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Austria Felix
Bécs számomra most már csak sebként eleven. Mint is

mert táj, emlékekkel tele városkép, melybe beleköltözött a 
pusztító változás, a bontás.

Bécs, aki mindig megúszta az ostromokat; az én címer- 
mezőmbe a halál Karamusztafája tudott csak beleszánta
ni, számomra ez lett boldog Ausztria forradalma. Nagy 
hangulatok menedékét röpítette a levegőbe. Maradék éle
tem talán már nem elég hosszú, hogy szilánkjai egyáltalán 
visszaérjenek.

Európa abroszát mindenütt kikezdte egyszer-kétszer a 
moly. Talán egyedül Bécsnek nem volt igazi felfordulása. Le
het eltúlzott elismerés, hogy a kihaló Babenbergek és érke
ző Habsburgok alatt jóformán itt soha nem mosták össze a 
hitet az inkvizícióval, az őrizni való hagyományt a felforga
tással is járó újítással. Mellette szól az is, hogy az emberi 
nagyság megtűrése néha akkora kockázattal jár az életet és 
a történelmet illetően, hogy akár forradalomról is lehet nyu
godtan beszélni.

A századok az emberiség napjai, kevésbé szelíd és kedé
lyes értelmezésben zsúfolt katonavonatokhoz is hasonlítha
tók. Az elmúlt közel egy évszázad alatt Ausztria valóban egy 
rendező pályaudvarrá csökkent, de szerencsés vasutasok ke
zén állta a sarat, a jégesőt. Egy század véget ért megint. Sze
relvényével mint menekültek, mint emigránsok, magyarok 
is többen jöttek át, mint ahányan hazafelé utaztak, szállin
góztak. Ez a vonat nagyot teljesített magyar ügyben. A meg
érkezés, a beérkezés újabb, szinte a születéssel egyenlő értel
mű telephellyé lépteti elő azt, amit második hazának szokás 
nevezni. Bécs és Ausztria mára kész, a múlthoz képest is 
egyenlő érdekű magyar értelmű világ. Magyar értelmű vi
lág is.

Nem most kap lábra és nem köztünk, ősi érzet ez, hogy 
minden satnyul és romlik. Mert nagy, szent korokról szállott 
át reánk, túl nagy és túl szent előzményekről, mint áldás — 
az esély s a biztatás képe. A megrázó, a felrázó elégedetlen
ségjoga és szokása is. Mondják, hogy már Periklész életében 
nem mindenki tartotta a megtestesült tökélynek Hellaszt, 
de az az imázs azért máig a legjobban bírja a strapát. Ró
ma csúcspontján Horatius búsong és erősítgeti, hogy a világ 
nemzedékről nemzedékre silányabb.

Egyetlen más szempont szerint fénykorok földi menny
országból földi pokollá válhatnak. Ovidius szerencséjének 
szemszögéből Róma nagysága elég piti, és nem tekinthe
tő kicsinyességnek, mikor Berzsenyi „hajdán-erős”-ről ódá- 
zik nemzetünk nevében. Amikor Bécs elnyelte az erdé
lyi fejedelemséget, a toscanai utolsó Medici-pavilont, az a 
kor a negyven prédikátor s a négyezer Thököly-Rákóczi- 
Tyukodi pajtás szempontjából huncut világ volt. Jenő her
ceg Belvederét épített, a madéfalvi sortűz egyre rosszabb 
kilátást vetít elénk.

folytatás a 14. oldalon

•  M akovecz Imre: Én és Európa

•  N agy G áspár versei
•  Jancsó  M iklós: M űvész úr

•  L ászlóffy Csaba: M inek az évfordulója?

•  Szőcs István: Oroz, csen , koppint...

•  MILOLU -  B ánffy  M iklós regénye (3)
•  A NAGY KILOMETRIK

OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013.
x Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.

Vízió egy koronatérró'l, Makovecz Imre rajza
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AUSTRIA FELIX
> » »  folytatás az 1. oldalról

Am az utókor válogat, az utókor kényeskedik és sze
lektál. Az utókor nem mindig hederít azokra a fájdal
makra, melyeket nem maga érez, nem maga visel el.

Néha még azokra sem, melyeket hosszú igában 
megszokott már, mint kutya a verést. Az ő öröksé
ge ugyanis valcer a kurtavas után. Az ő evidenciá
ja valami egyáltalán nem egyértelmű haladás. Az 
utókor sírdogál, az utókor szipog, duzzog az évfor
dulókon. De -  hasznos ez, hasztalan? -  az utókor 
megenyhül, ellágyul, amikor szimbolikust, magasz
tost, patetikust, gyógyítót érez meg. így lesz végül 
számunkra is pozitív szimbólummá az egykori csá
szárváros, kamarillástól, zsandárostól. Mert (hadd 
határozzam meg lelkűnknek kedves metaforával): 
Bécs is olyan, mint Kolozsvár -  „a kapuja kilenc zá
ros”, és abban nem a vasasnémet lakik, hanem a 
mészáros, ki Mátyásnak velős csontot, nekünk bé
csi szeletet szolgáltat a jóléthez, abban nemcsak 
Haynau lakik, hóna alatt a tombolni szabadon en
gedett brünni hóhérlegényekkel, hanem maga a jó 
és szép és szomorú fehér pofaszakállas Ferenc Jós
ka is, akinek kora viszont olyan volt, hogy megbo- 
csáthatatlannak tűnő bűnei után is mindent meg
bocsátott már a Bécsétől, Brassójától, Aradjától és 
Spilbergjétől megfosztott magyar.

Ma ezerszer nagyobb a zajártalom az egész Kár
pát-medencében, mint mikor Krasznahorka büszke 
várából bömbölt egy tárogató, esetleg a móc hegyek
ből egy furulyácska, mégsem arra figyelünk méla- 
búsan és belesüketülve, hogy a nagy emberek el
tűnnek s velük a régi szép magas vérnyomásunk, 
a helyet törpék töltik be. Szvatopluk és Ciliéi Ulrik 
helyett Benesekkel és Titokkal kell huzakodni. De 
hát ki szeretné holmi értékesíthetőnél kisebb múlt
ra váltva, törpe Árpádokra és Szent Istvánokra néz
ni fel? Mindenkinek kell és jár a maga hagyományá
nak mércéje, meséje, mitológiája.

Nincs is ezzel mindig nagy baj. Valóságra építjük 
hiedelmeinket és hiedelmekre valóságunkat. Ezt 
hívnánk a legtermékenyebb emberi hajlamnak, és 
ez az emlékezet.

Negyvenöt év -  igen nagy idő, hatalmas idő ez a 
szent semmiség. Ez teljesen, nem függetlenül, de el
különíthetően csakis a Bornemisza Társaság időva- 
gyona, múltja. Ékes foglalata teljesítményének. Van 
már, lett már, gyűlt már saját mitológiánk, és édes
bús hasonlat: akár a kapucinusok kriptájában -  ott 
vannak benne a méltán tisztelettel idézett, emlege
tett, megőrzött házi szentjeink: a teljesség minden 
szív tulajdon titka, de valami tárogató vagy furulya
szó, akár az otthon maradt nemzetség, akár csak 
valami Iluska sírja felől hívja Kántásékat az Obere 
és Untere Donau-sor, az Obere és Untere Hungári
ák felől, és Juhász Sárit és Hanák Tibort, és a lel
kűnkben folyton újraélesztett és újratemetett Már
tát és Pistát, azt a gravitációs közeget és lutheri 
szigorúságot és szertelenséget, melyre a képzelet és 
a kronométer vigyázott fel, és mindenki más, aki ez
által tartozik immár örökre ide is, a BPT népéhez, 
társulatához, teátrumához és templomához.

Indulhatunk a Burgba, hogy jelképesen nyög
je bús, illetve vidám, már nem idegen hadunkat 
Bécsnek büszke vára, felsorakozhatunk a sétapalo
táshoz vagy visszapillanthatunk, hogy Tokaj szőlő- 
vesszein és Csíkmadarason, Beregszászon milyen 
kiirthatatlanul terem máig a magyar szó ennek a 
45 évnek is köszönhetően. A fő kérdés -  nagyon át
tételesen és jelképesen — már félezer év távlatából 
csakis egyetlenegy marad. Idejében feltétetett és 
él, sajog, szorongat -  és persze reménnyel tölt el a 
reá időnként adható, kiadható, megújítható válasz: 
mikor lesz már, hogyan lesz még jó Budában laká
sunk? ... S ha nem, akkor legalább Bécsben.

A M agyar írószövetség  
’56-os Em lékbizottsága
A z ’5 6 -o s  e m lé k b iz o ttsá g  te v é k e n y sé g é r ő l
2006. október 23-án lesz az 1956-os forradalom kitörésének 50. év

fordulója. A XX. századnak arra a kivételes pillanatára emlékeztünk 
majd, amikor a magyar nemzet világtörténelmet írt.

Feledhetetlenül fontos szerepet játszottak a magyar írók a forradal
mi eseményekben. A Magyar írószövetség pedig tevékenységével, ál
lásfoglalásaival nem csupán visszahangozni volt képes a történelmet, 
hanem alakítani is. A második szovjet agresszió után írószervezetünk 
lett az ellenállás egyik központja.

Ez az örökség kötelező erejű számunkra.
A magunk lehetőségeivel és eszközeivel aktív szerepet kívánunk vál

lalni a megemlékezésekben, hogy az évforduló megidézése ne csupán 
néhány koszorút és ünnepi beszédet jelentsen, hanem nemzeti közössé
günk tudatának meghatározó részévé váljon 1956 öröksége, és méltó 
helyet kapjon a fiatal nemzedékek történelmi emlékezetében.

Az idén hatvanéves, 908 hazai és határon túli tagot számláló Ma
gyar írószövetség jelentős ünnepségsorozattal szándékozik meg
ünnepelni az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulóját. Szövetségünk, valamint annak tagjai fontos szerepet ját
szottak történelmünk e sorsfordító eseményében, s a megújult vezető
ség (Kalász Márton elnök, Kiss Gy. Csaba, Szörényi László, Vasy Gé
za, Ferenczes István, Kovács István, Prágai Tamás elnökségi tagok, 
valamint L. Simon László titkár) úgy tapasztalja, hogy a forradalom vi
lágtörténelmi jelentőségét sajnos jobban elismerik külföldön, mint ne
héz sorsú hazánkban, ezért a Magyar írószövetségnek is mindent meg 
kell tennie a közelgő évforduló méltó, és kellő visszhangot kapó megün
nepléséért. Ennek érdekében az írószövetség olyan, a mindennapi poli
tikai élet szereplőitől független emlékbizottságot hívott életre, amely 
kidolgozza és megvalósítja az elnökség által kitalált programtervet. 
Az emlékbizottság magyar és a forradalommal szimpatizáló lengyel ta
gokból áll:

Kalász Márton -  költő, az írószövetség és a bizottság elnöke 
Czigány Lóránt -  irodalomtörténész 
Dávid Gyula -  író 
Fekete Gyula — író
Göncz Árpád -  író, az írószövetség tiszteletbeli elnöke
Horváth Miklós -  hadtörténész
Karátson Gábor — író, képzőművész
Kiss Gy. Csaba -  irodalomtörténész
N. Pál József -  irodalomtörténész
Nagy Gáspár -  költő
Pomogáts Béla -  irodalomtörténész
Ratzky Rita -  irodalomtörténész, főigazgató (PIM)
Regéczy Nagy László -  író 
Andrej Wajda -  filmrendező 
Bohdan Zadura -  író
Az emlékbizottság első ülését 2005. október 22-én tartja.
A Magyar írószövetség 1956-os emlékbizottságának tervezett prog

ramjai, a forradalom és szabadságharc méltó megünnepléséhez kapcso
lódó eseményei, megvalósítandó tervei, kiadványai:

-  Felhívás a világ íróihoz 1956 méltó megünnepléséről, ehhez kap
csolódóan interjúkötet kiadása, amelyben jelentős európai írók valla- 
nának arról, mit is jelentett, jelent nekik 1956

-  Országos szavalóverseny hirdetése
-  A témához kapcsolódó színdarab-, novella- és regénypályázat ki

írása
-  Gérecz Attila-emléktábla avatása a Magyar írószövetség székhá

zának falán
-  A Magyar írószövetség hatvanéves története képekben című kö

te t megjelentetése
-  Nemzetközi tanácskozás rendezése Irószervezetek a kom mu

nista diktatúrák ellen címmel
-  Rendhagyó irodalom- és történelem órák ta r tá sa  szerte az or

szágban.
/

A M agyar író szövetség  vezetősége
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NAGY GÁSPÁR 
Visszhangzó lépcsők

Lelkemet akartad
szívemet facsartad

testemet megrongáltad

egy eleven Balassi-szohorhoz
Némely dallamomban

súgásod ahol van
te nyitottad meg számat

Énekem legvégül
majd veled is bekül

tizenhatodik század!

Láttam ifjan én már
nemzetem mint rontják

szakadatlan pörökkel

Minden ékességit
földig lerombolják

veretik az törökkel

Dúlásra jött hordák
mindig megóhajtják

szüzeknek szép seregit

Viszik Drinápolyig
gyalázzák napestig

rajtuk vajon ki segít?!

Vannak aztán hévül
fajtámnak „díszéül”

pogánynálpogányabbak

Elöntött a posvány
vélük hadakozván

förtelmes utálatban

Bűnben hentergésem
reménytelenségben

láttam magam már holtan

Szívemnek balzsamát
homályban keresvén

magamat kaszaboltam

Bánkódván eleget
pokolra szánt lelkem

bocsánatért elhoztam

Hogy bűnöm oldoznád
merészeltem hozzád

folyamodni imákkal

Messzi zsoltárokbúl
gyakorta kicsordul

könnye Dávid királynak

Ezért lobogómon
zsoltáros hárfája

életemet kimondja

Kardom tükörére
envérem is csordult

édes hazámnak gondja

De nem véres szablya
nem is szemek rabja

volnék Balassi Bálint

Zólyomnak szülötte
világnak űzöttje

bátran elédbe áll itt:

Legyen akaratod
sorsom záróköve

lelkem immár tenálad

Legszebb dallamomban
zúgásod ahol van

te nyitottad meg számat

Énekem legvégül
veled is megbékül

tizenhatodik század!

*

Már csak az Égnek dúdolod
(+ 2004. 07. 30.)

i.m. Illyés Kinga.

Már mondhatatlanok vagyunk,
Szívem,

Te már nem mondod többé 
versemet!

Már csak az Égnek dúdolod, 
ha kell!

S ha nem? Te dúdolod akkor is 
talán,

mikor majd halkan kopogtatsz 
ablakán.

Hát nem mondod többé soha, 
és senkinek!

Nem is mondtad soha, 
csak én képzelem el 

szép hangodat 
szavaim szárnyaként 

amint verdesett... 
repülhettem így én is hát 

Veled,
mert Útravalód volt 

az útleveled!

S Te lettél nekünk: 
angyalsuhogás az Ég iránt, 

határokat átlépő' virág... 
és amíg itt voltál velünk 
kinyílt a Szóba zárt világ, 
fölötte szállt az éneked... 

Pódium-hercegnő', komédiás, 
köszönjük Neked!

3
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JA N C SÓ  M IK LÓ S

Művész úr
elm on d ja  e g y  sz ín m ű v ész
Mélyponton voltam, öregem, lelkileg 

teljesen a padlón feküdtem. Úgy éreztem 
magam, mint ügyvédbarátom, aki kétség- 
beesetten mesélte a napokban, hogy hóna
pok óta minden perét elveszítette. Végül 
befutott neki egy biztos ügy: egy ártatlan 
tízgyermekes anyát képviselt, akit rendsze
resen és módszeresen vert az iszákos, nő- 
csábász, munkakerülő' férje. A napi vere
kedések válóperhez vezettek, barátomnak 
semmi kétsége nem volt afeló'l, hogy ő nyeri 
meg a pert, és a válást kimondják az általa 
képviselt, újfent és naponta lilára vert sok- 
gyermekes anyajavára.

A tárgyaláson, mikor arra sor került, 
ügyvédbarátom büszkén felállt, színpadi
as mozdulattal kinyitotta műbőr irattartó
ját, és diadalmas arccal kivett belőle egy 
vastag iratcsomót. Feltette a szemüvegét, 
rendkívül intelligens arcot vágott, miköz
ben kézbe vett egy lapot. Belenézett az iro
mányba és rettenetesen elsápadt. Alig tu
dott megszólalni.

-  Kérem a tárgyalás elhalasztását -  
mondta kétségbeesetten.

-  De miért? -  kérdezte a bíró -, hiszen az 
ügy világos. Csupán néhány aktát kell lead
jon, ügyvéd úr.

Barátom szája teljesen kiszáradt.
-  Bíró úr -  mondta kísérteties hangon —, 

otthon felejtettem védencem anyagát. Téve
désből egy végrendelet-hamisító ügyét hoz
tam magammal.

A bíró alig tudott elfojtani egy mosolyt, 
mit volt mit tenni, a tárgyalást el kellett ha
lasztani. De a válópert így sem nyerte meg 
ügyfelének barátom, ugyanis az asszony 
férje másnap ismeretlen helyre elutazott, 
de előbb úgy elverte szegény feleségét, 
hogy az visszavont minden követelést, ami
re igényt akart tartani. A gyerektartásról 
is lemondott, úgy meggyőzte az ura. Vagy
is ügyvédbarátom ezt a perét is elvesztet
te, rajta röhögött az egész ügyvédi kamara, 
gépírókkal egyetemben. Rettenetes idegál
lapotba került szegény, ráadásul a felesé
ge is megbocsátott neki, és visszaköltözött 
hozzá: vigasztalni szerette volna férjét, de 
az végül is szinte a bolondokházába került, 
mint gyógyíthatatlan csendes őrült, az ese
mények következtében.

Valahogy így éreztem magam én is: pil
lanatnyilag nem volt munkám, nem volt si
kerélményem -  semmilyen vonatkozásban. 
Igaz, a feleségem nem költözött vissza hoz
zám, hogyan is költözött volna vissza, el 
sem hagyott szegény, vinné el az ördög, gon
doltam, ezt az egész életet. Embernek sem 
éreztem magam, színésznek sem, művész
nek sem. Semminek éreztem magam.

