g y a n a zn a p  e s te  h étk or
Mégis másképp történt, és én engesz- 

telésül átadtam neki a képet. Álljon ná
la. Gyönyörködjék benne, ha m ár aján
dékul nem fogadja el.

Most m ár egészen másképpen látom 
ezt a dolgot. Óh, egészen másképp!

De kezdjük elölről!
Ahhoz a levélhez fogtam volt, mikor 

meghallottam, hogy gépkocsi áll meg 
a szálloda előtt. Ölyan felajzott ideg
állapotban nagyon éberek az érzéke
ink. Kiléptem a balkonra. Megláttam, 
hogy Milolu most fizeti a taxist. Gyor
san visszatértem. A képet bedobtam a 
szekrénybe, és az elkezdett levelet az 
írómappa alá rejtettem.

Aztán vagy kétszer végigjártam a 
szobát, hogy nyugalmat parancsoljak 
magamra. Fagyosan, rejtélyesen akar
tam viselkedni, jégbe hűtött arccal.

És jött. Már be is lépett.
Vidáman jött, kis mosollyal az ajka 

körül, mint aki valamit jól végzett el. 
És akkor meglátta az autóbőröndöt a 
szoba közepén.

-  Mi az? Elutazik?
-E l.
Az arca most kissé elsötétült:
-  Mi történt? Csak nem kapott vala

mi rossz h írt hazulról? Valamelyik nő
vére talán?...

-  Nem. így határoztam. Elmegyek 
még ma. Most rögtön. Már rendelkez
tem is a garázsban.

Meglepődve nézett reám. Azt mond
ta: -  De édes, hát mi baja? Mi történt 
magával? És közelebb akart lépni, a ke
zét a vállamra tenni.

Én azonban hátraléptem.
-  Ne nyúljon, kérem, hozzám! És ne 

is tegye magát! -  És ez a szó elsodorta 
a fagyoskodó fegyelmet. Reátámadtam.

-  Ki vagy te? Mi vagy te? Micsoda 
aljas nő vagy te? -  Aztán zagyván, ku
szán elkezdtem vádolni. Hogy visszaélt 
a bizalmammal. Hogy intett annak a frá
ternek. Hogy láttam a tükörben, hogy 
összeesküdt azzal az idegennel. Összees
küdt énellenem. És miért? Micsoda per
verzitás! Hiszen én a képet magamtól, 
jószántamból, amúgy is neki akartam  
adni! Akkor hát miért kell így ravasz- 
kodni, összepusmogni a hátam  mögött? 
Már a tegnap is letagadott valakit.

-  ... Ez volt? Ez a szörnyű alak? És 
te csak tetted magadat, hogy nem is
mered? Vagy más volt? Megint valaki 
más? Ez szörnyű! Hát hány van még? 
Hány titokzatos férfi lappang még így, 
akiről én nem tudok? Miért kellett en
gem lóvá tenni, az orromnál fogva ve
zetni? Oh, én hülye! Én majdnem beléd 
szerettem... De most vége! Vége! -  és or
dítottam: -  Most vége, vége! Rájöttem!

Míg én ide-oda szaladgáltam a szo
bában, Milolu leült és csak nézett rám. 
Kissé szomorú, de kissé hamiskás mo
sollyal is. És ismételte: -  Ó, te szegény, 
ó, hogy sajnálom, ó, te szegény... -  És 
mosolya dacára is könnyek gyűltek a 
szemébe.
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról
Soká üvöltöztem. Sok durva szót vág

tam  hozzá, a legtrágárabb, legcsúnyább 
szavakat. O pedig csak ült ott előttem, 
a könnyzománcos szemével, és szép uj
jait néha összeillesztette, majd elválasz
to tta egymástól, és ismét össze és újra 
szét, és egyre csak engem sajnált: -  Oh, 
te szegény... oh, hogy sajnállak.

Hosszú szidalmazás után végtére el
hallgattam. Az, hogy nem védekezett 
és csak engem sajnált, folyton csak en
gem, lassacskán legyőzte tomboló hara
gomat. A szépsége is, a közelsége is. Az 
is, hogy elveszítettem. Már csak a kese
rűségem m aradt és csalódásom fájdal
mas emléke. Szégyelltem most m ár a 
sok goromba szót. Az asztalra könyököl
tem és arcom úgy támasztottam két te 
nyeremre, hogy ne is lássam. Végül azt 
mondtam tompán:

-  Most pedig menj el... Én elutazom...
De ő nem távozott, hanem fölkelt és

hozzám jött. A karosszék támlájára 
ült, és könnyű keze anyáskodva simo
gatta a hajamat: -  Te szegény... hogy 
szenvedtél... pedig nincs semmi ok reá, 
meglátod... Elmondom, mindent elmon
dok, és meglátod...