És ekkor eszembe jutott a fodrászom. 
Akinél sok éve nyiratkozom, aki mindig 
mély meghajlással, mosolyogva fogadott, és 
nagy-nagy tisztelettel mondotta:

-  Tessék helyet foglalni, művész úr! Jó, 
hogy látom újra, művész úr.

Be mertem vallani magamnak: ez a „mű
vész úr” -  hiányzott nekem. És az a lélek
ből fakadó engemtisztelet, ami fodrászom
ból ilyenkor sugárzott: csalódásoktól, vélt 
és valós emberi kudarcoktól megviselt, ér
zékeny, szerencsétlen művésziéiként vigasz
talására.

Közhely, éppen ezért igaz: az ember ott 
érzi jól magát, ahol megbecsülik. Nem gon
dolkoztam hát sokat, felemeltem a telefon- 
kagylót és bejelentettem magam fodrászom
nál egy nyiratkozásra. (Mindig szoktuk 
egyeztetni a nyiratkozás-időpontot, hogy ne 
kelljen várakoznom. Ez törzsvendégi előjo
gaim egyike volt -  a hitelben -  nyiratkozás 
mellett.) Már a gondolat jóleső érzéssel töl
tött el, hogy hallani fogom: ’’Hogy tetszik 
lenni, művész úr?” Vagyis hallani fogom: 
’’művész úr.” Hogy az vagyok. Művész. És 
Úr. Művész Úr. Mindenek és mindenkik el
lenére.

Pontosan érkeztem -  a fodrászszék azon
ban ezúttal nem várt üresen, hívogatóan, 
mint máskor. Egy vörösképű, vöröshajú kö
zépkorú úr terpeszkedett otthonosan ben
ne.

-  Csak egy kis türelmet kérek, művész 
úr -  jött felém bocsánatkérő mosollyal fod
rászom — azonnal végzek ezzel az úrral. 
Utána természetesen Ön következik.

-  Csak tessék -, mondtam megenyhülve 
a kedves fogadtatástól (és persze a művész- 
urazástól) -, nem sietek.

És amit már nagyon rég nem tettem mű
vészéletem és hajnyíráskarrierrem során — 
ráültem az egyik vinilinnel beborított szék
re, mint egy közönséges, ismeretlen vendég. 
Amin lehet -  akár órákon keresztül is -  
büntetlenül várakoztatni. Ültem a kiszol
gáltatottak számára fenntartott helyen, 
mint egy közönséges, mint egy... mint egy 
nem művész. Mint egy civil. Akit a Sors vá
rakozásra kényszerít.

A vöröshajú úr, aki fodrászszékemet és 
szabad időmet bitorolta, angol lehetett. 
Vagy amerikai. Angolul próbálta megértet
ni magát, kézzel és arcfintorokkal magya
rázta, milyen módon szeretné frizuráját. 
Buzgón vakargatta szőrös állát, ebből logi
kusan arra következtettem, hogy borotvál
kozni is akar. Fodrászom is így értelmezte 
a szőrvakarással tarkított fintorokat, mert 
miután egy tömör szóban lényegretörően 
összefoglalta angol nyelv és kultúraismere
tét (Yes), szappanozni kezdte előkelő vendé
ge arcát.

Teltek a percek. Teltek, lassan, nagyon 
lassan teltek... Türelmetlen lettem. Úgy lát
szik, már itt is semmibe vesznek -  állapítot
tam meg keserűen. Ez a fodrászszalon volt 
már az egyetlen hely városomban, ahol em
bernek éreztem magam. Odakünn a Rend
szer a maga gépezetével gondoskodott ar
ról, hogy tudatosodjon bennem -  a gyakori 
önámítások ellenére -, hogy egy kiszolgál
tatott senki vagyok, rosszul fizetett, kiszol
gáltatott senki kisember vagyok, amolyan 
fizetésfüggvény, akinek még az álmait is 
szánalmas társadalmi helyzete határozza 
meg.

De a fodrászműhelyben, minden külső 
szorításról megfeledkezve, parfümillatba 
burkoltan egy Embervilágban éreztem min
dig magam.

De úgy látszik, ennek is vége -  már jó fél
óra eltelt, és az angol úrnak csupán a fél 
arca volt leborotválva. Hol van még a haj
mosás, fejmasszázs, fazonnyírás, és ki tud
ja, még mi minden: forróvizes törülköző
vel arcborogatás, hidegvizes törölközővel 
arcborogatás...

Fodrászom buzgón dolgozott, nagy szakér
telemmel végezte munkáját. A púderfelhőből 
és sürgés-forgásból időnként engem is meg
tisztelt egy-egy hozzám vetett kérdéssel:

-  Hogy vagyunk, művész úr? Hogy 
vagyunk?...

-  Megvagyok -  válaszoltam kelletlenül -  
, miközben szórakozottan figyeltem, hogy 
nyolc ollócsattogásból csak egy érinti a ven
dég haját, és vág le abból egy fél milliméter 
hosszúságú darabkát. A többi csattogás lát
szólag értelmetlenül, valójában borravaló- 
csalogatóan, vidáman, szorgalmasan zenélt 
a levegőben.

Teltek-múltak a percek, azok a bizonyos 
borbély-ötpercek. Fokozódó ingerültség
gel néztem a fodrászszínjátékot, mint egy 
agyonfontoskodott, elkomplikált, túljátsza
tott színházi előadást: éreztem, tudtam, 
hogy most fel kellene állnom, és távoznom 
kellene innen, ahol már legalább két órája 
várakoztatnak.

Becsapottnak éreztem magam, én, a ré
gi vendég. Az itthon-élő polgár. Mert egy
szer csak jött egy külföldi, egy igazi úr, 
aki nemcsak nyiratkozik, hanem végigcsi
náltatja fején az egész fodrászrepertoárt, 
és ezért az idegenért, aki nálam, ha lehet 
így fogalmazni -  még vendégebb, engem le
ültetnek a várakozóhelyre, másod, illetve 
harmadszereposztásra kárhoztatva. Netán 
statisztaszerepre büntetve.

Menjek el? De hová menjek? Egy má
sik fodrászhoz? Ott talán még többet 
kell várakoznom, idő kell ahhoz, hogy 
tözsvendéggé nyírják a fejem, nem beszél
ve arról, hogy egy új, netán kezdő fodrász 
el is rondíthatja, ha ideiglesen is, azt a ke
vés hajat a fejemen, amit meghagytak ott 
a múló évek.

Mindegy -  alkudtam meg megint sor
sommal -, nem megyek el innen, nem ha
lok bele a várakozásba. Jó meleg van, kel
lemes illatok terjengenek, „langy úszik a 
légben” (hol is olvastam ezt a kifejezést?), 
csend van, mozdulatlanság. Minek is más
hova menni? Lehajtom fejem a mellemre... 
Olyan jó ez a langyos biztonság, ez a sem
mittevés, ez a...

-  Készen vagyunk, my Lord -  mondta 
fodrászom mély meghajlással, miközben ru
tinos mozdulatokkal, látszólag rendkívül 
lelkiismeretesen, buzgón seperte az angol 
urat beborító fehér lepedőről a hajszálakat. 
Majd meglazította a nyaknál betűrt anya
got, végül gyors, kecses mozdulattal lebon
totta az angolról a hófehér fodrászköpenyt. 
Amit aztán karjára tekert, és figyelmesen 
figyelte a lepedőtlenített kuncsaftot, mint 
matador, aki karján a mulettával a nézők 
nagy örömére a fiesta de los torros közben 
kecsesen egy fordulatot, egy verónicát pro
dukál, majd fölényes tekintettel figyeli a 
halálra ítélt bika dühös fújtatását.

Az angol úr azonban inkább elégedet
ten, mint dühösen eregette ki magából a 
levegőt, miközben figyelmesen ellenőriz
te a tükörben a fodrász munkáját: a lakko
zott göndör hajat, a sima, illatos arcot, az 
alaposan megnyírt szemöldököt, bajuszt. 
Elégedett mosollyal nyúlt a zsebébe (fodrá
szom diszkréten elfordult, rendezgetni kezd
te nyírószerszámait), elővett egy halom dol
lárt (én diszkréten elfordultam és egy régi 
divatlapot tanulmányoztam érdeklődéssel), 
kiválasztott egy bankjegyet a csomóból és 
átnyújtotta fodrászomnak.

-  Thank you -  mondta, majd kedvesen 
búcsút intve a hajlongó mesternek, eltávo
zott. Fodrászom, aki pillanatok alatt eltün
tette zsebében a pénzt ( nagy gyakorlata 
volt a dologban, ismertem el csodálattal), 
mosolyogva fordult hozzám:

-  Ne tessék haragudni a várakozásért, 
művész úr -  kezdte, de én félbeszakítottam:

» » » » » »
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» » » » » »
-  Dehogyis haragszom -  jegyeztem meg 

könnyedén tudja, mester, én a Várako
zás-generáció egyik szerény várakozó tag
ja vagyok. A mi életünk a nagy várakozás
ban telt el, talán azt sem mertük bevallani 
magunknak, hogy várunk még valami cso
dát, valamit, amit ma könnyelműen néhá- 
nyan demokráciának vagy szabadságnak 
neveznek. Mi amolyan reménytelenül re
ménykedő, inkább álmodozó generáció vol
tunk, ugyanis akik igazán reméltek vala
mit, azoknak be kellett látniok, hogy nincs 
mit remélni, és elmentek innen. Vagy bör
tönbe kerültek. Mi, többiek, csak várakoz
tunk. És reménykedtünk, titokban. Talán 
még most is reménykedünk, de lelkünk mé
lyén érezzük, hogy az a valami, mi sem 
tudjuk, micsoda, nekünk legalábbis, már 
nem következik be.

-  Bekövetkezik, művész uram — mond
ta ünnepélyesen fodrászom. -  Higgyje el, 
uram, amit nagyon várunk, az bekövetke
zik. Nem várt hiába, művész uram. Leg
alábbis nálam nem.

Csodálkozva néztem a fehérköpenyes 
fodrászra, aki titokzatos arccal leterített 
egy hatalmas fehér lepedővel, aminek szé
leit gondosan begyúrta nyakamnál.

-  Tehát -  szólalt meg ünnepélyesen -  
nyiratkozás, hajmosás, borotválás, arc
masszázs, bajuszigazítás.

-  Ugyan már -  szakítottam félbe -, szó 
sincs effélékről..

De pontosan effélékről van szó, művész 
úr — nézett rám ellentmondást nem tűrő 
tekintettel a fodrász, mert sokat, nagyon 
sokat tetszett várakozni, meg tetszik ér
demelni az extra szolgáltatásokat. Ha 
kissé későn is, de minden vágya teljesül, 
művész úr. Nem szabad csalódást okoz
ni azoknak, akik várakoztak. Ez nálunk 
alapszabály.

-  Attól tartok, nem tudom mindazt meg
fizetni, amit a fejemen el szeretne követni 
-  szóltam, de fodrászom gúnyos nevetése 
félbeszakított:

-  Ki beszél itt pénzről? -  kérdezte in- 
dignálódva, miközben finoman szappa
nozni kezdte frissen borotvált arcomat. 
Csendben dolgozott a mester, behunytam 
a szemem, és egy pillanatra boldogan, elé
gedetten elbóbiskoltam.

-  El tetszett aludni, művész úr — rázta 
valaki a vállam.

Kinyitottam a szemem. A fodrászszék 
üres volt, ketten voltunk csak a mesterrel 
a műhelyben.

-  Végeztem a külföldi úrral -  nézett 
rám. -  Következni tetszik. A szokott haj
nyírás, ugye?

-  Természetesen -  válaszoltam és álmo
san belenéztem a tükörbe. (Ugyan mi mást 
is lehet tenni fodrászolás közben?) Az olló 
vidáman csattogott a fejem körül, és öröm
mel állapítottam meg, hogy minden csat
tintás nyomán egy-egy hajtincsecske hull 
az engem beburkoló fehér köpenyre.

Esteledik -  néztem ki szemem sarká
ból a műhelyablakon -, eltelt ez a nap is. 
És ma sem történt semmi különös az éle
temben. Hacsak az nem, hogy újra, láza
dás nélkül kivártam soromat. Cserébe vi
szont legalább egy tucatszor elhangzott, 
igaz, meglehetősen gyér hallgatóság előtt 
az, hogy „művész úr”. És hát — végül is 
ma csak ennyit akartam az Élettől. Ezt 
pedig megkaptam. Vagyis: nem panasz
kodhatott! sorsomra.

L Á SZ L Ó FFY  C SA B A

Minek az évfordulója? És ki dönti el?
Zilahy Lajos időszerűsége ma. Kevés 

csak ennyit mondani róla. Hányán van
nak tisztában azzal, hogy a Dukay család 
című mamutregénye lélektani és nyelvi 
kifejezőerejének köszönhetően remekmű? 
A szerkesztéséről, eszmeiségéről nem be
szélve. Időtálló nagy teljesítmény. Ehhez 
persze Zilahy Lajos egész életművét meg 
kell ismerni.

Hagyjuk most a nagy szavakkal (fasiz
mus, Holocaust, béke) fémjelzett kerek 
évfordulókat. (Különben a Dukay család 
első angol nyelvű változata ötvenöt év
vel ezelőtt, 1950-ben jelent meg; a formá
tumra is nagy, háromkötetes regény író
ja harminc éve halt meg, s hatvan éve 
tiltották be németellenes drámáját, a 
Fatornyok at.) Hogyan lehetséges, hogy 
Zilahy szelleme, szellemes (előre) látása 
-  „Mussolini és Hitler mozgalmait” kez
dettől fogva úgy ítélte meg, „mint veszé
lyes vértódulásokat Európa elöregedett 
agyában” -  még mindig visszhangtalan 
a magyar kultúra, sőt irodalmi életünk 
békésnek és felhőtlennek cseppet sem 
mondható „lövészárkaiban”? Kíváncsi 
volnék rá, hogy a tehetséges íróutódok 
közül hányán ismerik ezt az irodalmunk
ban valójában egyedülálló művet (ame
lyet legfeljebb Bánffy Miklós regénytri
lógiájával lehetne társítani)? Vagy talán 
a korai megfilmesített Zilahy-regények 
bestseller-sikerével szembeni előítélet 
„öröksége” eleve elriasztotta volna őket 
az olvasástól?

A jelentős magyar kor társ írók közül 
Márai Sándor dolgozza fel élményszerű- 
en, egyéni módon Hitler figuráját és az őt 
követő tömegőrület aspektusait. (A gúny 
mellett az ő látásmódjában több a fojtott 
keserűség s a borzalom.) Zilahy a Mein 
Kampfot fogadó magyar értelmiség és a 
sajtó ellenszenvéből kiindulva, Freud libi
dó-elméletét felhasználva („kijátszva!”) -  
a regény második (megírás sorrendjében 
az első) kötetének mintegy hatszáz (!) ol
dal terjedelmű „Zia” című fejezetében -  
maradandó oldalakat: vitriolos stílusban 
megírt „előtanulmányt” hagyott ránk, 
az utókorra, a nem közönséges „elmeba
josról”, valamint a végzetes őrületnek a 
polgári világ pletykarovatába is beillő 
kor(kór)történetéről.

„...a Mein Kampfot nem lehetett egy
szerűen azzal elintézni, hogy elmebajos 
írta... 476 oldalán hányszor fordult elő 
ez a szó: gazember, vér, akasztás, kiirtani, 
és ez a kifejezés: parlamenti poloska (...) 
szadista őrületről még nem készült ponto
sabb látlelet, mint ez a könyv.” És Freud 
Massenpsychologie und Ichanalyse című 
tanulmányából kiindulva: „Ez a lefojtott 
és ki nem elégített libidó a nyilvánosság 
előtt valamilyen ideológia köntösébe bú
jik. Hitler esetében a fajelméletet öltötte 
magára (...) nemcsak Démoszthenész ko
rában, de tíz évvel ezelőtt is hatástalan 
maradt volna Hitler fellépése, egyszerű
en azért, mert akkor még nem terjedt el 
a rádió használata...” Hitler hangjában 
ugyanis (ez gúnyos diagnosztizálásként 
is olvasható): „szexuális varázs van... A

rádió ezt a varázst nemcsak felnagyítot
ta, de oly mennyiségben szállította a tö
megeknek, amire az emberi szellem törté
netében eddig még nem volt példa. Rádió 
nélkül Mussolini sem tudta volna így tor
kon ragadni az olasz népet.” (A média és 
a tömegbutítás /butulás/ kóros fejlődésé
nek újabb bizonyítékait már mi magunk 
is hozzáadhatnók.)

Zilahy hősei, az 1931-1932-es évekre 
tett prognózis mellett, szenzációs adato
kat szolgáltatnak Hitler gyermekkoráról 
s múltjából, ezek a komplexusokról árul
kodó nyomok ugyanis az író szerint akko
riban még nem voltak teljesen eltüntet
ve. „...Hitler apai ágon zsidó származású 
(...) apja háromszor nősült, harmadik fe
lesége az a kis cseléd volt, aki a második 
feleségénél szolgált. Ettől a kis cselédtől 
született Adolf.” A kötetben Hitler ameri
kai tömegszimpátiájára is vannak hason
ló utalások: „néhány német származású 
amerikai számítása szerint az Egyesült 
Államok területén negyvenmillió német 
él (...) például Rooseveltet is németnek te
kintik”; s „már jó pár ezer amerikaiban 
megmozdult a német lélek...”

Ahol pedig az írói fantázia groteszkké 
élesedik, még hatásosabb epizódokra buk
kanunk.

„Ezt a játékot ezekben az években a 
magyar éjszakák fejlesztették tökéletes
sé, mint a kecskeméti kertek a világhí
rű barackpálinkát. Valaki kiment, a töb
biek feladtak egy szót, amit az illetőnek 
ki kellett találni. Ha tizenöt perc alatt ki
találta, övé volt az asztalra tett húsz pen
gő, ha nem, neki kellett tízet fizetnie... 
Gyors kérdésekre igennel vagy nemmel 
kellett válaszolni.” Magyar arisztokra
ta és művész társaságban vagyunk az 
1930-as évek legelején. „Személy? Nem. 
Növény? Nem. Van itt ezen az asztalon 
belőle? Nincs. Pesten sincs? Nincs. Né
metországban? Igen. Csak egy példány? 
Igen. Nagyobb, mint az ujjam? Nem. Ron
da? Igen. Sötét színű? Igen. Nagyon ron
da? Igen...

-  A Hitler bajusza!”
S a villámgyors megfejtés után még 

ennyi: „Most már akarva, nem akarva, 
politikai kérdésekre terelődött a szó. Az 
egyik üres széken berámázott és rongyos
ra olvasott újság hevert, amely ezt a cí
met kiabálta: Ma vonultak ki a Ruhr-vi- 
dékről a francia csapatok.”

Egy-egy ilyen Zilahy-„futam” korábrá
zolás gyanánt is telitalálat... A Discovery 
tévécsatorna többször is megismételt do
kumentumsorozatának köszönhetően, az 
ismert Hitler-portré karikatúrának is be
illő, jellegzetes „vonásai” láttán ma sokan 
talán ásítanak. Zilahynak azonban már 
hatvan évvel ezelőtt sikerült árnyalt írói 
eszközökkel, bravúrosan megörökítenie a 
hírhedt alak arc- és jellemvonásait.

Zilahy Lajos, aki 1948 óta az Egyesült 
Államokban élt, akárcsak Márai, egy
re nehezebben viselte el az emigránssor
sot. Hazatelepülési szándékát, higgyünk 
a regény fülszövegírójának, halála hiúsí
totta meg.
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SZŐ C S ISTVÁ N

Oroz, csen, koppint -
Plágiumügy nincs annyi, m int plá

gium. B ár az utóbbinak a fogalma is 
m ára távoli illatfelhővé foszlott. Je 
lentése: idegen szellemi alkotás eltu
lajdonítása! Valószínűleg egy „üt”, 
„csap” jelentésű latin  igéből szárm a
zik, m agyarul is „megcsapni” többek 
közt annyi, m int ellopni, elcsórni. És 
milyen érdekes, etimológiai szótáram 
ban a „plagizál” nem is szerepel! Ki
nek kínos e szó? M int ahogy néprajzi 
lexikonomban sem. Ugyebár, nagyon 
helyesen, hiszen a népköltészet, nép
rajz terén  annyi feleslegesen, sőt indo
kolatlanul felfújt plágiumügyről csa
ta ráz tak  annyian és annyit.

M int szerkesztőnek nekem is volt 
közöm ilyen ügyekhez, de most csak 
olyan esetekről szólanék, amelyek 
egyrészt sohasem kerültek  nyilvános
ság elé, m ásrészt a lekoppintó lebuká
sa hajszálnál is kevesebben múlott.

Az első: vagy ötven évvel ezelőtt az 
Ifjúsági Könyvkiadóhoz egy székely 
bácsika -  olyan volt, m int egy kedves, 
kopaszodó, szelíd kópé -  m integy száz 
gyerekverset tartalm azó kötetet nyúj
tott be. Nevezzük a szerzőt A. bácsi
nak. Neve addig sem ismeretlen előt
tünk , az U tunk is közölt tőle, és Gaál 
Gábor külön megdicsérte. Éppen ké
szültem nyomdába küldeni a kötetet, 
ott feküdt a kézirat kinyitva a köze
pe tá ján  asztalomon, a kolozsvári fiók- 
szerkesztőségben, amikor beállít Ve
ress Zoltán, még m int egészen fiatal 
külső m unkatárs, az Irgumburgum  
Benedek és a Tóbiás és Kelemen láng
lelkű költője, beleolvas és felkiált: jé, 
adtok ki K. Tóth Lenke-uerseket is, na 
végre!... Hogyhogy? kiáltozott m inden
ki a szerkesztőségben emberül s a ke
rítésre penderült. Összecsomagoltuk a 
kéziratot és elküldtük M agyarország
ra  K. Tóth Lenkének, akinek a nevét 
főleg a Ludas Matyiből (fiatalabbak 
kedvéért: egy ilyen nevű vicclapból) 
ismertem. Kellete korán m ár jö tt is a 
válasz: A költőnő a kötet harmincegy- 
néhány versét azonosította m int sa
já tjá t, tizenvalahányat m int Görényi 
Ágnes nevű költőnőjét, s még vagy hú
szat másoktól. Sok e versikék közül a 
Boldog Ifjúság  című gyermeklapocská
ban, a Színházi Elet mellékletében je 
lent meg, még a háború előtt.

Azt hiszem, nem eléggé udvarias 
levélben értesíte ttük  Á. bácsit iroda
lomtörténeti felfedezéseinkről; soha 
többet nem hallottam  róla egy vak 
hangot se, m ai napig lelkiismeret-fur- 
dalás m ardossa máskülönben közis
m erten jó szívemet emiatt.

A második: Ká. bácsi. Ó állatregé
nyeket írt, jelent is meg m ár kötete, 
a legújabb m egint csak a fiókszerkesz-

tegnap, ma, holnap?
tőség asztalán  hevert, kiteregetve 
minden belépő szemérmetlen kíván- 
csiskodásának, és jön is m ár Fülöp 
Géza kutatóvegyész és ism eretter
jesztő, most asztalunkon kutat, és fel
kiált: Jé, adtok ki Fekete Istvánt? Na  
végre!... Azt nem, mondjuk, azt mind 
Ká. bácsi írta... Várjatok csak, feleli 
Fülöp, behozom Fekete könyvét.

Ká. bácsi olyan szellemesen véde
kezett, am it ki se néztünk volna belő
le. Irulva-pirulva suttogta: Tudjátok, 
a feleségemben elnyomott írói becsvá
gyak élnek... tudjátok, hogy van ilyen 
művészházasságokban... Szóval oda
adtam  neki a kéziratom at letisztázás 
végett, és ő, hogy m agát orvul érvénye
síthesse, telitűzdelte Fekete István- 
idézetekkel, egyben b írá la t gyanánt 
is irányomban... M egbocsátottunk, a 
könyvet kiadtuk, m iután vasfésűvel 
m egtisztítottuk a legjobb bekezdések
től, melyeket mind Éekete Istvánból 
emelt át a huncut hitves.

A harm adik: még szédületesebb le
bukás. Z. néni, addig sohase láttam , 
h íré t se hallottam , egy jópofa modern 
állatm esét hozott be, egy vízi emlős
ről és annak  virágok irán ti vonzal
mairól. Kicsit még húzogattam  rajta  
s nyomdába küldtem, sőt rom ánra is 
lefordították. Volt a kiadó bukaresti 
központjában, a kapu a la tt egy tárló 
vagy kirakatféle, s oda nagy büszkén 
k itétettük. Mit ad Isten, egy szép nap 
jön egy ügyvéd Svájcból, valam i szer
zői jogdíjt intézni, m ár nem tudom 
mit, csak az biztos, nem Teli Vilmos 
em lékiratairól volt szó.

Jé, k iálto tt fel kapu a latti bámész- 
kodtában a messziről jö tt jogász, jé, 
maguk is kiadták ezt? Na végre! ... 
Hogyhogy mi is? Ezt mi adtuk ki, mor
dultam  fel, itteni, saját szerzőnktől. 
... Na nem! nevetett a furfangos nyu- 
gatis. Ismerem a szerzőt, a Helhét

Szövetség polgára s történetesen sze
mélyes jó barátom, és bizonyítékul 
m indjárt el is fújta a mese ta rta lm át.

Az az elképesztő dolog történt, hogy 
a mi illusztrátorunk -  de valóban vé
letlenül! -  épp olyan fedőlapot rajzolt 
a meséhez, m int amilyen a svájci ere
detié volt. A végzet játékos hatalm a... 
Hívom Z. nénit, s nagyon visszafogott 
udvariassággal megkérem, hozzon be 
egy nyilatkozatot írásban, m iszerint 
mennyiben saját ötletén s mennyiben 
külső ihleten alapszik a mese? Z. néni 
kapcsolt, elrohant, ír t  a svájci szerző
nek, bocsánatot kért, de, mondta, oly 
szörnyű anyagi helyzetében, amilyen
be gyerekével együtt került, m ásként 
nem segíthetett m agán stb.

A derék helvét term észetesen meg
bocsátott. Z. néni pedig felkötötte a 
nyúlcipőt s elhúzott Svédországba, so
ha többé nem hallottam  róla.

Úgy lehetne értékelni emez esete
ket, hogy szépen megúsztuk. Azon
ban mégis súlyos elégedetlenség gyö
tör. Ugyanis: Á. bácsi csupa szép és jó 
versekkel a k a rta  megajándékozni gye
rekeinket, Ká. bácsi egy nagy író gon
dolataival és észrevételeivel dúsítani 
szerény művét. Z. néni pedig áttörte  
a vasfüggönyt m eseirodalm unk euró
pai vérkeringésének érdekében... S mi 
mindezt megakadályoztuk! Az lett vol
na, persze, a szép, ha  mi is kiadjuk K. 
Tóth Lenke verseit, Fekete István re 
gényeit, számos svájci és egyéb szer
ző újdonságait! De nem tehettük  meg, 
nemcsak „eszmei” okokból, hanem  
valutárisokból sem. Nem voltak devi
zaforrásaink. (Gellért Sándor is írta: 
Devizában lő az orosz -  másképp kiejt
ve: Gyévicában.)

Akkor még nem volt feltalálva sok 
ilyesmi, m int például: kontextualitás. 
Pedig -  milyen szép szöveggyűjte
ményt összeválogathattam  volna 
mondjuk Franqois Mauriac regényei
ből, hisz mindig is legalább úgy sze
rettem  volna írni, m int ő....

Makovecz Im re vázlata a Csíkszeredái templomhoz
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En és Európa
E urópát nem  egységként élem át. 

A nnak  ellenére, hogy k iá llítása im  
voltak Londontól H elsinkiig, hogy 
tag ja  (Hon. fellow) vagyok az angol, 
skót, ném et szövetségnek, hogy dol
goztam  H annoverben, Ü zbegisztán
ban, dolgozom Róm ában, R om ániá
ban  h a t helyen, Szlovéniában stb., 
nekem  Európa nem  egységes, nem 
is lesz az.

A h a tá r, az h a tár. A határélm ény  
nem  csupán az t jelenti, hogy o tt vé
get ér valam i, hanem  o tt kezdődik is 
valam i, am i más.

H a ezt megfejelem azzal, hogy Bu
dapesten nem volt és nincs m unkám , 
ott nincs, ahol élek, akkor am it leír
tam , bonyolultabb jelenség-együttest 
jelent, m int egy lelki viszony.

„Európai k u ltú ra” csak a keresz
ténység m aga lehet. De úgy gondo
lom, hogy a  m egváltatlan  term észet, 
ak i egyenesen a Terem tő m aga, va la 
m in t a több ezer éves róm ai, görög, 
germ án, szkíta, ke lta  m últ is jelen 
van  m in t élő állókép Európában, és 
jelen van  Európa életében és veszé
lyeztete tt jövőjében a kom prom ittált 
fehér em ber helyzete is.

Sontaghnak, mivel nem  európai, 
nem érdekel a véleménye. É n m ég so
hasem  m ondtam , hogy Észak-Am eri- 
k a  m últjának  lényege három m illió 
megölt indián.

Az én „szakm ai életem ben” az a rá 
nyok m egváltoztak. A hetvenes évek
ben „speciális m agyar jelenség” vol
tam . A nyolcvanas években m ár az 
ügy, a  szerves építészet és a  nevem 
le tt fontosabb. A kilencvenes évek
ben és m a m ár a  Kós Károly Egye
sülés és a m agyarországi szerves épí

tészet m ia tt egy európai a lte rn atív a  
egyik szem élyiségeként kezelnek.

A változás lényege, hogy a „kele
ti blokk” fogalma eltűn t, és a  szelle
mi fennm aradás egyik kom ponense
kén t vagyok jelen.

Term észetesen m agyar vagyok 
m ások szem ében is, kiem elt h an g 
súly nélkül, és azok közé ta r to 
zom, ak ik  m in t B urkhard t, m in t 
Portoghezi és m ások, a  Pénz-isten 
u ra lm á t nem  szeretjük, a burkolt 
rasszizm ust utáljuk. Az „európai ha- 
zafiság” szám om ra kom ikus.

Engem  M akovecznek neveznek. 
Nem m agyar név. A nem zet nyel
vében él, a haza  a m agasban van. 
E zért könnyű nekem. Egy ősi nyel
vet beszélek, a m últban  (szerintem  
a jelenben is) a m agyarok az „Égi 
Birodalom ”-hoz ta rto z tak . E zt nyu
godt lélekkel tudom ásul vehetjük. A 
Szent Korona az ország középpontjá
ban  van. M inden a helyén.

Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, 
V argyason, C síkszeredában, Tem es
váron, D unaszerdahelyen, Rómá
ban, A lexandria  m ellett templomo
k a t építek. Vargyason k iá s tu k  egy 
XI. századi templom alapfalait, de 
k iá s tu k  a lerombolt templom XIV. 
századi gótikus bővítését is. K iás
tu k  egyebek m ellett a  XI. századi 
o ltár gyám kövét is, m elynek m enza 
á lta l ta k a r t  felületén rovásírással 
„Szent M ihály Is ten  Szentje” felira
to t ta lá ltu n k . Kovászna várm egye 
eldugott hegyek a la tti falu jában Mi- 
hály-kultusz -  régi írássa l.

Az új templom a régi alapokra építve, 
visszaépítve a földből kiásott faragott aj
tó-, ablakkeretekkel, mérmű töredékek 
beépítésével m ár tető alatt áll.

Ú jra o tt áll a  közel ezeréves tem p
lom m egváltozott form ában. M ikor 
van  akkor, és m ikor van  most? Ak

kor E urópa volt-e, és m ost az-e. Ak
kor m agyar k irá lyság  volt, m a Ro
m ánia. A vargyasiak  m agyaru l 
beszélnek, de h a  kell, rom ánul.

H a fia ta l volnék, m eg tanu lnék  ro
m ánul, szlovákul, szerbül, ném etül, 
m ert ennek lenne rea litása .

A zért, m ert egy nagyvárosban  
élek, az igazi otthonom  m égiscsak a 
lakásom , és sokkal fontosabb a fele
ségem, a  gyerm ekeim , az unokáim , 
a bará ta im , a m unk a tá rsa im , m in t 
a  főpolgárm ester.

Sőt az t m ondhatom , hogy a főpol
gárm este r egyálta lán  nem  érdekel a 
testü letével együ tt sem.

C sak anny iban  érdekel, hogy kosz 
van-e a városban, a villam osok, bu
szok megfelelően szolgálnak-e vagy 
sem. M akó m indig fontosabb lesz 
szám om ra, m in t Ü berkingen, holott 
m indkét városba terveztem  házat.

A v ilágm éretű  vá lla latb irodal
m ak k al engem  m ár nem  lehet ijeszt
getni. Ö rülnék, h a  m ár m egbuktak  
volna, m in t ahogy ham aro san  meg
buknak.

A Föld Bitorló Fejedelme, ak i a 
pénzben lakik, v irtualizálja  a valódi 
értékeket. Dezinformációs rendszeré
vel m egtám adta  a szabad szellemet.

A sötétség, az árnyék fiai azon
ban  m indig csak később tud ják  meg 
a fény te tte it, ezért nem  érik  utol so
ha. A fény vet árnyékot és nem  for
dítva. A fényt nem  kell m egvédeni a 
sötétségtől.

A nem zetközinek álcázott rassz iz
m us belehullik  -  félek, tra g ik u san  -  
a nem zetek közötti semmibe.

Az egyesült nem zetek E urópája új 
történelem  kezdete, vagy a n n a k  le
hetősége.

N ekünk, m agyaroknak , lehetőség 
a rra , hogy vereségünk tu d a tá t ne 
hurcoljuk tovább m agunkkal.
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VARGA MELINDA

M ert következik a láb 
a hosszú és hideg  
parázna  idom  
mivel m enetrendet ír 
a szőke női idoll

egy új ruhatár
vacsora
mozi
meg rózsaszál
meg m inden
am i a női idollnak kijár
szám ításba jöhet.

h a s o n la to k
n ő k r ő l
m in t a sör 
szőke és friss  
habzik és híg  
hatása alig 
érezhető

A n a g y b e tű s  n ő r ő l
Szőkesége csillogott bután
csupasz hátán az illat
gerincbe menően hatott
szemében a kék mezők
s még annyi m inden
nekem s még két asztalnak szólt
m inden szinten
s aztán  a száj s azok
a dús aj-hajok
s a fogak a fehér Atlaszok
m ajd nyaki szintről
göm bölyű vállba váltott a táj
kreoll lenne tán
vagy csak szolárium ba já r
a mellek
m it csipkébe burkolt 
s tán pirosba is 
göm bölyű teniszlabda kincs 
aztán a derék ívelt délcegen 
m ajd a csípő henceget hercegen 
s aztán sű rű  de gondosan  
nyírt kéjlak kezdete 
a végzet zenéjét zengte be 
m ert ha a kéjlak 
rózsaszín szárnyát kitárja  
milyen rövid 
de édes hajsza hiába

S  a lélek megfejthetetlen 
puha tag  sóhaja 
gyertyafénnyel álm odik  
m inden éjszaka

m in t a bor 
vörös és szelíd  
táncol és derít 
ha minőségi 
drága

S. ha m ár a lelket megfejteni 
férfi elmével nem lehet

Varga Melinda: 1984-ben szüle
te tt Gyergyószentmiklóson, a BBTE 
harmadéves, magyar-néprajz szakos 
hallgatója, az Echinox szerkesztője.

m in t a vodka  
tapasztalt és rámenős 
éget és leterít 
rövid időn belül 
függőséget okoz

m in t az unicum  
fekete és hideg

g -4űA h jh jM

különc és drága 
de nem  felejted el

m in t a koktél 
m inden ízű  
kicsit m adonna  
kicsit kurtizán  
két unicum közt 
a földre esve 
melegen érkezik 
és nevetve 
nincs benne semmi 
megismételhetetlen.

M a g á n tu la jd o n

A söröket te fizeted 
a  taxit én 
a cigaretta 
a csergőóra 
a plafonon a pókháló  
a kispárna
s a hajnali kutyasétáltatás  
közös.

Ha u ta zo m
Egyedül vagyok 
személyvonatnak képzelem  
m agam
kire m indenki felszállhat 
szinte bárhol 
s több időpontot is 
választhat magának.

Ö n b iz a lo m
Csak akkor tudom
hogy leléptél
mikor éppen nem tudom
kiszedni magam a
nevető' gödörből
máskor észre sem veszlek
olyan vagy mint a kölcsönszerető.