Átült velem szemközt, és aztán el
mondta.

Elmondta, hogy ő, amióta visszajött 
Amerikából, az Ést-Lapoknál riporter. 
Ennek három éve. Két év óta pedig a 
rendőri hírszolgálattal is együttműkö
dik. Itt olyasmikről is tudomást szerez, 
amit nem szabad megírni, amiró'l a kö
zönség nem tudhat, és a vizsgálat érde
kében nem is volna jó, ha tudna. így ér
tesült arról, titoktartást fogadva, hogy 
a Lionardót a képtárból ellopták, és a r
ról is, hogy később egy príma ham isít
ványt ju tta ttak  a helyébe, roppant rava
szul.

Ezt csak valami szervezett banda csi
nálhatta, a rendőrség szerint.

Mármost, mikor ő itt ezt a mi képün
ket meglátta, azonnal eszébe ötlött, va
jon nem ez az ellopott eredeti? Ezért 
sürgönyözött Budapestre: küldjenek 
képszakértőt, és detektívet is, aki nyo
mozzon. Sajnos, csak egy detektív jött 
meg, és az is későn, tova tegnap dél
után. Ő volt az, aki itt tegnap fölkeres
te. A képpel tehát baj lett volna, nyoma 
veszhetett volna, ha nem talál ki va
lamit. Erre az a mentőötlete támadt, 
hogy engem biztat fel a kép megvásárlá
sára. Az indokát viszont nem mondhat
ta el, hiszen őt titoktartás kötelezte, és 
akkor még abban sem volt biztos, hogy 
ez a mi képünk az eredeti- e?

— Mégis, kedves, én úgy örültem, mi
kor végre megvolt. Elképzeltem: milyen 
nagyszerű lesz, mikor majd beállítasz 
vele a Szépművészetibe. Mekkora dicső
ség, ha majd megírják, hogy Vida Tibor 
szerezte vissza ezt a műkincset! De ak
kor még nem voltam biztos benne, csak 
az ösztönöm súgta, hogy sikerülni fog.

A Marchese fellépése ezt aztán már 
valószínűvé tette. De ahhoz, hogy egé
szen bizonyos legyek, ez a Schönberg-

Belmonte kellett hozzá. Mikor itt meg
láttam, milyen gonosz pofája van, már 
nyilvánvaló volt, hogy ő volt az, aki “vé
letlenből” késett el az árverésről. 0  a 
bandafőnök!

-  És akkor te reákacsintasz és reámo
solyogsz... Oh, az a borzalmas mosoly!
-  kiáltottam  föl, és eltakartam  az ar
comat.

Milolu nevetett: -  Azt én nagyon rég 
gyakoroltam be, még az intézetben. Né
hány barátnőmmel volt egy titkos já té
kunk. Mindenikünk más-más grimaszt 
tanult be. Én annyiszor csináltam, 
hogy akármikor elő tudom venni. Nézd!
-  És hirtelen behunyta a fél szemét és 
félrehúzta a száját. Arcát aljas mosoly 
torzította el.

-  Rettentő!... Nem, nem! Ne csináld! 
Ne! Nem akarom látni!

Erre újból kacagott, majd elgondol
kozva mondta:

-  Milyen furcsák a férfiak. Anderson, 
azt hiszem, azért vett nőül, mert véletle
nül meglátta, és mikor reájött, hogy 
nem vagyok ilyen, hát nem érdekeltem 
többé. De ez ide nem tartozik, menjünk 
tovább.

Ő, miután Schönberg egyre fönnebb 
ment az ajánlatával, a rra  gondolt, 
hogy ki kéne próbálni, ez végül meddig 
srófolható. Azért nyomta meg kétszer 
a vállamat, hogy magam is ugrassam 
Schönberget. Csakhogy én ezt nem ér
tettem.

-  Miért nem mondtad nekem magya
rul?

-  Kockázatosnak gondoltam, mert 
ha megérti, az mindent elrontott vol
na. így csak egy maradt: lecsalni a csar
nokba, m intha a hátad mögött... és sike
rült! Fölment ötezer dollárig. Képzeld! 
Mit remélhet attól a képtől, ha ötezer 
dollárt ajánl érte? Most már biztos, 
hogy ez a lopott Lionardo. Ezért rögtön 
le is kocsiztam a detektívhez, és elindí
tottam  a nyomon. Én csak abban hibáz
tam, hogy nem avattalak be előre. De 
hogyan tehettem volna? Hiszen bizony
talan volt eddig. No és meglepetésnek 
szántam. Lehet, ostobaság volt tőlem, 
és borzasztóan sajnálom, hogy így szen
vedtél, te kedves, tejó...

És újra átjött hozzám. A szája a fülem
hez tapadt, és mélyen búgó hangon, az ő 
csókkérő hangján súgta: -  Én nagyon... 
nagyon... nagyon szeretlek téged...

Később még azt mondta:
-  Most már minden simán fog men

ni.

IV.

Ebben azonban tévedett. Nagyot téve
dett. És hogy ezt bemutassuk, egy idő
re el kell hagyjuk a Vida Tibor naplóját, 
hogy elmondhassuk, amit azóta a vizs
gálat megállapított.

Ehhez pár nappal vissza kell men
nünk.

Andersonné március 6-án küldött 
sürgönyében tehát szakértőt kért a 
Szépművészetiből, és egy olaszul tudó

detektívet, aki a palermói rendőrség
gel karöltve tudjon eljárni. Azt is kér
te, hogy repülőn küldjék őket. A minisz
térium azonban egy személy utazását 
elegendőnek tarto tta , a valutával akar
ván takarékoskodni. Ebből nem is lett 
volna baj, hiszen Andersonné nem cse
kély ügyességgel, no és sok szerencsé
vel a kép megmentését m ár amúgy is 
végbevitte.

A rendőr-tisztviselő dolga azonban 
nem volt könnyű. Időbe telt, míg alkal
masat találtak, hiszen ritka az, aki ná
lunk folyékonyan beszél olaszul. Végül 
akadt egy, aki valamennyire tudott, La
katos Károly, aki két évet volt Itáliá
ban hadifogoly, és jól-rosszul, valahogy 
megtanult olaszul. Ót már előzőleg is 
használták külföldön, igaz, nem Olasz
honban, hanem Csehországban. Csehül 
ugyanis tökéletesen beszél, minthogy 
az apja törzsőrmester volt valamikor és 
Tschaslauban szolgált. A fiú ott já rt isko
lába. Mikor tehát két hónappal ezelőtt 
odaküldték titkos megbízással, csehszlo
vák passzust adtak neki, ami Jan No
vak névre volt kiállítva. Ezt a megbízást 
igen jól teljesítette, meg is dicsérték ér
te. Éppen most tért onnan vissza.

így hát ez a Lakatos Károly indult 
el repülőn. Igaz, kissé későn. Merthogy 
újabb megbízatása helyszínére csak 
március 10-én délután érkezett.

Utasítása volt, hogy azonnal keresse 
fel Andersonnét és tájékozódjék nála. 
így is tett. Érkezése után föllátogatott 
az Excelsiorba.

De ő abban a drága luxusszállodában 
még a legkisebb, legeldugottabb szobá
ban sem akart lakni, nem, a világért 
sem! Arra túlságosan szűkös az ő napi
díja. Különben is, ha Lakatost kiküldték 
valahová, mindig arra törekedett, hogy 
a napidíjból mennél többet megspórol
jon, mert neki nagy családja van. Marad
jon hát valami belőle. Ilyenkor, ha pár 
száz cseh koronával, vagy osztrák schil- 
linggel tért haza, szörnyű büszke volt. 
Ezért kint rettentő rosszul élt, s úgy
szólván éhezett. Felkutatott tehát vala
mi legolcsóbb szállodát. Odalenn a kikö
tő mellett egyik szűk kis utcában áll az 
Albergo del Paradiso, valóságos lebuj. A 
nevére nem nagyon szolgál rá, mert ha 
paradicsom, akkor bizony ez csak a po
loskák paradicsoma. Lakatos azonban 
ezzel nem törődött, fő, hogy igazán olcsó 
legyen. Igénytelen ember és szerető csa
ládapa, nem bánja, ha éjszakánként vér- 
szopókkal kell küzdeni, csak hazahoz
hasson mentői több valutát.