E x tr é m  iz m u s
Szeretem ha bekötik a szemem 
szeretkezés közben 
ilyenkor megleshetem a kéjt.

A.«.,  KilomctriK
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Stese Lajos, 
a tizenhatos
A főutcát követni néha elég becsa

pós dolog, m ert a város széleihez kö
zelítve leszűkül, s úgy fel tud szívód
ni, hogy hiába is keresné az ember. 
Sokkal já rtasabbak  azok, akik a kül
városban laknak, m int például Stese 
Lajos.

O minden nap felveszi alm aorrú ci
pőjét, a kalapot, am it még apja viselt, 
s egyenletes tempóban megindul a 
központ felé. Nem siet, ugyanis egy 
néhány éve m ár nem dolgozik. A m a
gas bérházak m ellett elhaladva hol 
jobbra, hol balra kanyarodik, ő tudja 
azt a legjobban. Az utca egyre tágul, 
s am erre alacsonyodnak az épületek, 
egészen mutatós m agánházak sora kö
vetkezik. Lajos sorra szemügyre vesz 
mindent, megállapítja, melyik a legcsi- 
nosabb, legkiemelkedőbb, mérlegeli, 
melyikből lehet szebb a kilátás. Vég
tére is mindegy, ugyanúgy szűrődik 
be mindegyikbe az egyre növekvő for
galom zaja ... Déli tizenkettőkor a főté
ren megkondulnak a harangok, Lajos 
felpattan a szökőkút széléről és anél
kül, hogy föltekintene, hazasiet.

A mai séta u tán  éppen akkor érke
zett haza, am ikor a szomszéd kilépett 
az ajtón. Az, am ikor m eglátta őt, sa r
kon fordult, visszaszaladt, s nemso
k ára  egy köteg papírt szorongatva ko
pogtatott a Lajos ajtaján.

-  Szervusz, pajtás, szervusz ... m ár
is rohanok, csak épp beugrottam  ezzel 
a semmiséggel, am it a papírhulladé
kok közül m entettem  meg ... m ásként 
ezt is b e áz ta tjá k ...

A szeme megcsillant, s amikor ész
revette, hogy Lajos kíváncsian felhúz
za a szemöldökét, csak annyit te tt hoz
zá:

-  Majd meglátod ...
Lajosnak megköszönni sem volt ide

je, a szomszéd el is rohant, valószínű
leg a m unkahelyére igyekezett, a sze
métgyűjtő telepre.

Az újságpapírt kigöngyölgetve La
jos áh íta tta l pislogott m aga elé. Leg
alább kétszáz űrlap hevert előtte 
kitöltetlenül, fehéren, csak egy-egy fe
ketén nyomtatott szó állt a sorok kez
detén. Mindegyik jelentkezési lap volt 
egy m unkahelyre és általában ugyan
azokat az adatokat kérték: a nevet, cí
met, születési dátum ot ...

-  Ez aztán  az igazi csemege! -  ál- 
mélkodott Lajos.

Kővári Ilona: 1987-ben született 
Zilahon. A zilahi Gheorghe §incai 
Pedagógiai Líceum diákja.

Nem is habozott sokáig, ceruzát ke
resett, s a konyhaszéken görnyedve 
m ár betűzte is az elsőt: „Név”.

-  Az én nevem Stese Lajos -  mor
mogta.

A címnél m ár egészen ködösen lá
tott. Eszébe ju to tt az a nap, amikor 
az édesanyja nyakába kötötte piros 
kendőjét, s úgy küldte ki az állomás
ra. Az érkező távoli rokon ugyanis a cí
m üket sem tudta, s azt sem, hogy egy
á lta lán  kik a hozzátartozói...

Jól emlékezett a rra  is, hogy kilenc 
évesen táborozni készült a nyári va
kációban. A jelentkezési lapot annyi
ra  izgatottan töltötte ki, hogy sovány, 
hosszú betűi szinte teljesen egybeol
vadtak. S a végére ... ez tetszett ne
ki a legjobban ... odaírta, hogy ki nem 
állhatja  a málnaszörpöt ...

Egy emlék különös erővel m aradt 
meg benne. A bányában, ahol utolsó 
munkaéveit töltötte, minden dolgozó 
nyakig szenes volt, csak a m unkaru
hán  fityegő számtábla jelezte a fekete

ember kilétét. Amikor öt év u tán  a há
ziorvosa figyelmeztetésére otthagyta a 
bányát, a felmondó levelét így firkan- 
to tta  alá: Stese Lajos , a tizenhatos ...

Az üres sorokba mindez ta lán  ki sem 
fért volna, de Lajos e pillanatban úgy 
érezte, hogy ott van minden betűről be
tűre, s nyüzsögnek a szavak, egymást 
taszigálva. Kimerülve bögyörgette a 
lap sarkát. A „ Megjegyzések „ majd
nem elmosódott, s Lajos meredten bá
multa az utolsó fehér csíkot.

A várakozás
Kora reggel az állomáson még álmo

san csoszogott a személyzet. Az épület 
mellől kikanyarodó sínek olyan kaj
lán  keresztezték egymást, m int egy 
kilapított bogár ízei. A peronon egy 
átlátszó ember álldogált, a szivarfüst 
gyűrű t font a feje köré, s csak aztán  
emelkedett fel zavartalanul, m int va
lam i glória. Az egyén türelm etlenül 
órájára pillantott, aztán  gyorsan távo
zott. Alig lépett kettőt, m ár otthon is

volt. M int egy néma filmben, hang ta
lanul nyitotta ki az ajtót, majd össze
esett.

X sokáig nyöszörgött az ágyban, va
lószínűleg rosszat álmodott. Csak ké
sőbb ébredt meg, amikor a nap m ár 
teljes erővel tűzött be a kávészínű sö
té títő  széleinél. Felült, várta , hogy a r
cába visszatérjen a szín, s közben egy
re nyugodtabban tapasztalta, hogy 
kintről beszűrődik a verebek csivitelé- 
se, a közeledő villamos zaja, s néha a 
szél is végigsepri az utcát. Úgy érezte, 
m intha ereiben csak most indult vol
na meg a vérkeringés, s hogy minél 
ham arabb magához térjen, öltözköd
ni kezdett. A konyhában teá t forralt, 
majd egy gyors reggeli u tán  bezárta  a 
lakást és elindult az állomás felé.

Tizenegy óra körül lehetett. X tud
ta, hogy a vonat csak fél négykor ér
kezik, de más dolga aznap nemigen 
akadt, s a fejében úgyis mindegyre 
csak az elképzelt délután motoszkált. 
Röpke tíz perc a la tt k iért az állomás
ra  és m ár azon tűnődött, hogy mivel 
kösse le magát. Újságot vásárolt, s le
ült a padra. Háromszor is végigolva
sott minden cikket, s aztán  m ár in
kább a sínek között já r t  a tekintete, 
m int a sorok közt.

Ölébe fektette az újságot, s hagy
ta, hogy karjai teljesen elernyedje- 
nek. Csuklóin a kusza ereket egy-egy 
var halványodó nyoma keresztezte. X 
jól emlékezett a rra , hogy tavaly is dél
u tán  futott be a vonat. Akkor éppen 
volt a zsebében egy bicska. Most kissé 
tehetetlennek érezte magát.

H irtelen elhatározással állt fel, s el
gyalogolt a kórházig. T főnővér jó isme
rőse volt, habozás nélkül m egszúrta, s 
rákötötte a gépre. X tizennyolc liter 
vért adott, aztán  mosolyogva megkö
szönte. K int rágyújtott, s visszaban
dukolt.

Ebédszünet m iatt a jegypénztár 
zárva volt. A bent rekedt legyek része
gen verődtek neki az üvegnek, haszta
lan próbálták követni a bódító pala
csintaszagot.

M ár negyed három is elmúlhatott. 
X futó pillantást vetett az órára, aztán 
újra elsietett. Ezúttal a Vörös Kereszt
nél jelentkezett. Harm inckét litert ha
gyott ott. Szaporán szedte a lábait, s 
fél négykor a gyorssal egyidőben érke
zett az állomásra. A mozdony nehézkes 
szuszogása elnyomott minden egyéb 
zajt, a peron egy szempillantás alatt 
megtelt hangtalanul csevegő asszo
nyokkal, némán visongó gyerekekkel. 
A férfiak komoly arccal szálltak le és 
halnyelven váltottak szót.

X m egpillantotta Z -t. Odasietett, le
segítette, elvette kezéből a csomagot. 
Egy darabig mereven nézett a  szemé
be, aztán  egy szeles m ozdulattal m a
gához ölelte.
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ANTAL ORSOLYA
Simon és Péter rivalizációja avagy 
egy antik mitosz versengése 
egy keresztény történettel
A dolgozatban G ilbert D u ran d 1 

antropológiai rendszerére alapoz
va k é t szöveg összehasonlítására  
ten n ék  kísérletet: G uillaum e Apol
lin a ire  Sim on M águs című elbeszé
lését2 v a lam in t a Legenda Aurea3 
egyik szövegét helyezném egym ás 
mellé. Egy ilyen jellegű kom para
tív analíz is  azonban ezen szöve
gek esetében egyrészt am ia tt prob
lem atikus, m ert egy antropológiai 
szem pont érvényesítése a  szövegek 
m inden elem ének mély, komplex 
v izsgá la tá t feltételezné, m ásrészt 
m ert m ind a  novella, m ind a  legen
da azzal, hogy egy keresztény tö r té 
n e te t dolgoz föl, az értelm ezésben 
egyfajta h ie ra rch izá lásra  kénysze
rítene. Többek között ez az oka an 
nak , hogy a h angsú ly t nem  anny ira  
a  tö rtén e t variáció inak  összevetésé
re helyezem, sokkal inkább azt sze
re tném  végigkövetni, hogy egy an 
tik  görög mítosz hogyan m unkálhat, 
mely pontjain  re la tiv izálhatja  a ke
resztény  tö rténe te t, az antropológiai 
trasszé  végigkövetése során milyen 
izomorfizmusok, m ilyen szimboli
kus konstellációk tá ru lh a tn a k  fel, 
s hogy párhuzam os olvasás során a 
ké t szöveg milyen jelentésrétegekkel 
gazdag ítha tja  egym ást.

V allástö rténeti vonatkozásban Si
mon m águs személyének csupán 
olyan a sp ek tu sa it emelném  ki, m e
lyek összefüggésbe kerü lhe tnek  é r
telm ezésem m el. Simon m águs görög 
nyelvű gnosztikus filozófus, va llás
alapító, ak i Isten  nagy erejének 
(dünam isz) vallja m agát, s ak i m iti
kus társnőjével, Helénével m inden 
ideális gnosztikus p á r m intája .4 A 
gnosztikus mítoszok zöme arró l az 
is ten i szikráró l szól, amely bennünk  
van, s am ely a sötétség ellenséges 
v ilágába hullva, elfelejti valódi h a 
záját, ám  ön tudatlanu l is v issza té
rése u tá n  sóvárog, m ásképpen szól
va a m ítoszok a körül a titok  körül 
forognak, hogyan ju th a tu n k  el ön
m agunk  igazi m egism eréséhez. Az 
ember, illetve felsőbbrendű része (a

Antal Orsolya: 1983-ban szüle
te t t  B rassóban. A BBTE m agyar
ném et szak án  végzett 2005-ben.

lélek) csak  úgy szabadulhat az anya
gi világból, h a  m egism eri az is te 
ni en titást: ehhez kell a m egvilágo
sodás, a k iny ila tkozta tás, azaz egy 
égi közvetítő beavatkozására van  
szükség, ak i felébreszti a gnoszti- 
k u s t világi álm ából, részegségéből, 
s visszavezeti égi hazájába, az is te 
ni v ilágba.5

A gnosztikus tan ítá sb an  m egje
lenő bukás, v a lam in t a  tu dás á lta l 
m egvalósítható felemelkedés ele
ve azé rt épülhetnek  be az é rte lm e
zésbe, mivel a szövegekben ezek 
a  m otívum ok mozgási sém ákban 
konkretizálódnak. M ielőtt azonban 
értelem ezésükre rá té rnék , szüksé
ges m egjegyezni, hogy a  gnoszticiz- 
m us egy olyan felem elkedést kép
zel el, m elynek végcélja m aga az égi 
megfelelővel való egyesülés.6 Egyes 
feltevések szerin t a  gnosztikus meg
világosodás-elm élet egy bizonyos 
fény-m etafizikából indul ki, amely 
szerin t a fény nem csak a m egism e
rés eszköze, hogyanja, hanem  privile
gizált tá rg y a  is.7 E nnek ism eretében 
a fény, mely m indkét szövegben lé
nyeges m otívum , az értelm ezést ele
ve a nappali rend  fényes oldalához 
irányítja . A gnoszticizm us m ásik  lé
nyegi gondolata, hogy m indennek az 
örök egység az ősalapja, szin tén  k ap 
csolódhat ehhez a gondolatm enet
hez, ennek tá rg y a lá sá ra  azonban ké
sőbb fogok k itérn i.

A Legenda A urea és a francia szö
veg esetében, m in t m ár em lítettem , 
egy an tik  görög mítosz az összekö
tő  kapocs: a Dioszkuroszok m íto
sza. Simon és P éter tö rténe te  te h á t 
az iker-m otívum ot dolgozza föl, az 
Apollinaire-szöveg esetében pedig 
elképzelhető, hogy em ellett a sokkal 
későbbi Doppelgánger-m otívum  je 
lentésrétegei is beépülnek.

„-E lein te  azt h ittem , idegenek, 
hogy olyanok vagytok m in t C astor 
és Pollux!”,— mondja Néró az Apolli- 
naire-szövegben, s nyilván nem  vélet
lenül. K asztór és Polüdeukész, Léda 
fiai, Thesztiosztól és Zeusztól fogan
tak , egyikük te h á t félisten, a m ásik  
halandó. Egyetlen m egkülönböztető 
je lük  van  csupán: Polüdeukész a r 
cán ökölvívás okozta hegek ta lá lh a 
tók. Á brázolásuk is azonos: tojáshéj 
a lakú , csillaggal d íszíte tt s isakka l a

fejükön, lándzsával a kezükben, fe
hér lovon v an n ak  á lta láb an  m egje
lenítve. Többnyire verebek k ísérik  
őket, vagy ők m aguk  sietnek le ve
rébszárnyakon az égből a  tengeré
szek segítésére, sőt az e tru szk  tü k rö 
kön szá rnyakkal v an n ak  ábrázolva. 
Szim bólum aik közé ta rto z ik  a ké t 
am phora, melyek köré egy-egy k í
gyó tekeredik , vagy sp á rta i szim bó
lum uk, a D okana, mely egy szentély 
két tartóoszlopát ábrázolja. A sp á r ta 
iak  em ellett a D ioszkuroszokat két 
párhuzam os gerendával is je lképe
zik, melyeket ké t keresztbe fek te te tt 
gerenda köt össze.8

A görög mítosz ism eretében első
kén t ta lá n  P é te r és Simon reprezen
tációjára volna érdem es k itérn i. A h
hoz, hogy m ennyiben releváns a 
Castor-Pollux / Sim on-Péter p á rh u 
zam , még fel kell h ívnunk  a figyel
m et a mítosz azon aspek tusára , 
melyben Polüdeukész, b á r előírás 
szerin t az égbe kerü l, csak akkor 
hajlandó elfogadni a h a lh a ta tla n sá 
got, h a  K asztór is részesü lhet ben
ne. E zért Zeusz m indkettő jüknek 
m egengedi, hogy nap ja ikat felvált
va hol a felvilágon, hol a föld a la tt 
tö ltsék  Therapnéban. A Legenda 
A ureában  Simon elmeséli, hogy egy 
alkalom m al a ra tá s  közben egy s a r
lót p illan to tt meg, m elynek m egpa
rancsolta, hogy arasson, s az a többi
eknél tízszer többet a ra to tt. A sarló, 
m in t a h a lá l és az újjászületés je lké
pe, eredetileg azoknak a föld- és te r 
m ékenységisteneknek volt az a t tr i 
bútum a, ak ik  egyú tta l az a ra tá s  (a 
halál) és az ú jjászületés istenei is 
voltak. Sok helyen az első férfiisten  
is sarlóval vá lasz to tta  el az eget a 
földtől.9 E lválasztó szerepe m ia tt ez 
a  szim bólum te h á t a nappali rendbe 
ta rtoz ik , a  m egkülönböztetés sém á
já t  im plikálja, s m ár ez á lta l a  hero
ikus s tru k tú rá ra  enged következtet
ni. E setünkben  te h á t nem csak a 
D urand-i rendszerben elfoglalt he 
lye m ia tt releváns, hanem  am ia tt 
is, m ert a  h a lá l és az újjászületés 
szimbolizációja á lta l a  mítosz erősíté
sében van  fontos funkciója.

Simon reprezentációjának egy m á
sik releváns, e mellé rendelhető  je 
gye a  kígyó-szimbólum: a  Legenda 
A urea szövegében Simon bronzkí-
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gyókat kelt életre, A pollinaire-nél a 
fejét ékesítő sáfrányszínű  tia rá b an  
csillog az opálkígyó. A kígyó kom p
lex szim bolikájának ebben az ese t
ben is csak azon a sp ek tu sa ira  té r 
nék ki, melyek a  felsorolt elem ekkel 
való izom orfizm usát tám asz tják  alá: 
egyrészt a kígyó a föld, a földelem, 
és a földistennök egyik á lla tsz im 
bólum a, te h á t nem  véletlenül van  
Sim on/K asztór, a  halandó, az isten i 
tu d á s t nem  birtokló te stv ér oldalán. 
Gyakori vedlése m ia tt ugyanakkor 
az örök m egújulás, az újjászületés 
és a h a lh a ta tla n ság  szim bólum á
vá is vált, ezen a ttr ib ú tu m a  révén 
te h á t a  sarlóhoz hasonló. Kígyófo
n a t szegélyezi továbbá A théné Ég
jelkép égiszét, s á tv itt értelem ben 
a kígyók (urobóroszok) az idő, az á l
landó m egújulás, az élet-halál foly
tonosság szim bólum ai, te h á t időbeli 
vonatkozásuk á lta l is összekapcsol
já k  Simon a lak já t és az ik e rp á r ver
sengésének m ítoszát. Noha a kígyó 
az éjjeli rend  ciklikus jelképei közé 
tartoz ik , ebben az esetben fallikus 
funkciója révén m égis szin tén  a fel- 
em elkedés sém ájának  válik  részévé. 
B ár Simon reprezentációjában renge
teg  olyan szimbólum fordul elő, mely 
hasonlóan a lak ítja  az olvasatot, né 
hány  szó erejéig azonban csupán a 
három szöget em líteném  ennek a lá tá 
m asz tására : Simon az Apollinaire- 
szövegben két karjával s fejével egy 
egyenlő szá rú  három szöget alkot, s 
szandálját is három szögletű a ran y 
csat díszíti. A csúcsával felfelé te 
k in tő  három szög a védikus tan ítá s  
szerin t a fallosz, a hegy, a felső Ég 
szim bóluma.