Ebből lett aztán a baj.
Mert elég rossz h írű  ez a szállodács-

ka. Óh, nagyon! Már kívülről is ritka 
ronda. Szűkmellű ház, melyről itt-ott 
hull a vakolat. Piszkos ablakai mintha 
kancsalok volnának. Gyanús emberek 
tanyája, akik m iatt a rendőrség a szállo
dát m ár néhányszor megintette.

Nem csupán ebből lett a baj, de ez is 
hozzájárult.

(folytatás a következő számban)
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x ó m x -
A történelem nemzeti korszakának célja az egyesülés, 

minden lehetségesnek egységesítése a mértékegységtől a 
nemzetig. A reformkor is ezt sürgette, és ez valósult meg a 
48-as forradalomban is. Kemény Zsigmond nem hagyott két
séget afelől, hogy „Erdély nem akar többé külön politikai 
életet folytatni. Megunta azon hazug alkotmányt, mely tör
vénykönyveibe csak azért volt följegyezve, hogy az önkény 
számára jogosnak látszó formákat szolgáltasson; megunta 
azon kétszín függetlenséget, mely mellett tettleg osztrák tar
tománnyá vált anélkül, hogy a szabadság föláldozásáért osz
talékot igényelhetett volna a többi tartományoknak anyagi 
jólétéből.” Erdély csak Magyarországgal együtt remélheti a 
polgári jogok malasztjait, tekintélyének növelését és felemel
kedését. Ä két ország egyesítését Kemény a nemzeti eszme 
természetes velejárójának tekintette.

A történelemből nem lehet kilépni. De nem hallgathat
juk el, hogy az Erdélyt egyesítő történések -  az 1848-as 
törvény, az 1867-es kiegyezés, de leginkább az 1919-es erő
szakos Romániához csatolás a nemzetiségek megkérdezése 
nélkül — mindig rombolóan hatottak az erdélyiség lényegét 
alkotó vívmányokra. Az egyesülés vagy az elcsatolás min
dig nemzetállamokkal/hoz történt, amelyeknek központosí
tó politikája egyáltalán nem volt toleráns a sokszínűséggel 
szemben, pedig az erdélyi autonómiákból és önkormányzat
okból kifejlődhetett volna a svájcihoz hasonló politikai ál
lamrendszer. A nemzeti vakhév szétverte ezt a lehetőséget. 
Amikor Jászi Oszkár keleti Svájcról kezdett beszélni, a le
hetőség már szétfoszlott, aztán az Erdélyre kényszerített ro
mán impérium, balkáni eszközeivel, a még meglévő alapokat 
is fölszámolta. Az egyik legfejlettebb autonómia -  a szász 
universitas -  hordozóját, a szászokat később elűzték, vagy fej
pénzért eladták. Csak a hagyományok felélesztése, rekonst
rukciója maradt meg értelmes cselekedetként a jelen embe
rének. Az egykori modell lényegéhez -  talán korszerűsítve a 
harmadik évezred már jelentkező igényeivel (önkormányzati 
rendszerek) -  vissza lehet térni. Ez lehet az erdélyi probléma 
egyetlen megoldása. Ma a homogén nemzetállamok szétrom- 
bolása van soron.

Mi maradt meg az utókornak a történeti transzszilvaniz- 
musból? Az önálló erdélyi állam a fejedelemség megszűnésé
vel (1690) többé nem volt aktuális, de nem így az önálló Er
dély egy szövetségi rendszert megvalósító államrendszeren 
belül. Ennél sokkal fontosabbak azok az eszmék, hagyomá
nyok, amelyeket a két háború közötti transzszilvanizmus is 
átvett, és amelyek ma is éltető erők lehetnek. Edmund Burke 
szerint bölcsebb dolog a ránk hagyományozott örökségre épí
teni, mint kizárólag jogi absztrakciókra. Ezeknek nincs szük
ségük természetjogi forrásokra, tételezett isteni parancsola
tokra, mert a természet példájára működnek, ugyanolyan 
módon, ahogyan tulajdonunkat s életünket élvezzük.

[...]
A két világháború közötti transzszilvanizmus tragikusan 

elbukott.
Tamási Áron elbeszélésében Lőrinc a mulatóban, ahová 

betévedt, összebarátkozott a magában üldögélő román pász
torfiúval, aki jelképesen a székely fiúnak adta furulyája har
madrészét, az első karikát. S közben egy szász fiú is arra té
vedt, és ő is megkapta a furulya harmadik harmadát. Mert a 
szép háromkarikás furulya, magyarázta Lőrinc az értetlen
kedő szásznak, olyan közös kincs, melyet hárman egyszerre 
nem fújhatnak. Ekkor bejött a kocsmába a csendőrőrmester, 
s mindjárt vége szakadt a testvéries osztozkodásnak. Addig 
még valahogy ment a dolog, amíg a furulya Demeter bánatát 
és a szász harsányságát beszélte, de amikor Lőrinc egy szé
kely kesergőt kezdett játszani, a furulyát, melynek színe bar
nafényes volt, mint a pásztorok haja, a csendőr kirántotta 
Lőrinc kezéből, földhöz vágta és rátaposott. Reccsenésében 
benne volt mind a hármuk dallama. S akkor Lőrinc közép
re szökött, ahol minden ütés csak őt érhette, és csak ennyit 
mondott: „A közös kincset rontottad össze, te balga.” (Erdélyi 
társaság.)

FÁBIÁN ERNŐ: A két világháború közötti erdélyi
ség (részlet)
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P e n e t r á n s  z e n e
Mottó: A hangerővel egyenes 
arányban növekszik a zene 
gondolati és érzelmi üressége.

Gyilkos erővel zúdul ránk 
mindenünnen a szórakoztató 
zene. Még a legkisebb lábonál
lókban is olyan erősen szól a 
rock- meg egyéb zene, hogy nem 
tudsz két szót váltani az ismerő
söddel, mert nem hallod a saját 
hangodat sem. Ez aztán az iga
zi PENETRÁNS ZENE. De hát 
éppen erre megy a “játék”: min
dent áthatoló, mindenüvé beha
toló, mindent kersztüljáró “ze
nét” akarnak belénk sulykolni. 
Sokan nagyon jól érzik magu
kat ebben a “zenei” környezet
ben: nem kell saját belső' üressé
gükkel megküzdeniük. A külső 
lárma “lefedi” az ijesztő belső né
maságot.

Még az ún. komolyzene modern 
vonala sem nélkülözte a hang
erővel való monumentalizálás 
csábító kísértését: miért ne le
hetne az értékes zene is “stadi
on-terjedelmű”? Az elektronika 
minden “segítséget” megad ah
hoz, hogy versenyre kelhessen 
egymással a két zenei világ. 
Mammutkoncertek egész sorá
val dicsekedhet a 20. századi 
komolyzene is. Különösen a ro
mantika nagy, bombasztikus 
műveinek a megszólaltatásá
val írta be nevét ez a század a 
zene történetébe. Csak úgy röp
ködtek az ezer- vagy netán mil
lióhangú zeneparádék tűzijáték 
petárdái. Az amúgyis penet
ráns hangzású nagy szimfóni
ák szinte hangzás-felhőkarco
lókká magasodtak az ámuló 
hallgatóság előtt.

Sokáig azt hitték (hittük!), 
hogy a felfokozott, átütő zenék
kel, zenéléssel valamire men
tünk a kultúra terén. Későn vet
tük észre, hogy többet ártottunk 
a zenének, mint használtunk.

A penetráns hangzások kere
sése azonban máig nem szűnt 
meg, inkább növekedett; ötlet
ben, zenei designban, látványos 
felfuvalkodottságban. De hol is 
kezdődött ez a fantasztikus fo
lyamat?

Mindenkorszakban ezerszám
ra készültek új zenék, kevés ma
radt fenn belőlük. Inkább azok 
éltek túl a napi “divatot”, ame
lyekben volt eszmei tartalom, ér
zelem, kifejezés.

Vagyis: KÖLTÉSZET. A zene- 
történetet átbogarászó zenetudo
mány sorra fedezte fel a múlt 
zenei értékeit, mondván: hálát
lan volt az emberiség azokkal 
a művekkel és alkotókkal, aki
ket egyszerűen elfelejtett vagy 
KIFELEJTETT a mindennapos 
hangversenyéletből. És valóban 
sok szép, igazi költői darabbal