P éter m egjelenítésében először is 
ké t olyan elem et em elnék ki, mely 
kapcsolódhat értelm ezésem hez. A 
Legenda A ureában  még feltűnnek 
Péter állandó a ttrib ú tu m ai: az Ú r 
P éternek  adja a m ennyek kap u in ak  
kulcsait, azá lta l az oldás és kötés h a 
ta lm á t ru h ázza  rá. A kulcs a  titkos, 
a profán tek in te tek  elől e lzá rt h a ta 
lom jelképe, azé a  tudásé, am elyet Si
mon is szeretne birtokolni. A kulcs 
kettős funkciója te h á t a  k izárás, a 
k irekesztés és a beavatás, ezáltal 
te h á t szin tén  a m egkülönböztetés 
sém áját im plikálja. A legenda vé
gén pedig P éter egy könyvet vesz á t 
K risztustó l, a bölcsesség és az isten i 
titkok  szim bólum át, m elynek funkci
ója szintén a kulcséhoz hasonló.

A kép azonban, am elyet a legenda 
rajzol P éterrő l, a  francia szövegben 
jelentős m értékben átíródik , mond
ha tn i: leépül. A kősziklából, az első 
apostolból, a  k e resz th a lá lra  méltó ta 

nítványból az A pollinaire-szövegben 
m ár csak  „a T ibériás tav án ak  egyko
ri ha lásza” lesz, ak i csak hajdan  volt 
az apostolok feje. Noha a bűnbocsá
na to t h irdeti, régi szégyenletes te tte  
m ia tt nem  tud  m agával kibékülni. 
P é te r sír: a  Legenda A ureában  ken
dőt hord m agával, hogy folyton omló 
könnyeit felitassa. Könnyei i t t  a tú l
áradó szerete t boldogságából fakad
nak , m íg a m ásik  szövegben am ia tt, 
m ert nem  tud ja  elfeledni, hogy h á 
rom  ízben is m eg tagad ta  M esterét. 
Ezen a ponton érdem es ú jra  a m í
toszra  utalnom : ahogy Polüdeukész 
a rcán  az ökölvívás hegei, úgy a 
könnyek, a  s írás  P é te r m egkülönböz
te tő jegyeivé válnak , jelölőivé an n ak  
is egyútta l, hogy a  hasonm ásoknak  
m elyike az igazi. A kendő a titko t 
re jti és védelmezi, a mögéje való pil
lan tá s  a leleplezést, az ism eretek  
m egszerzését, a beava tást je lképe
zi. Egyféleképpen P é te r kendője is, 
m in t a  „vera icona”, az igaz arcképet 
őrzi. Simon ennek nem  ju th a t b irto 
kába, holott ő is, m in t „kendőzött a r 
cú em ber” lép színre az Apollinaire- 
szövegben. C sakhogy m íg Péternél 
a kendő az eredetiséget őrzi és jelö
li, Sim onnál épp ennek h ián y á t re j
ti el. A kendő te h á t e kettős funkci
ója révén, b á r látszólag egybemossa 
a hasonm ásokat, voltaképpen éppen 
e llen tétükre  v ilág ít rá , elválasztja 
őket: a kendő á lta l Simon és P éter 
összekeverhető, de valójában épp ez 
az egyetlen elem jelzi különbözősé
güket.

L á th a ttu k  teh á t, hogy a  Simon 
és P éter reprezentációjában feltűnő 
szimbólumok am ellett, hogy jól rá 
v ilág ítan ak  a  Dioszkuroszok m íto
szának  szövegben való jelenlétére, 
a k izárás, illetve azonosság m űkö
dési elvét, a m egkülönböztetés sém á
já t  im plikálják, konvergenciájuk á l
ta l egy teljes egészében a nappali 
rendhez tartozó  konstellációt rajzol
n a k  ki. A továbbiakban még néhány 
olyan tényezőre té rn ék  ki, mely szin
tén  ezt a feltevést igazolhatja.

M ind a Legenda A ureában, m ind 
az Apollinaire-szövegben, a  felemel
kedés és a lezuhanás sém ája explicit 
módon is m egjelenik. A legendában 
Simon egy m agas toronyból veti le 
m agát és repdesni kezd, P é te r im ájá

ra  azonban a  sá tá n  angyala i elenge
dik, így Simon lezuhan. U gyanaz tö r
tén ik  a  m ásik  szövegben is, azonban 
a  felem elkedés-lezuhanás m ozgásá
nak  le írása  it t  sokkal részletezőbb. 
A torony szim bolikájának a  legen
dában  az összekötő kapocs-funkció
ja  a  releváns, a m agas, égbe nyúló 
torony ugyanakkor az ég h a ta lm a  
ellen lázadó ember, az égbe törő  vá
gyak jelképe. A felemelkedés sém á
já t  i t t  a  fényoldal szim bólum a m ű
ködteti: a  szárny, a repülés ugyan 
itt  is az egzisztenciális kötöttségek
től való e lszakadást jelöli; a megszo
kottól eltérően azonban itt  nem  egy 
tisz taságo t jelképező angyalku ltu sz
ról van  szó. A sötét felhő, az éjjelbe 
átcsapó nappal, v a lam in t a démonok 
serege sokkal inkább a  nappali rend 
árnyo ldalának  k a tam o rf szim boliká
já ra  u ta l, s ez a  felemelkedés ellen
szereként nyilvánul meg, a  m agasba 
törő  rossz b u k ásán ak  szem léltetésé
re.

,,-A natana, Pokol Fejedelme, ha  
ellenségem  rám  tám ad  (...) éjjellé 
változtatod a nappalt, és sötétség
be taszítod ezt a férfit.”-  mondja Si
mon. A nappali rendbe beszürem ke- 
dő éjjeli rend  szim bólum ai nappal 
és éj egybem osódását, állandó egy
m ásu tán iság át, azaz a c ik likussá
got im plikálják. Ez a  ciklikus sém a 
a bestiárium  á lta l is igazoltnak lá t
szik: a felem elkedésnél megjelenő 
medve, vagy a sasok és oroszlánok 
á lta l ékesíte tt Égi Szekér m ind az 
időbeli ritm usok vég nélküli ism ét

lődését, a  c ik likusságot jelképezik. 
Ez a c ik likusság  az e llen téteket egy
m ásba fordíthatóvá teszi, s így a  ke
resztény mítosz, melyben Simon és 
P éter ké t teljesen ellentétes pólus
ként tű n ik  fel, m egtörik: felsejlik az 
an tik  mítosz képe, ahol a  k é t testvér 
m indig egym ástól e lv á lasz th a ta t
lanul, egym ást kiegészítve jelenik  
meg. A szekér, mely az egyensúly, 
a mozgás u ra lá sá n a k  szim bólum a, 
a ciklikus átfogásra v ilág ít rá; é rte l
m ezésünket te h á t a Dioszküroszok 
felváltott létmódjához kapcsolja.

Nem m ellékes az sem, hogy Simon 
felemelkedése közben a  novellában 
Néró m aga a k a r ja  m uzsikával k ísér
n i a  varázsla to t, lan to t vesz te h á t a
» > »  folytatás a 12. oldalon
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> > > > >  folytatás a 11. oldalról 
kezébe és m egpendíti a húrokat, az 
angyalok pedig égi fegyverek (nap
pali rend  szim bólumai) ezüstös csör
gése közepette jelennek meg. H a to 
vábbvisszük ezt a gondolatm enetet, 
a  zene itt az ellentétek  harm onizá
lá sán ak  s tru k tú rá já ra  enged követ
keztetn i: a pólusok elkülönülnek, s 
e lkülönültségükben egyenlítődnek 
ki szim bolikusan. Ahogy K asztór 
és Polüdeukész, ak ik  felváltva él
nek az égben és az alvilágban, az
az nem  ta rto z n ak  igazán egyik vi
lágba se, a keresztény tö rtén e t az 
Apollinaire-szövegben is teljes egé
szében relativizálódik: nem  végző
dik  egyértelm űen a rossz b u k ásá
val, de a jó győzedelmeskedésével 
sem. Az ellen tétek  ebben a szöveg
ben nem  keltenek feszültséget: a 
szim bolika egym ásba já tszása , va la 
m in t a  felemelkedés sém ájának  a le
zu h an ássa l való kiegészítésében, és 
egy újabb felemelkedés lehetőségé
nek sejtetésében, és nem utolsó sor
ban  a m etaero tikus zene révén az 
ellen tétek  egy szin tetikus egyensúly
ba rendeződnek, melyben a  h a lá l az 
újjáéledéssel egészül ki. Ezen a pon
ton a  kezdeti gondolathoz is v issza
té rh e tü n k : a  gnoszticizm us á lta l el
képzelt örök egységben Jó és Rossz, 
v a lam in t bárm ely  ellentét együ tt lé
tezik, egym ásnak  kiegészítő részei.

Ezt az értelm ezési irán y t még 
egyetlen szim bólum m al tá m a sz ta 
nám  alá: m indkét szövegben Péter 
egy fejjel lefelé fordított keresztre  
van  felfeszítve. A kereszt egyszer
re h a lá l és életjelkép, v e rtik a litá sa  
anyaga révén a növényi szim boliká
hoz kapcsolódik, te h á t ciklikus szim 
bólum. Ebben az esetben azonban, 
mivel nem  felfelé irányul, a visszájá
ra  fordítás sém ájának  emblém ájává 
válik. I t t  u ta lh a tu n k  ú jra  az ik e rp ár 
sp á rta i szim bolikus ábrázolására, 
ahol ké t párhuzam os gerendával áb 
rázolják őket, am elyeket ké t keresz t
be fek te te tt gerenda köt össze. A ke
resztben  és az utóbbi ábrázolásban 
is, a k é t irán y  jelenléte á lta l egésszé 
form álódik a tér: a kereszt kompo
nensei az e llen tétek  egységét jelzik. 
Totalizáló szim bolikája révén te h á t 
u g y a n a rra  u ta lh a t, m in t az előbbi
ekben felsorolt jelképek. Az Apolli
naire-szövegben a kereszt kockával 
való izom orfizm usa ugyanezt igazol
ja: a kocka a  kör ellen tétpárja , az 
éginek, transzcendensnek  m a te ri
ális alapja és egyben tükörképe, s 
szim bolikája ennek is e lv á lasz th a ta t
lan  az időben és té rben  m egm utatko
zó négyességtől. Ahogy a két testvér

-v ag y  ese tünkben  a k é t hasonm ás
egym ásnak  tükörképe, ugyanakkor 
e llen tétpár is. S b á r keresztény kon
tex tu sb an  nyilván m ás az érte lm e
zése, de P éter fejjel lefelé való felfe- 
szíttetése it t  új é rte lm et is nyerhet: 
noha a m ozgásnak az ég felé kellene 
irányu ln ia , ő mégis a föld felé ta r t ,  
ezálta l ú jra  egy kiegészítő, ellenté
teket k ibékítő  törekvés rajzolódik 
ki; ez a m egfeszíttetés nem  egy ir r e 
verzibilis irán y t jelöl. A progresszív- 
nek látszó sém a itt  a ciklikus körív 
leszálló ága csupán, ennek egy szub
lim ált változata, mely m ajd a felfelé 
em elkedésben folytatódhat, s mellyel 
nem  feltétlenül áll te h á t ellentétben, 
hanem  harm onizál. Az első lá tá sra  
te h á t kontrasztképző szin tetikus 
s tru k tú ra , mely az esem ényeket d rá 
m ai kon trasztok  sorozatának  tü n te 
ti fel, a  m ély stru k tú ra  szim bolikája 
á lta l az ellentétek  harm on izálásá
n ak  s tru k tú rá jáb a  vezet át.

A szövegek összehasonlítása köz
ben a r ra  próbáltam  te h á t ráv ilág íta 
ni, hogy az an tik  mítosz hogyan írja  
á t a keresztény tö rténe te t. M indkét 
szövegben a  poszturális dom ináns á l
ta l m eghatározott m űködési elvek: a 
k izárás, az ellentét, az azonosság, a 
m egkülönböztetés sém ája és ennek 
szim bólum ai jelennek meg. E nnek 
megfelelően m indkettőben  alapvető
en a  nappali rend  elemei tű n n ek  fel: 
m agasság  és hatalom , felemelkedés 
és fény konvergenciája világosságot, 
ezálta l szétválaszt(ód)ást im plikál. 
A nappali rendhez tartozó  heroikus 
s tru k tú ra  azonban az Apollinaire- 
szövegben valam elyest a d rám aiba  
(szekér, kereszt, zene) m egy át: a 
m egkülönböztetésből it t  összekötés 
lesz, s nem  an n y ira  szé tvá lasz tás

ról, m in t inkább egy ciklikus v issza
té résrő l lesz szó, am elyben a prog
resszív is a ciklikus egyik részévé 
válik. A Dioszküroszok felváltott lé t
módja te h á t ilyen form ában a lak ítja  
á t P é te r és Simon versengésének tö r
ténetét: ilyen értelem ben a Legenda 
A urea m egm arad  keresztény szim bo
lik á ján ak  teljességében, de az Apol
linaire-szövegben az egyetlen szem
pont relevanciája (a jó győzelme, a 
rossz bukása, büntetése) m egtörik, 
s a ciklikusság, az ellentétek  harm o
n izá lása  révén a  szöveg különböző lá
tásm ódok jogosságát kéri.
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B Á N F F Y  M IK LÓ S

MILOLU
(folytatás előző számunkból)
Midón Milolu kilépett az Excelsiorból 

és a szomszédos térró'l gépkocsit akart hi
vatni, erre nem volt szükség, mert az út
test másik oldaláról egy taxi azonnal át
hajtott eléje.

Ez a kocsi már régóta ott állt. Ott állt 
kora reggel óta. Nem a szálloda előtt, ha
nem túlfelől. Ha valaki igénybe akarta 
venni, a sofőr azt felelte, hogy foglalt. 
Andersonnénak azonban rögtön kínál
kozott. Az asszony ahhoz túlságosan si
etett, hogysem ráismert volna. Pedig 
ugyanaz a bozontos hajú ember volt, akit 
most ötödnapja látott, mikor először járt 
a Bentiruba palotában. Ezúttal azonban 
kék szemüveget viselt, és a sapkája úgy 
be volt húzva a fejébe, hogy akár kopasz 
is lehetett volna.

Az Albergónál kifizette, és többé nem 
törődött vele, bár a sofőr ott maradt az aj
tónál, cigarettát sodort.

A vendéglős elébe jött, és Milolu Laka
tost kérdezte.

-  Az a magyar uraság, aki tegnap dél
után érkezett? -  És egy fiúcska már sza
ladt is föl a lépcsőn.

-  Sürgősen kell beszélnem magával, 
új és fontos adataim vannak -  mondta 
Milolu, miután üdvözölték egymást. -  
Hol lehetne?

Itt, ebben a szűk kis előtérben nem. 
Társalgó persze itt nincs. így hát kisétál
tak a mólóra. Leültek egy kávéház elé, 
és Milolu ott elmondhatta a Schönberg- 
Belmonte mai látogatását. A kinézését is 
leírta, azt, hogy kopaszodó, kövérkés, tag
baszakadt ember, és hogy a halántékát 
valami régi sebforradás szeli át.

-  Ez roppant fontos! -  kiáltott fel a de
tektív. -  Éppen ilyennek írták le azt az 
egyént, aki Miskolcon a fényképezést csi
náltatta. Annak is állítólag ilyesmi volt a 
homlokán. Ez valóban majdnem döntő bi
zonyíték.

Megegyeztek tehát abban, hogy Laka
tos ránduljon ki azonnal a Villa Igeába. 
Nézzen ott körül, tudjon meg mindent er
ről az emberről: Kivel érintkezik? Van
nak-e társai? És ha visszatért onnan, ad
jon magáról hírt még ma délután vagy 
este.

Az asszony elgondolkozott.
-  Nem lehetne rögtön elfogatni? -  kér

dezte hiszen úgyszólván bizonyos, hogy 
ő a képlopásban a bűnös.

-  Én is így látom, de eddig még nem 
tudtam elmenni az itteni kapitányság
ra. Tegnap át kellett adnom a szállo
dásnak az útlevelemet, és ma reggel, 
sajnos, kissé sokáig aludtam. -  Itt a 
nyugtalanul töltött éjszakára gondolt, 
de mivel ilyen finom hölgynél a poloská
kat nem akarta „rossz hírbe hozni”, ezt 
tette hozzá: -  Nagyon fáradt voltam a 
hosszú úttól.

-  De ma délután ugye jelentkezik?
-  Hogyne, mihelyt visszajöttem az elő

zetes szemléről.

-  Oda autóbuszok járnak -  mondta a 
nő. -  Hogy honnan indulnak, nem tudom, 
a szállodában majd megmondják. -  Az
tán, mivel életismerő asszony volt, és tu
dott Lakatos túlzott takarékosságáról is, 
hát adott száz lírát neki kölcsön, hogy ott 
úriasan lépjen fel, és a pénzkérdés ne aka
dályozza.

így váltak el. A nő visszatért az 
Excelsiorba. Társalgásuk tán egy félórát 
tartott.

Lakatos is hazament. Megkérdezte az 
autóbuszjáratot, és át akarta venni az ú t
levelét.

-  Még nem hozták vissza a policiáról -  
hazudta a szállodás.

Orcátlanul hazudott, mindjárt megtud
juk, hogy miért.

Az történt ugyanis, hogy mihelyt ők 
ketten elsétáltak az Albergóból, az az ál
sofőr a szállodáshoz lépett.

-  Ki volt az az ember, aki most elment?
— kérdezte szigorúan. Nagyon szigorúan.