gyarapodott a 20. század hang
verseny-repertoárja. Sok darab 
viszont nélkülözte a kifejezés 
mélységét, és hiába volt hozzá 
mindenféle muzikológiai magya
rázat, újra nem tapadtak meg a 
zenei köztudatban. Elgondolkoz
tató volt az a jelenség, hogy a 
valóban értékes darabok miért 
“kallódtak” olyan sokáig? A fele
let csak újabban merült fel tuda
tunkban. Hiába kifejezésteljes, 
költői a zenemű, kell hogy le
gyen benne valami penetráns is, 
ami nemcsak felhívja magára a 
kortársak és utódok figyelmét, 
de meg is rögződik a zenei köz
tudatban, bennünk ragad és a 
műveket újrahallgatva mindjob
ban meg erősödik és tartóssá vá
lik. Itt nem külsőségekre gondo
lunk, disszonanciákra, egy-egy 
jellegzetes akkordra, dallamfor
dulatra, formajegyre, hanem a 
zene belső világából előtörő sajá
tos vonásra. Olvastam valahol, 
hogy Bartók 2. Vonósnégyesét 
hallgatva egy német professzor 
megjegyezte: nagyon vad, de 
van benne erő. Világos, hogy a 
romantika zenéjén nevelkedett 
tudós professzor (a 20. század 
második évtizedében járunk) a 
bartóki zene átható erejét érez
te meg. Rengeteg modern alko
tásról nem mondható el, hogy va
lóban ártható, énünkbe hatoló 
zene lenne, bár sok közülük va
lóban művészi alkotás, de nincs 
penetráns ereje.

A mai zeneszerzők megérez
ték, hogy nem elég CSAK MO
DERNNEK LENNI, kell még 
valami. Ezt úgy “fordítottuk” le 
magunknak, hogy ma is, mint 
régen, kell az egyéniség, az a 
valami, ami csak arra az egy al
kotóra jellemző. De nem lehet a 
mai sok százezer alkotó minde- 
nike egyéniség -  a szónak közis
mert értelmében. Az egyéniség 
helyett kell még valami más
nak is lennie, annak, amit szí
vesen neveznék PENETRÁNS 
ERŐNEK, ÁTÜTŐ ENERGIÁ
NAK. Sokan tudják ezt a zene
szerzők közül is, és minden esz
közt latba vetve igyekeznek is 
megfelelni újításaikkal, elektro
nikus beavatkozásaikkal, ma
gyarázó szövegeikkel ennek az 
elvárásnak is. De nem könnyű 
feladat! A zeneszerzőnek vagy 
megvan, vagy nincsen meg ez 
a penetráns kifejezőképessége. 
Megtanulni nem lehet. Semmi
lyen tudás, semmilyen költői ki
fejezés nem pótolja ezt a sajátos 
belső erőt. Néha csak EGYET
LEN MŰVET igéz meg ez az 
erő. Ez a titka a Carmennek, a 
Parasztbecsületnek vagy a Car
mina buranának.

TERÉNYI EDE
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Szeptem beri évfordulók
1 -3 5  éve halt meg Francois Mauriac francia író
2 -  160 éve született Ivan Bilik ukrán író

200 éve született Esteban Echeverría argentin író
3 — 70 éve halt meg Franciszek Nowicki lengyel költő
4 — 200 éve született Miké Imre történész

40 éve halt meg Albert Schweitzer német polihisztor 
5 -1 1 0  éve született Victor Chereste§iu román tudós
6 -  120 éve született Franz Theodor Csokor osztrák drámaíró
7 -  135 éve született Alekszandr Ivanovics Kuprin orosz író

350 éve halt meg Tristan l’Hermite francia költő
8 -  160 éve halt meg Nyikolaj Ivanovics Hmelnyickij ukrán író

360 éve halt meg Francisco Gómez de Villegas y Quevedo 
spanyol író

9 -  160 éve született Acsády Ignác történész
80 éve született Kerényi Grácia költőnő
490 éve született Francesco Robortello olasz filológus

10 -  460 éve halt meg Antonio de Guevara spanyol krónikás
11 -  140 éve született Abonyi Árpád író

120 éve született David Herbert Lawrence angol író 
480 éve született Pierre de Ronsard francia költő

12 -  140 éve született Sophus Claussen dán költő
14 -  50 éve halt meg Franz Weiskopf német író
15 -  80 éve halt meg René Ghil francia író
16 -  590 éve halt meg Manuel Chrysoloras görög humanista

160 éve halt meg Johannes Kinker holland költő
17 — 185 éve született Emilé Augier francia író

100 éve született Vladán Desnica szerb író 
18 -  20 éve halt meg Italo Calvino olasz író

270 éve halt meg Justus van Effen holland író 
210 éve született Kondratyij Fjodorovics Rilejev orosz író