A szállodás megijedt. Elég gyakran
volt baja a rendőrséggel, mert a Paradiso 
majdnem bűntanyának számított. Még
is szabadkozni próbált, míg a bozontos
-  hívjuk így a rövidség okából -  reá nem 
kiáltott: -  Én a Fasciótól vagyok! Vigyáz
zon magára! -  és előrehajlítva a gallér
ját, megvillant alatta egy ezüst botocs-

t

Vázlat az Utolsó vacsorához

ka. Kicsi „fasces”, olyan, amilyent ezrivel 
árultak akkor Itáliában, nem igazi párt
jelvény, hiszen a bozontos sem volt igazi 
párttag. De jól tudta, hogy Szicíliában 
gyűlölik a Fasciót és rettentően félnek 
tőle.

Nem is tévedett. A szállodás azonnal 
megjuhászodott:

— Prego, signore... Amint parancsolja...
— Hol van ennek az embernek az útleve

le? Be volt már jelentve?
— Még nem. Tegnap este későn érke

zett. Nagyon későn... Még nem volt időm 
beküldeni...

Sietve kotorászott a fiókban. Előszed
te a passzust és átadta. Az álsofőr kinyi
totta. Összehajtott, nagyocska papírlap 
hullott ki belőle. A pesti rendőrség iga
zoló levele volt, az ittenihez intézve. Föl

vette, elolvasta, zsebre vágta mind a ket
tőt.

-  Szabálytalan! Adja ide a kulcsát, 
megnézem, mi van a szobájában. -  Átvet
te, és fölsietett a lépcsőn.

Csak rövid ideig volt fönn. Nem is volt 
szüksége többre, járatos ember lévén a 
más holmijának átkutatásában. Az asz
talfiókban megtalálta Lakatos irattás
káját és benne azt a jól hamisított cseh 
útlevelet, ami Novák névre szólt. Kissé 
gondolkozott, aztán az ágyhoz ment és 
fölemelte a matracot. A poloskák riadtan 
menekültek, de hamarosan visszatérhet
tek, hogy tovább aludj ák déli almukat, 
mert csak a cseh útlevél került oda, és 
megint sötétség borult rájuk. A bozontos 
újra lement.

-  Hogy hívják ezt a vendéget? Laka
tos? Igazán magyar állampolgár? -  Az
tán választ sem várva azt mondta: -  Itt 
a kulcs, de valószínű, hogy házkutatást 
fogunk tartani. Maga viszont erről egyet
len szót se senkinek, különben bezárjuk 
ezt a piszkos lebujt.

-  Kérem, kérem. Én mindenben szolgá
latukra leszek... Én egyetlen szót se szó
lok... -  Szegény szállodás föllélegzett, mi
kor végre egyedül maradt. Nagyon meg 
volt ijedve. Nem csoda, hiszen már több
ször fenyegették effélékkel.

Jóval azután, hogy a magyar detektív 
kiindult a Villa Igeába, visszajött ez a fé
lelmetes sofőr. Négyszögletű csomagot ho
zott magával. Papírba kötve, jó móddal, 
ahogy nyomtatványokat szoktak vinni. 
Elkérte a kulcsot és fölment. Csak pár 
percig maradt ott, és újra eltávozott.

Megint eltelt egy félóra. Aztán megje
lent a rendőrség, és most már egy igazi 
feketeinges megbízott is. A bozontos is ve
lük jött, mint hírszerző.

Felmentek valamennyien. Átkutatták 
a szobát. Megtalálták, persze, az eldugott 
cseh útlevelet. De veszélyesebb dolgot is 
találtak: propaganda-röpcédulákat, ami
lyent akkoriban emigrált olaszok Angliá
ban nyomtattak, és főleg Máltán keresz
tül jutottak be csempészek útján Itáliába. 
Erről jegyzőkönyvet írtak, és a szállodás
tól most átvették a magyar útlevelet, me
lyet a bozontos visszajuttatott hozzá, de, 
természetesen, a belőle kivett ajánlólevél 
híjával.

Őrszemet is hagytak, és rendőri ké
szenlétet a közelben. Minthogy azonban, 
mielőtt eltávoztak, a szállodás elmond
ta, hogy az a jövevény az iránt kérdezős
ködött, miként juthat ki a Villa Igeába, 
és így valószínű, hogy oda rándult ki, 
odatelefonáltak hát, de nem innen, ha
nem már a központból. Kitelefonáltak a 
szállodához közeli Aquasantéba az ott le
vő carabinieri-őrsnek. Az útlevél alapján 
megadták a személy leírását, mind sa ma
gyar, mind a csehszlovák példányban azo
nos volt. Minthogy azonban azt hitték, 
hogy az eldugott útlevél a valódi (külön
ben gazdája miért dugta volna el?), és a 
magyart tartották hamisnak, tehát úgy 
mondták be a csendőröknek, hogy fogják 
el azt a Giovanni Novakot, aki megtévesz
tésül magát Carlo Lakatosnak és magyar
nak mondja, és titkosrendőrként akar

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
szerepelni. Az egész ügy pedig ezt a ne
vet kapta: „Jan (Giovanni) Novak, állam
biztonsági bűnügy”, és alája odaírták, 
Secretissimo -  legszigorúbban bizalmas.

Szegény Lakatos ebből mit sem sej
tett. Kiérkezve a busszal, egy állomás
sal korábban szállt le, ahol valami kis 
Osteriát látván, ott beebédelt egy nagy 
tál risottót. Nem bolond ő, hogy an
nak a luxushotelnak az éttermében fo
gyasszon. (Ez is megállapítást nyert 
utóbb és súlyos gyanúokul szolgált elle
ne). Feketekávézni azonban már a nagy
szállodába tért be.

Gyönyörű csarnok, előkelő vendégek
kel. Helyet foglalt. Körülnézett. Távolabb 
tőle magától, az egyik ablaknyílásban 
meglátott valakit, aki hasonlított ahhoz 
a rejtélyes Schönberghez. A karja is föl 
van kötve.

Jól szemügyre vette, aztán odaszólí
totta az egyik pincért. Nagyon ravaszul 
akarta csinálni. Azzal kezdte:

-  Én, barátom, mintha ismerném ott 
azt az urat, ott az ablaknál, de nem va
gyok bizonyos benne. Nem tudná meg
mondani nekem, hogy hívják?

-  Nem tudom, uram, de -  subito -  azon
nal megtudom -  és szolgálatkészen elro
hant. Hamarosan visszajött. A kollégáim 
sem tudják. De utánajárok, ha kívánja...
— És borravalót váró szemmel nézett La
katosra. Ez azonban csak udvariassággal 
fizetett. így hát a pincér ellépett mellőle.

Mást kell próbálni, mert telik az idő. 
Kifizette hát a kávét, és elkezdett lézen
geni a vendégek között. Végül odacser
készte magát figyelme tárgyához, és az 
asztalához ült, vele szemközt. Itt ugyan 
nem nézett reá, de figyelte. Valóban töké
letesen olyan. Sebhely is van a homlokán
-  gondolta.

Schönberg-Belmonte -  mert valóban ő 
volt -  úgy tett, mintha nem venné észre 
a jövevényt, pedig tisztában volt azzal, 
hogy csak az a magyar detektív lehet, aki
ről a bozontos jelentést tett neki. Pici, be
hízott szemei azonban semmit sem árul
tak el, majdnem lecsukódtak, mintha 
álmos volna.

így tartott ez egy ideig. A vendégek 
már kezdtek távozni. Ekkor Lakatos meg
próbált szóba elegyedni.

-  Milyen gyönyörű a kilátás innen, pá
ratlan ez az egész világon... -  Ezt mondta 
elég folyékony olaszsággal, de elég rossz 
kiejtéssel. A kövér ember azonban csak 
legyintett az ujjával, azt jelezve talán, 
hogy ő nem érti, majd egy óriásit ásított, 
körülményesen felkelt, nyújtózkodott és 
lassú léptekkel elsétált a lépcsőház felé.

Gazember! -  gondolta Lakatos. -  Ér
tesz tejól, csak teszed magad!

Mást kell hát próbálni. Annál az arany- 
sújtásos portásnál kell tudakozódni. Oda
ment hát. Itt már reászánt tíz lírát, hogy 
a portást jókedvre hangolja, és elkérte 
az itt lakó vendégek névsorát azzal az 
ürüggyel, hogy néhány barátját keresi, 
akik tán ide szálltak. Minthogy névről 
nem tett említést, az aranysújtásos alapo
sabban megfigyelte Lakatost, és tapasz
talt szemével megállapította magában, 
hogy ez a szegényszagú idegen nyilván

nem jókedvéből jött ide, hanem valami 
szándékkal. Kérdezősködése is gyanús, 
és minthogy ő is, ahogy a hotelportások 
rendszerint, a rendőrség bizalmasa volt, 
elraktározta a megfigyeléseket. Meg is 
szolgálja azt a kis borravalót, de semmi lé
nyegeset nem fog mondani.

Mikor barátunk végigböngészte a 
névsort, úgy tett, mintha elszomorod
nék: Sajnos nem találom őket! Aztán 
így folytatta: Itt lakik a másodikon ez a 
Schönberg-Belmonte úr. Róla sok jót hal
lottam. Szeretnék megismerkedni vele. 
Vannak itt neki barátai? És ha vannak, 
kik azok, hátha van közös ismerősünk, 
akik összehoznának vele...

-  Legnagyobb bánatomra nem tudok 
uraságod szolgálatára lenni. Egy, vagy 
két ember jár ugyan hozzá, de azok nem 
itt laknak, így hát nem tudom, kicsodák.

-  Azok is idegenek?

-  Nem tudom. Az egyik tán idevaló, 
hogy a másik mi, azt nem tudnám meg
mondani.

-  Mi történt a karjával? Valami balese
te volt?

Most, hogy alkalom kínálkozott a több 
beszédre minden adatközlés nélkül, lelke
sen válaszolt:

-Ó h, uram! — lendült bele egyből a por
tás -  tegnap reggel itt a lépcsőn csúszott 
el. Rettentő volt látni. A csontja olyat rop
pant, mintha ágyút sütöttek volna el. Ré- 
mületes dolog! És el is ájult. Szerencsére 
orvos is lakik nálunk, így hát azonnal 
odahívtuk. Én szaladtam érte. Én ma
gam. Aztán a városba szállították, hogy 
gipszbe tehessék.

Még sok részletet mondott el, óriási len
dülettel. Leírta, milyen halvány volt II 
Signore Belmonte, és mekkorát károm
kodott németül. Jó tálján lévén, kitűnő

színészséggel utánozta: -  Crussi turca... 
Donna vata.... Ergotta sacramento! -  már 
csak úgy, ahogy az ő olasz füle fel tudta 
fogni. Ezt mind előadta, elmímelte. Vég
re, azt találván, hogy csekély tíz líráért 
eleget nyújtott, elfordult és úgy tett, mint
ha keresgélne valamit a főkönyvben.

Viszont Lakatos úgy vélte, hogy tíz lí
ráért ez nagyon kevés, tehát tovább kér
dezősködött. Mikor jött? Milyen lakása 
van? Sokat költ-e? Gazdag ember-e? Ám 
az aranysújtásos már nem válaszolt ne
ki.

Bosszantó ez. Sovány eredmény.
Még valamit meg kell próbálni. Leült 

újra és hosszasan töprengett. Talán a lif
test kérdezhetné? Vagy a szobaasszonyt 
a második emeleten? Igen! Ez lesz a leg
jobb. Igaz, hogy ez újabb kiadás, de meg
éri. Elindult hát a lépcső felé. Ekkor vá
ratlanul egy feketeinges, polgárruhás, 
komoly nézésű ember, aki csak az imént 
jött be és pár szót pusmogott a portással, 
most az útjába állt és azt mondta neki:

-  Kérem, uram, egy szóra... -  nagyon 
udvariasan mondta, aztán hozzátette: — 
Én a rendőrségtől jöttem...

Lakatos, szegény, nagyon megörült en
nek. Azt hitte, ezt ő az ajánlólevelének 
köszönheti, hogy lám, még ide is utána 
küldenek valakit őt üdvözölni. Ezért mo
solyogva hajtotta meg magát:

-  Igazán nagy örömömre szolgál....
De a másik keményen a szavába 

vágott,:
-  Jan Novák?
Ez meglepő volt! -  Honnan tudják az ő 

szlovenszkói álnevét? Ezért kissé megza
varodva felelt:

-  Nem... az nem. Lakatos Carlo... 
ungarese...

-  Azt is tudjuk — szólt megvetően a sö
tétarcú, és intésére két magos és vállas 
carabinier lépett Lakatos mögé. -  Ön 
most velünk jön.

-  Én nagyon szívesen jövök! -  válaszolt 
a magyar detektív, bár kezdte nem érte
ni a dolgot.

Akkor sem értett volna többet, ha meg
látta volna azt a kövér, felkötött karú ala
kot, aki a főlépcső fordulójában figyelte 
ezt a jelenetet, és midőn kiindultak, hal
kan eíkacagta magát.

A szálloda sarkánál csukott gépkocsi 
várt. Abba tessékelték be. A két csendőr 
is beült. Vele szemközt ültek, ölükben föl
húzott forgópisztollyal.

-  Mi ez? Miért? Ez valami tévedés... -  
kiáltott föl Lakatos.

-  Silenzio! -  csak ez volt a válasz. -  
Csönd!

Milolu egész délután nem akarta el
hagyni az Excelsiort, nehogy elmulassza 
Lakatos jelentkezését. Hétóra tájban 
kezdett nyugtalankodni, és fölhívta a 
Paradisót, de csak rövid választ kapott, 
csak két szót: -  E partito... -  elutazott. 
-  És letették a kagylót. Félkilenckor új
ból fölhívta, de most ezt felelték: -  Téve
dés... — és rögtön kattant is a készülék. 
Mi lehet ez? Hiszen ő jól tárcsázott, és a 
hang is ugyanaz volt, mint előbb?! Még 
egyszer megpróbálta, jóval tíz után, és 
most újból azt mondták, amit először: -  
Partito.
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Csodálatos! Csodálatos, hogy a detek
tív ilyen hirtelen elutazott, anélkül hogy 
szólt volna. Ennek az lehet a magyaráza
ta, hogy Schönberg szökésben van, és La
katos utána vetette magát.. Ez a gondolat 
megnyugtatta, bár kissé bosszankodott 
arra a szállodásra, hogy olyan szűksza
vú.

Pedig hálás kellett volna hogy legyen. 
A Paradisós tudta, mit csinál. Tudta, 
hogy mindazokat, akik Lakatost keres
ték, a rendőrség be fogja idézni. Az el
ső hívásnál az őrszem a ház előtt állt, a 
harmadiknál már elment volt. A máso
diknál azonban ott ült a közelben, ezért 
mondta azt, hogy tévedés. Mert ő, bár na
gyon félt a políciától, de közben pártolta 
azokat, akiket keresnek, fő jövedelme ab
ból lévén, hogy nála csempészek, összees
küvők és egyéb ilyen titokzatos népek búj
tak meg, akik igen jól fizetnek. Bizony, 
ha nem viselkedik ilyen okosan, nemcsak 
Milolu, de tán Vida Tibor is börtönbe jut.

így azonban csak Lakatos került oda, 
és ettől fogvájó időre nyoma vész.

véletlenül találkozunk a fölvonónál... Ő vi
szont át nem tornászik egyik vaskorlátról 
a másikra.

A baloldali szomszédom fiatal fér
fi. Tegnap este érkezett. Magos, vállas 
ember. Sportoló is lehetne. Jól láttam, 
mert tegnap -  éppen mosakodtam a 
fürdőszobában -  véletlenül belépett hoz
zám. Véletlenül? Azt mondta, véletlenül. 
Aztán még kérdezett valamit. Miről is? 
Tán az árakról vagy a kosztról?... Már 
nem tudom, még mindig kótyagos va
gyok. Nézegette a szobát, mialatt kérde
zett, majd bocsánatot kért és kiment.

Tegnap tíz után, hálóköntösben átmen
tem Miloluhoz, tán éjfélkor jöttem vissza 
tőle és lefeküdtem. És csak most ébred
tem fel, 11 óra múlva!

A balkonajtó be volt téve, akkor is, mi
kor átmentem, akkor is, amikor visszatér
tem. A függönyök is összebocsátva. Most 
azonban mindkét szárnya széjjeltárva!

Ettől lepődtem meg és attól az enyhe, 
de még érzékelhető kloroformszagtól, 
amit még most is érzek valamennyire.

Ki kell ezt vizsgálni!

Amboise látképe

gondolta, hogy már elaludtam, bepumpál
ta hozzám a kloroformgázt. Alighanem 
várt még, aztán nyugodtan benyitott. Ak
kor tárta  szét az ajtót? Bizonyára akkor, 
hogy nyugodtan dolgozhassák. Vagy tán 
gázmaszkot viselt, és csak akkor nyitot
ta ki, amikor elment. Hogy kiszellőzzék 
a gáz. Hogy ne érezzék. Ne lehessen bizo
nyítani.

Miért csinálta ezt?
Csupán egy oka lehetett. A képet akar

ták kilopni innen. Milyen szerencse, hogy 
átadtam Milolunak! Már hűlt helye vol
na, ha itt marad. Mit csináljak? Hívjam 
föl a rendőrséget? Vagy az itteni ügyveze
tővel beszéljek?

Megvárom Milolut, aki, úgy hallom, ki
ment.

Az a meglepő e dologban, hogy ez ak
kor történik, amikor az a bandavezér 
nyilván megszökött Palermóból. Ki más 
tudott a képről? Ki másnak volt érdeke 
ellopni?

Nem értem...!

Milolu hazajött. Meglepő hírt hoz!
Az a Schönberg-Belmonte nem szökött 

meg! Most is ott van az Igea szállodában! 
Mert oda ment ki, hátha ott hall valamit, 
hátha megtudhatja, mi történt tegnap.

A portásnál érdeklődött, mintha 
oda akarna költözni, mik a szobaárak, 
mennyi a panzió? Mikor meglátta azt a 
frátert a szomszédos bárban. Háttal állt, 
de rögtön megismerte. Az én új szomszé
dommal állt ott, akit tegnap vacsorakor 
mutattam neki. Bizonyos abban, hogy 
ugyanaz, mert utóbbi szemközt volt ve
le. Valamit éppen magyarázott annak a 
Schönbergnek, és mintha védekeznék, 
mintha igazolná magát.

Milolu nem kockáztatta, hogy azok 
meglássák. Reméli, hogy sikerült is, hi
szen nagyon el voltak egymással foglal
va. Sarkon fordult és sietve hazatért a 
busszal.

V id a  T ib o r  n a p ló ja
Március 12. délben
Furcsa dolog történt velem ma éjjel. 

Nagyon furcsa dolog.
Azt hiszem, el voltam altatva. Valószí

nűleg kloroformmal. Még most is kótya
gos vagyok kissé.

Az is kétségtelen, hogy ma éjszaka 
valaki já rt a szobámban. Semmim sem 
hiányzik. Pénzem, órám, irataim, min
denem megvan, de a ruháim közt, a fehér
neműmben turkált valaki. Nem abban a 
rendben vannak, ahogy betettem őket. 
Valaki a zongora födelét is fölemelte, 
mert nem volt visszazárva, hanem csak 
lebocsátva.

Hogy juthatott be? A folyosó felől zárva 
volt a szobám, és a kulcs belül a zárban. 
Más bejárás nincs. Egyedül a balkonról 
jöhetett be. Csakis onnan.

De az hogyan lehet? Minden szobának 
külön balkonja van, majdnem egész szé
lességében, bár ezek korántsem érnek 
össze. Legalább másfél méteres üresség 
választja el egyiket a másiktól, a három- 
emeletnyi mélység fölött.

Jobb oldali szomszédom egy kicsi skót 
vénkisasszony. Már itt lakott, amikor be
költöztem. Köszönünk is egymásnak, ha

Nem találtam semmi megfoghatót. 
Mégis van valami gyanús.

A balkon talpig üveg ajtaján, legalul, 
éppen az ágyam felőli sarkánál, ki van 
törve az üveg. Nagyon kicsi törés, alig hi
ányzik belőle átmérőben két-három cen
ti. A gitt is hiányzik, de csakis itt. Min
denütt máshol új és ép. Az így keletkező 
rés annyi, amin átférne egy vaskosabb ce
ruza.

Ezt a törést én eddig nem láttam. Le
het ugyan, hogy ott volt, de nem hiszem. 
Annál kevésbé, mert a leugrott kitt alatt 
még fehér az ablakléc fája.

Minthogy nem hiszek csodákban, meg
próbálom magyarázni magamnak. Csak
is úgy történhetett, hogy valaki, vagyis 
az a bal szomszédom, kileste, mikor én 
átmentem Miloluhoz. Lehet, hogy tudott 
is a viszonyunkról. Mi ezt nemigen titkol
tuk, egész nap együtt voltunk. Ezért gon
dolhatta, hogy valamennyi ideig ott ma
radok. Különben is, sok időre nem volt 
szüksége. Attornászott az erkélyemre. 
Kitörte azt a kis részt az üvegből, vagy 
gyémánttal kivágta, hogy később majd át
dughasson rajta egy gumicsövet. Ehhez 
csak néhány perc kell. Aztán várt. Meg
várta, amíg visszajöttem. Mikor pedig

Délután négy órakor
Az ebédünket fölhozattuk Milolu szobá

jába. Nem volt kedvünk lemenni. Nekem 
is föl kellett volna öltöznöm, mert még 
köntösben voltam. Túlságosan sok is a 
gondunk. Arról a problémáról kell sürgő
sen határozni, mit tegyünk? Odalenn ezt 
úgysem lehet.

A helyzetünk elég sötét. Kétségtelen, 
hogy Lakatost tőrbe csalták. Ez most 
már bizonyos. Lehet, hogy őt is meggázoz- 
ták és elvitték valahová, de ami sokkal 
valószínűbb, eltették láb alól, szegényt. 
Abban a kikötői negyedben, abban a gya
nús szállodában bármi megtörténhetik.

Kétségtelen az is, hogy ez a bűnszö
vetkezet tovább fog vadászni a képre, 
és hogy mindenre elszánt emberekből 
áll. Ha nálam nem találták meg, most 
Milolunál fogják keresni.

Szörnyű! Hogy most ő is veszélybe ke
rülhet? Ő, Milolu?

A rendőrséghez kéne fordulni. Csak 
az a baj, hogy nem nagyon sok mindaz, 
amit mondani tudunk. Schönberg képvá
sárlási kísérlete nem bűnügy. A pesti kép
lopás az volna, de ennek adatai Lakatos
sal együtt elvesztek, és amíg hazaírunk,

folytatás a 16. oldalon
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> > > > >  folytatás a 15. oldalról 
ameddig elküldik újra, vagy új tisztvise
lőt útnak indítanak, az sok idő. Azalatt 
akármi történhetik! Hogy engem elaltat
tak és átkutatták a szobámat, azt én bi
zonyítani nem tudom. Nem is hiányzik 
semmim. Egyedüli adat az a kis törés az 
ajtóm üvegén. De ez önmagában semmi. 
A szálloda érdeke a botrányt kerülni, a 
vezetőség mindent el fog követni, nehogy 
kisüljön valami. Reáfoghatják, hogy ez 
már korábban megvolt. Tekintve pedig, 
hogy annak a Schönbergnek temérdek 
pénze van, akár lefizet itt valami szolgát, 
aki erről tanúskodik.

Nem ér ez mind semmit!
Egyedül a Lakatos eltűnése miatt lép

hetünk fel. Mondhatjuk, ismertük, hogy 
tegnap délben Andersonné még látta. 
Hogy az Igeába ment és azóta eltűnt. A 
rendőrség bizonyosan tud róla, hiszen az 
útlevél a kezükben kell hogy legyen.

Igen, ezt fogjuk tenni. A rendőrkapi
tányhoz kell fordulni, hogy súlyt adjak 
Milolu fellépésének, magam is elkísérem. 
A nyelvet is jobban bírja.

Mielőtt azonban öltözni mentem, a kép 
sorsát latolgattuk. Nyilvánvaló, hogy sem 
nálam, sem őnála nem tarthatjuk. Leg
okosabb, ha elzáratjuk a szálloda széfjé
be. Ez még tán a legbiztosabb. De csu
paszon nem volna jó odaadni. Le kell 
ragasztani és sok fehér papírral, elöl-há- 
tul vattával kitömni, nehogy megsérül
jön. Ne is tudja senki, mi az a csomag. Az 
nem volna jó. Az nagyon veszélyes volna. 
Azt Schönberg megtudhatná, és akkor ki 
tudja... Már nem bízom senkiben.

Milolu vállalta, hogy ő bepakolja, amíg 
felöltözöm.

D élu tán  öt óra
Éppen elkészültem és ezt sietve idefir- 

kantottam, mikor megszólalt a telefon. 
Milolu volt. A hangja izgatott. Azt mond
ta, azonnal menjek át hozzá.

Átfutottam.
Furcsa kis vaskos ember ült nála. Bar

na kis ember, óriási lószilva szemekkel. 
Pansa a neve. Olaszul ez azt teszi: has. 
Számára valóban találó név. Annak a 
szállodának a tulajdonosa, ahonnan La
katos eltűnt, a Paradicsomnak.

Has uram folyton a homlokát törölte 
és folyton figyelt maga körül. Mikor be
léptem, összerázkódott, és majd leesett 
a székről. Csak akkor nyugodott meg va
lamennyire, mikor Milolu megmondta ne
ki, hogy a barátja vagyok.

Arra kért, hogy zárjam be az ajtót. Az
tán folytatta a mondókáját. Nagy taglejté
sekkel beszélt, olyan kifejező és drámai 
mozdulatokkal, akárha a hírhozót játsza- 
ná valamelyik sorstragédiában. Nagyon 
halkan beszélt, de villogó és vészt hirdető 
szemekkel. Akár Zacconi, olyan remekül 
alakított. Azért jött, hogy minket értesít
sen, hogy meneküljünk! Most azonnal, 
azonnal meneküljünk, mert minden perc 
drága! Azért jött.

Nem értettük. Miért menekülnénk? Ki 
elől menekülnénk?

— Óh, uram, ön nem tudja, mi fenyege
ti magukat itt! -  Ó mindég a barátja azok
nak, akiket a rendőrség üldöz. Mert ő 
ilyen — mindenkinek, akit börtönre akar
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nak vetni. -  Higgyék el, kérem, én igazat 
mondok.

És a szívére tette kövér bal kezét, és a 
jobbját esküre emelte.

Igazán meggyőző volt. És annyi várat
lan és vészjósló történt már velünk, hogy 
nem vettük tréfára a dolgot.

Most aztán elmondta.
Bizonyosra veszi, hogy Lakatost letar

tóztatták. Tegnap délután a rendőrség 
átkutatta a szobáját. Valami iratokat ta
láltak ott, veszélyes iratokat. Azt hiszi, 
hogy antifasiszta iratok. Ezeket találták 
Lakatosnál.

-  Az ki van zárva -  mondtam.
-  Óh, uram, ön nem ismeri ezeket! Ta

lán ők tették oda, mert így szokták, ha 
valakit el akarnak fogni. Egyik ember be
teszi, hogy a másik azután megtalálja. 
Most is így történt, én tudom.

-  Hihetetlen! De ki? Ki csinálta?

„Isabella d 'E ste , Leonardo rajza nyomán

Pansa most előre dőlt. A szeme majd 
kiugrott a fejéből, és csak egyetlen szót 
ejtett ki halkan, majdnem súgva: -  A 
Fascio! -  alig hallhatóan mondta, de ször
nyű gyűlölettel a hangjában.

-  A Fascio? De miért? Mi okból?
-  Chi lo sa! Ki tudja? -  válaszolt a kis 

vendéglős, aztán azzal folytatta, hogy őr
szemet hagytak nála, mert mindenkit 
elő fognak vezetni, aki keresi. Most is ott 
van a figyelő, hogy ő azért jött, hogy ezt 
elmondja a Madamnak, mert a Madam 
tegnap ott volt és este is háromszor tele
fonált oda. Ó ugyan erről nem beszélt, 
mert ő nem hoz bajba senkit. Azért is jött 
most, nehogy a hölgy odamenjen. De so
ká ez titokban nem marad, hamarosan 
ki fogják deríteni. Hiszen tegnapelőtt 
ide látogatott az a Lakatos úr, és tegnap 
a hölgy gépkocsin érkezett a Paradicsom
hoz. A sofőröket a városban végigfaggat
ják és akkor rájönnek. Vagy az a Lakatos 
úr a hölgyre fog hivatkozni a vizsgálóbiz
tos előtt. Chi lo sa? -  de hogy reájönnek, 
azt ő bizonyosra veszi.

Még mindig nem vettem nagyon komo
lyan.

-  És akkor mi történik? Mi igazolni 
tudjuk magunkat.

-  Óh, az nem úgy megy. Önt, Madam 
Anderson, elfogják, és bizonyára önt is, 
uram. Ha később igazolni is tudják magu
kat, az hosszas dolog. Amit maguk mon
danak, arra nem adnak semmit. Amíg 
pedig a követségük hírt kap róla, vagy 
az otthoniak... amíg hivatalosan fellép
nek... ide-oda írnak... az hónapokba tel
het. Ezért mondom, meneküljenek azon
nal, amíg nem keresték.

Milolu hosszú ujjaival föltámasztotta 
az állát és elgondolkozott. Aztán azt kér
dezte:

-  Mondja, kérem, ha mi innen el is me
gyünk, mit ér az? Körbesürgönyöznek, és 
útközben elfognak.

-  Minden jobb, mint itt maradni. Ed
dig a percig a Madam nem szerepel az 
ügyben. Még nem tudnak magáról, kü
lönben kérdezték volna tőlem. Addig 
már túl lehet a határon, vagy valami ide
gen hajón. A signore akkor nem is kerül 
bele.

-  Úgy? Akkor ő nem kerül bele? -  Újra 
gondolkozott Milolu, és aztán azt mond
ta: -  Azt a szegény Lakatost én nem hagy
hatom cserben. Az aljasság volna tőlem, 
hiszen én... Nem, azt nem szabad!

A kis Pansa most majdnem dühös lett.
-  Értse meg, kérem, hogy ön rajta nem 

segíthet. -  Látszott, hogy ordítani szeret
ne és csak nehezen mérsékli a hangját. -  
Hazulról megpróbálhatja, ha olyan pártfo
gást tud találni, de ha itt próbálná, csak 
önmagát hozza a legnagyobb bajba, és ezt 
az urat. -  Ekkor felállt, és dobbantott a 
kurta lábával: -  Én, kérem, megtettem a 
magamét. Figyelmeztettem. Többet nem 
tudok tenni. Ha önről kérdeznének, kény
telen vagyok az igazat mondani, hogy ott 
járt, és hogy tegnap azzal az úrral sétált 
el az én szállodámból. Ha letagadnám, 
úgyis rájönnének, és akkor én kerülök a 
legnagyobb veszélybe, és végem van. Én 
most elmegyek, már nagyon is soká vol
tam távol.

Gyorsan meghajtotta magát és egy pil
lanat alatt kint volt.

Én utánafutottam, hogy szívességét 
megköszönjem, de ő gyorsabb volt. Már 
a lépcsőnél tartott, nem annál a parádés
nál, mely a csarnokba visz, hanem a szol
gálatinál, a folyósó másik végén, és már 
el is tűnt.

Hát ez most már egészen más helyzet.
Ez más és valóban veszélyes helyzet.
Eddig csak a Schönberg bandája állt 

velünk szemben. Most azonban az állam
rendőrség is. Miként lehetséges ez, azt 
ugyan nem értem, de Signor Pansa nem 
ok nélkül jött hozzánk. Hogy őszintén jót 
akart, az bizonyos.

Semmi magyarázatát nem látom. 
Milolu azt gondolja, hogy szegény Laka
tost az a tolvaj banda rágalmazta meg, 
hogy megszabaduljon tőle. Azt hiszem, 
igaza van, bár nem értem, ez hogy lehet
séges. Hogy lehetséges valakit, akit a bu
dapesti rendőrség beajánlott! Megfogha
tatlan.

De határoznunk kell, mégpedig azon
nal.

Meghánytuk-vetettük a dolgot.
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Legokosabb azonnal elutazni. De ho

gyan? A repülőjárat Nápolyba csak reggel 
indul. Hogy van-e hajó a kikötőben, azt 
kockázatos volna megkérdezni. Ha kül
földre innen Palermóból távoznánk, azt 
be kéne jelenteni, és az feltűnést keltene. 
Milolu azt ajánlja, hogy csak én menjek 
el. Nem nagy meggyőződéssel mondta, 
bizonyosan csak azért tette, nehogy azt 
higgyem, hogy ő kapaszkodik belém. Hát 
persze, hogy erről szó sem lehet! Hogy 
én itthagyjam! Itthagyjam, mikor ve
szélyben van. Később, hogyne! De most?! 
Most, hogy ilyen veszély fenyegeti, semmi
képp. Most együtt kell maradnunk!

Legjobb a gépkocsimon menni. így is 
határoztunk. Itt az Excelsiorban meg
tartjuk a szobáinkat, és azt mondjuk, 
hogy csak párnapos túrát teszünk a szi
get nyugati és déli partján. Trapanin át 
a Marsalába, aztán Selinunte, Girgenti, 
és vissza. A görög romokat akarjuk 
meglátogatni. Vagy nem közlünk 
programot? Talán azzal is beérik?
Nem! Jobb valami célt mondani! 
Trapani csak 80 kilométer. Termé
szetesnek látszik, ha ott akarunk 
meghálni. Úgy is fogunk kiindul
ni a városból, de aztán átvágunk 
a messinai útra. Szerencse, hogy 
itt már mindenütt jártam. Ha hét
kor elindulunk, és megszalasztom 
a gépet, tíz óra tájban Messinában 
vagyunk, vagy talán hamarabb is.
Ott sok hajó fordul meg, az Express 
is ott szalad át, ott majd meglátjuk, 
mit teszünk.

Nem indulhatunk hét előtt, mert 
Milolu interurbánon akar még be
szélni. A szerkesztőséget hívja föl, 
annak mondja be Lakatos esetét, és 
megkéri, hogy azonnal lépjenek köz
be a szabadítása érdekében. Ennek 
nagyobb súlya van, mint ha ő pró
bálna itt intézkedni. Szorgalmaz
zák hát azok, hisz ő maga, ki tudja, 
ezt meddig tehetné még.

Milolu a pesti kapcsolást nagyon gyor
san megkapta. Már a csarnokban várt, 
mikor visszatértem. A poggyászt behe
lyeztük a gépkocsiba, és sok borravaló
osztás után elindultunk.

Nem hiszem, hogy bárki is figyelt vol
na reánk. Ebben órában amúgy is nagy 
élet van a szállodában.

Csak rövid darabon követtem a főutat, 
aztán jobbra fordultam, hogy kisebb for
galmú vonalon jussak ki a városból. Hogy 
ellenőrizhessük, nincs-e valaki a nyo
munkban. A visszapillantó tükörben is 
néztem, Milolut is megkértem, pillantson 
olykor hátra, nem követ-e valaki. Nem. 
Nem jött utánunk senki. Már teljesen sö
tét lévén, a kocsilámpákat okvetlen lát
tuk volna, ha követnek.

Mégis nagy megkönnyebbülés volt, mi
kor a monrealéi útról letérve a királyi 
palota mögött a „Corso Tukory” (aki egy 
garibaldista hős volt, tehát a magyar tü

Ifjú feje (Leonardo rajzai a 13., 14., 15., 16. és 17. oldalon

Messina. Éjjel egy órakor
Folytatom az előzőt.
Sebtiben pakoltam, aztán átvitettem 

az autóládát Miloluhoz. Mikor készen 
voltam, lesiettem a hotelirodába. Ott 
bemondtam a tervünket, Trapanit és a 
többit, és mivel szerda volt és bizonyta
lan, hogy fizetőnapig, szombatig, vissza
jövünk-e, tehát mind az én, mind az 
Andersonné heti számláját kifizettem.

Nyilván semmi gyanút sem foghat
tak. Még öt kis képes füzetet is adtak, 
ismertetést azokról a városokról, ahová 
készültünk; ajánlották a Grand Hotelt 
Trapaniban. Akkor látom ezt, amikor a 
hátam közepét -  gondoltam. -  De persze 
megköszöntem a szívességüket, és hozzá
tettem, hogy legkésőbb vasárnap vissza
térünk.

Soha nem képzeltem, hogy valaha 
ennyit tudjak összehazudni, és ilyen jól.