20 -  100 éve halt meg Vjenceslav Novak horvát író
21 -  110 éve született Georgi Canev bolgár kritikus

130 éve született Ivan Szergejevics Smeljov orosz író
22 — 120 éve született Benedek Marcell író

235 éve született Kis János költő 
60 éve halt meg Vikár Béla műfordító

23 -  135 éve halt meg Prosper Mérimée francia író
1040 éve halt meg Abú Tajjib al-Mutanabbi arab költő 
140 éve született Orczy Emma magyar származású 
angol írónő
400 éve halt meg Pontus de Thyard francia költő 
30 éve halt meg Saint-John Perse francia költő

25 -  35 éve halt meg Erich Maria Remarque német író
26 -  85 éve született Hárs Ernő magyar költő

30 éve halt meg Jakob Paludan dán író
27 -  130 éve született Grazia Deledda olasz írónő

270 éve született Philipp Hafner osztrák író
28 -  35 éve halt meg John Dos Passos amerikai író

440 éve született Alessandro Tassoni olasz költő
29 -  185 halt meg Antonin Jaroslav Puchmajer cseh költő

40 éve halt meg Philip Stevenson amerikai író
30 -  290 éve született Etienne-Bonnot Condillac francia filozófus

110 éve született Werner Johann Guggenheim svájci író 
140 éve halt meg Samuel David Luzzato héber költő

Hopi közmondás
VÍZSZINTES
1. Hopi közmondás; első rész.

15. Rajzoló volt (Emil). 16. Német 
protestáns teológus volt (Georg). 
17. Régi rádiómárka. 18. Három 
pagina! 19. Színész volt (Lajos). 
20. Albán pénz. 21. Állóvíz. 22. 
Besenyő ház. 23. Verdi operája.
25. magad. 26. Férfinév. 28. An
gol fiúnév. 30. Habos ital népies 
neve. 32. Román pénznem. 33. 
Rétes jelzője lehet. 35. Rugalmas 
anyag. 37. Vidéki kirándulás. 39. 
Kettőzve: édesség. 41. Borókapá
linka. 42. Latin és. 43. Mózes öt 
könyve. 44. Francia matematikus 
(Gabriel). 46. Hátraint! 47. Gyulla
dás. 49. Költői mutatószó. 50. Ütés 
hatására kieső. 52. A közelebbin. 
54. Kipling szürke farkasa. 56. 
Olasz hármas. 57. Alapszín. 59. 
Idegen női név. 60. Svájc főváro
sából való. 62. Európai Unió, rö
viden. 64. Pár, angolul. 66. Állati 
fekhely. 68. Némán fal! 69. Luxem
burgi, gaboni és belga autójelzés. 
71. Egyhangú órasíp! 72. Kerü
let, röviden. 73. Perzsa nép volt. 
74. Könyvet készíttető. 76. A szom
szédba beszélő.

FÜGGŐLEGES
1. A Noszty fiú ... Tóth Mari

val (Mikszáth). 2. Próbál, edz. 3. 
A világ ... (Verne). 4. Csendes Ja
ki! 5. Ázsiai szigetállam. 6. Szám
szerű tény. 7. Kötés (zenében). 8. 
Egyetemi tanár. 9. Filmszínház. 
10. Angol város. 11. Estefele! 12. 
Sósav vegyjele. 13. Táplálkozhat. 
14. Csavarintó. 22. Az utcára ér.
24. Német elektronikai márka. 27. 
Rag, a -val párja. 29. Becézett Eri
ka. 31. Lábbal illet. 33. Nyáj (táj
szó). 34. A vadon ... (Jack London). 
36. Több fajtájú. 37. Hopi közmon
dás; második, befejező rész. 38. ... 
et moi (Géraldy). 40. Lám. 44. Egy
féle fafajta. 45. Miattam. 48. Foci
kupa volt. 50. Mázol. 51. Bezörren! 
53. Nemzet. 55. Sakkvilágbajnok 
volt. 58. Vük nagybátyja. 60. Hüve
lyes zöldség. 61. Illem. 63. Nemde? 
65. Becézett István. 67.... go!, men
jünk! (angol). 70. Csomó. 73. Ru
hát tisztít. 75. Enyém, angolul. 77. 
Néma Zita!

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 15. számában meg

jelent Kérdés című rejtvény meg
fejtése: ... de hogyan szabaduljon 
meg saját magától?
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