Hiába! Az ember megtanulja, ha bajba 
kerül!

A garázsban megtöltöttem a tartá 
lyokat, aztán odahoztam a gépet az 
Excelsior elé.

körről kapta a nevét az a körút) vonalára 
átkanyarodtam, és leszaladva rajta, ráfor
dultam a messinai országúira.

Ez már majdnem nyílegyenes, és beton
ból van. Óriási tempóban lehet rajta ha
ladni. A fényszóróim jól világítanak. A se
bességmérő mutatója 110 és 120 között 
táncol.

Gyönyörű érzés volt, a szabadulás ér
zése.

Fölösleges volt így száguldani vé
gig a tengerparton. Az úttest fehér sza
lagját alig kellett figyelni. Két oldalán 
geráriumágyás véges-végig, virágban 
mind. Hold, világos éjjel. A hullámok ta
raján tündöklő fényléssel táncol a hab, el 
a végtelenségig. Enyhe éjszaka, virágilla
tú. Milolu mellettem, némán tágra nyílt 
szemmel.

így száguldottunk, akárha repültünk 
volna.

Március 31 reggel
Messinában, tán mert érkezéskor fel

mutattam az ENTE, az olasz idegenfor
galmi hivatal ajánlását, és Miloluról úgy 
szóltam, mintha a feleségem volna, nem 
kívánták látni azonnal az útlevelet. Át

utazóknál amúgy sem kötelező. Huszon
egy óra van erre, mi pedig annyit aligha 
maradtunk. így gondoltam jobbnak. Én 
az államrendőrség szemében még nem va
gyok gyanús személy, és így Andersonné 
neve sem szerepel a szálloda névsorában. 
Ezért is vettünk ki csak egy szobát.

Hajnalban ébredtem. Még a nap nincs 
fönt, de a szoba világos már.

F elkönyököltem.
Milolu még mélyen alszik itt mellet

tem. Nagyon mélyen alszik, az arca fe
lém forduíva pihen a párnán. Sötét haját 
mintha szélvész fújná mögéje, vagy a sza- 
ladástól lobogott volna hátra. Majdnem a 
mellén fekszik, a jobb válla előre tolva és 
a jobb keze magosra emelve a vánkoson, 
kinyújtott ujjakkal a homloka előtt. 

Hosszan elnéztem.
Milyen más most! Most nem az a mind

ég tudatos, mindég megfontolt nő, mint 
ébren. Nem az, akit eddig ismertem. Nem 

az, aki annyira céltudatos módon vitt 
reá a képvásárlásra. Nem az, aki még 
tegnap délután is olyan higgadtan la
tolgatott minden körülményt, aki min
dent számba véve dönteni tudott arról, 
mit tegyünk. Nem, most korántsem az. 
Most majdnem gyerek!

Lecsukott, dús szempillái alatt a fá
radtság árnyékkarikája. Az ajka kissé 
nyitva, akárha könyörgésre. Valami fáj
dalmas vonás is a szája sarkában, és az 
a maga elé emelt kéz! Mintha könyör
gésre emelné, mintha szánalmat kérne. 
Serdülő leányka most, akit üldöztek, 
akit üldöz az élet, és aki fohászkodik, 
némán fohászkodik, hogy ne bántsák, 
hogy ne bántsák többé!

Milyen leleplező az arcunk álmunk
ban! Lehull róla mindaz, amivel pán
célozzuk magunkat, amikor ébren va
gyunk. A valódi énünk, talán a múltunk 
is ilyenkor lép elő, és szótlan mondja el, 
amit a lelkűnkben hordozunk.

Megható volt őt így látni! Gyöngének 
látni, támaszkeresőnek, árvának... Szá
nalmasan árvának...
Soká néztem őt.
Aztán óvatosan felkeltem, felöltöztem. 

Milolu nem ébredt fel. Nagyon halkan el
hagytam a szobánkat.

Még alig múlt hatóra.

Most folytatom, már a „Bella Galatea” 
fedélzetén.

A továbbutazás módjairól akartam tá
jékozódni. Van-e gőzös, és mikor indul? 
Mert úgy gondoltuk, legjobb volna ha
jón menni legalább Nápolyig, ha azonnal 
akadna ilyen. Hajón az a rablóbanda nem 
tud követni. Hajón tán úgy utazhatnánk 
mint házastársak: én a nevem alatt, és 
Milolu nevéről nem tudna senki. így nyo
ma vész Andersonnénak.

A reggelizőben egy-két korán kelő.
Még a pincérek is ásítoznak, bizonyá

ra álmosak, de készséggel hozzák a ká
vét. Az olaszok bármikor roppant szolgá
latkészek.

Éppen a vajaskenyeret borítottam 
marmelatával, midőn valaki megszólí
tott. Nevemen szólított, és magyarul.

Vékony, vállatlan, szőke, fiatalos em
ber állt előttem, és mosolyogva mondta:

> > > > >  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról 
Bocsásson meg, kérem, hogy olyan me
rész vagyok, hogy zavarni merészkedem. 
Bodóki Andornak hívnak, és én is buda
pesti vagyok, és önnek, Mester, nagyon 
nagy bámulója. Ezért nem álltam meg, 
hogy így idegenben megszólítsam.

-  Honnan ismer? -  kérdeztem.
-  Oh, ki ne ismerné önt? Önt, annyi re

mekmű alkotóját? Önt, aki külföldön is 
akkora dicsó'séget szerzett számunkra. 
Most is Sakuntala Londonban. Óriási! 
Óriási siker, kérem!

Megvallom, jól esett a bók. Az ember 
mint szerzó', mindég fogékony az ilyenek
re. Örül, ha tudnak róla. Örül, ha szemé
be mondják. Védekezünk ugyan, szerény
kedünk is, mert így illik. Belül azonban 
mintha hájjal kennének.

Föltettem ugyan magamban, hogy sen
kivel sem ismerkedem, amíg Miloluval va
gyok, az a kaland a kloroformos szomszé
dommal is óvatosságra intett. De ezzel a 
Bodokival kivételt tettem. Ilyen hiú az 
ember.

Meginvitáltam az asztalunkhoz. Kér
deztem: nászutazó-e vagy turista? Kér
deztem: mióta jött el hazulról?

-  Óh, már régen! -  válaszolt Bodoki -  
Ő itt él Itáliában néhány éve. Otthon nem 
talált elhelyezést. Sok a diplomás ember, 
és kevés a fóka. Az anyja fiumei lévén, it
teni rokonai állást szereztek a számára. 
Alkalmazta a „Fiat-művek”. Egyik utazó
ja a cégnek. Nem nagy állás, de mégis biz
tos. Most is Cataniából jött ma reggel, és 
Turinba megy vissza.

Utazó? — gondoltam —, ez éppen jókor 
jött. Az ilyen ember jól ismeri a körülmé
nyeket. Elmondtam hát neki, hogy én és 
a feleségem hazafelé tartunk, és hogy én 
azért keltem föl ilyen korán, hogy tuda
kozódjam: van-e hajó, ami Nápolyba in
dul, mert legszívesebben így mennék, 
az sokkal kényelmesebb, és gyönyörű 
az idő'.

-  Valóban legjobb ez, uram. Én is, ha 
lehet, hajón szándékozom, mert a hajóút 
csak kevéssel lassúbb és sokkal olcsóbb, 
mint a vonat. Önnél persze ez nem szá
mít, de nálam fontos ez is. — És azonnal 
ajánlkozott, hogy most mindjárt lemegy a 
révkapitánysághoz, hamarosan utánajár. 
-  Tessék csak itt maradni, egy órán belül 
visszatérek, és mindent jelenteni fogok.

Ezt azonban nem fogadtam el. Igaz, 
hogy számomra kényelmes lett volna itt 
várni, de én nem akartam luxusgőzösre, 
vagy óceánjáróra szállni. Azokon bizonyá
ra nagyobb ellenőrzés van. Valami kisebb 
utasszállítóra gondoltam, amilyet a belföl
diek használnak. Ezért hát együtt men
tünk le a kikötőbe.

A fiatal Bodoki ott nagyban buzgólko- 
dott. Gyorslábú ifjú lévén ide futott, oda 
futott, és mielőtt beléptem valahová, már 
jött is vissza. így aztán hamar megtud
tuk, hogy ma délelőtt csakis egy hajó in
dul Nápolyba, a La bella Galatea. Nem 
utasszállító hajó ugyan, amilyet én gon
doltam, hanem kiskereskedelmi gőzös, de 
utazót is elvisz.

Föl is mentünk reá. Van rajta néhány 
egyszerű, de tiszta kabin. És a fedélzeten 
hely az autónknak. Igaz, hogy lassú járá

sú hajócska, 16 órát megy Nápolyig, mert 
megáll a Lipari szigeteken. Mégis erre ha
tároztam el magam.

Bodoki a parti irodában is, a naszádo
soknak is, a kapitánynak is, mindenki
nek azt magyarázta, milyen nagy ember 
vagyok. Igaz, hogy elég gyönge olaszság- 
gal, de lelkesen. Az ilyen reklámot nem 
nagyon szeretem, ez borravalókban sú
lyosan érvényesül, de leállítani nem tud
tam. Viszont az árak elég olcsóak, és a 
koszt is bizonyára jó, ahogy olasz hajókon 
mindig.

Együtt mentünk vissza a szállodába. 
Az ifjú, hogy leszállítsa a poggyászát, én 
pedig, hogy Milolunak mindezt elmond
jam.

Még alig múlt kilenc óra, midőn nála 
voltam.

Ó már készen felöltözve, a reggelinél 
ült. Fölhozatta a szobába, mert a leg
rövidebb időre se akarta magára hagy
ni autóládánkat, aminek a legmélyén a 
Lionardo, fehérneműk közé ágyazva.

Beszámoltam mindenről. Mindent jó
nak talált. Egyedül azt kifogásolta ta
lán, hogy összeismerkedtem azzal a 
Bodokivaí. De ezt sem mondta, csak a 
hangja árulta el. Az a kérdés: ki az? Bu
dapesti? Milyen furcsa véletlen....

De már pakolni kellett, a ládát vissza
helyezni a gépbe, lehajtani a hajóhoz, ott 
felvinni a fedélzetre, ahol alaposan rögzí
tették, nehogy mozdulhasson, ha erős hul
lámjárás volna. A képet a ládában hagy
tuk. Itt van a legbiztosabb helyen. A láda 
a hátsó ülés alatt, az autó ablakai felhúz
va, ajtajai lezárva. Senki hozzá nem férhe
tett. Hiszen a gép mindenki szeme előtt 
állt. A kabinokba csak két toillette-táskát 
vittünk, és Milolu egy széles, lapos plédet 
is. Ennyi elég holnap hajnalig.

Most újra aggodalom fogott el. Vajon 
az utolsó pillanatban nem fedezik-e föl, 
hogy elhagyjuk Szicíliát? Nem jön-e vala
mi csendőrőrs Milolut keresni? De nem! 
Nem jött senki.

Mégis megkönnyebbülés volt, amikor a 
hajógép zakatolni kezdett, kidobták a ta r
tóköteleket, és a gőzös lassan kiindult a 
tengerszoros felé.

A Lipari szigetek. Rücskös, bolondfor
ma sziklák. Csupa kialudt vulkán. Az 
egyik a Stromboli. Most is füstöl. Csak sze
líden füstöl. Békésen pipázik, mint vala
mi jóságos nagybácsi, pedig azt mondják, 
gyakrabban komiszkodik, mint az öreg 
Etna.

Bodoki továbbra is buzgólkodik. A 
hódolatosdit átvitte Milolura. Mikor 
Liparinál kikötöttünk, beszaladt a vá
roskába és nagy bokréta peóniával jött 
vissza. Jókora papírzacskó óriásepret is 
hozott. Eper március közepén! Itt meleg 
források segítségével korai gyümölcsöt 
termesztenek. Mindezt úgy adta át ne
ki, mintha valamely istennőnek a lábai 
elé tenné. Talán megérezte, hogy Milolu 
nem szíveli. Párszor ajánlkozott is, hogy 
felhozza a plédjét, hogy puhábban üljön, 
vagy párnát a kabinjából, de Milolu ride
gen mondott nemet.

Pedig valójában nem alkalmatlankodó 
ez az ifjú, már délelőtt azt mondta, meg
fájdult a feje, és elvonult a fülkéjébe. így

tett délután is. Lehet, hogy diszkrécióból 
tette. Ha így volna, akkor igazán tapinta
tos ember.

A fedélzeten ülünk, az autóm mellé ál
lított két összehajtható széken. A tenger 
olyan sima, akár a tóvíz, és olyan mélysé
gesen kék, mintha valami őstitán mosóné 
tömérdek kékítőt öntött volna beléje.

Szótlan ültünk egymás mellett.
Gyönyörködtünk az égben, a tenger

ben, a tavaszi napsütésben. Néha az ő ke
ze, néha az enyém megkeresi a szomszéd
ját. Nem azért, hogy megszorítsa, csak 
hogy, összeérjen, vagy egymáson feküd
jék. Úgy vagyunk, mintha nászúton len
nénk. És, legalábbis én, olyan boldog is. 
Minek tagadjam? Amit ide írok, azt úgy
sem látja senki. Mióta ma hajnalban meg
láttam az arcát, azt a kislányos és fájdal
mas arcát, nagyon megszerettem. Nem 
mintha szerelmes volnék. Oh, nem! Azt 
korántsem! De valahogy közelebb került 
hozzám, mióta megláttam valamit az ő 
titkos énjéből. Fölfedeztem valamit... De 
mit? Nem tudom. Valami üldözöttet, vala
mi segélyvárót. Pedig semmit sem tudok 
róla. Csak annyit, hogy elvált. Hogy on
nan messziről, Csikágóból hazajött. Hogy 
aligha könnyű az élete, különben nem 
állt volna be riporterkedni. Ez is azt jelen
ti, hogy vagyontalan, és hogy senki sincs, 
aki támogatná. És azt is, hogy tisztessé
ges lelkű, hiszen ilyen szép nő könnyen ta
lál kitartót minálunk.

Vajon viharos múltja volt-e? Nem hi
szem, nem olyannak érzem. De tudni nem 
tudok róla semmit.

Nőkről amúgy sem tudunk soha sem
mit. Még azt sem, ami tán egy órával 
elébb történt velünk. És itt a hajó sodrát 
nézve, elgondolom, hogy a nő olyan, mint a 
tenger. Akárhány hajó szántja keresztül a 
tengert, nem marad utánuk semmi nyom. 
A hullám azonnal összezárul, és már újból 
olyan szűztiszta és töretlen, amilyen az
előtt, amilyen mindég volt, amilyen min
dég lesz... Csodás mindez. Rejtélyes a ten
ger, és rejtélyes a nő.

De szép. És most ne is gondoljunk más
ra: minek töprengeni azon, hogy ki ő? És 
azon: mi van a múltjában? Minek? Most 
itt van, és az enyém. Ha átkarolom, elvál
tozik az arca, a gyönyörű eljöttét várja föl
csúszó szemöldöke, kéjre nyíló szája, és 
halkan szól az a mélybúgású hang, amit 
már ismerek. Kell több? Nem gyönyörűk 
ezek a pillanatok? Nem pazar ajándék-e, 
amit a véletlen adott? Ezt gondolom ma, 
és elismétlem. Mert az életben bölcs dolog, 
ha midőn valami jó ér minket, azt tudato
sítsuk magunkban. Ha azt mondjuk: ide fi
gyelj, te szamár! Te most boldog vagy, ezt 
raktározd el, hogy később, mikor már el
múlt, emlékezni tudjál. Pláné reám áll ez, 
aki már áthaladtam az élet delelőjén. És 
most, e percben az is mindegy számomra, 
hogy alighanem újra csalódás fog érni.

Az is megtörténhet. Sőt, úgyszólván bi
zonyos. Ki tudja, mi minden fog még kide
rülni erről a bájos nőről?. De mit bánom 
én. Most itt van, szeretni látszik, és szép. 
Minek törődnék a holnappal?

Milolu! Milolu! -  milyen jól talál reá ez 
a buja hangzású név.

(folytatás a következő  szám ban)
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A viszonylag korrekt statisztikai megközelítés ellenére 

sem felderíthető adatokat, teszem azt a percenként meg
erőszakolt nó'k számát, a bizonytalanságot beismerő' lojá
lis fenntartással közlik -  úgynevezett „rejtett számok”, 
azaz sejtések alapján, hisz például a megeró'szakolt nó'k 
többsége, mint e sötét terület ismerői állítják, elhallgat
ja a megesett szégyent. Ezzel szemben a homoszexuálisok
ról, akiknek a száma milliókra rúg, Az emberiség egy per
ce igen pontos adatokat közöl, tekintve, hogy manapság a 
mindkét nembeli homoszexualitásban már nincs semmi 
szégyellni- vagy rejtegetnivaló.

Lapozgatva e vaskos, az első' kiadásnál is vaskosabb kö
tetben, temérdek adat sugallja, hogy korunk a művésze
tek példátlan, a hervadástól jóformán megkülönböztethe
tetlen virágzásának kora. Arról van szó, hogy elmosódtak, 
cseppfolyóssá váltak mindama mértékek és határok, ame
lyek egy műalkotást megkülönböztetnek minden mástól. 
Egyrészt több műtárgy van a világon, mint ahány autó, re
pülő és közlekedési eszköz együttvéve, beleértve a trakto
rokat, mozdonyokat, hajókat stb. Másrészt ez a rengeteg 
műtárgy mintegy feloldódik a teljességgel hasznavehetet
len dolgok tömkelegében.

Bevallom, ezek a számok meglehetősen sötét gondola
tokat ébresztettek bennem. Először is végérvényesen be
fellegzett a szépművészetek világának, nincs az a műked
velő, aki képes volna áttekinteni akár csak a grafikát, a 
festészetet vagy a szobrászatot. Mintha a kommunikáci
ós technika csak azért jutott volna a tökély e rendkívü
li fokára, hogy tudatosítsa bennünk a nyomorúságos em
beri agy mikroszkopikusan csekély befogadóképességét. 
Mire megyünk vele, hogy potenciálisan rendelkezésünk
re áll minden, ami szép, hogy személyi számítógépünk 
képernyőjén magunk hívhatunk le mindent, ha közben 
olyanok vagyunk, mint a gyerek, aki kanállal a kezében 
áll az óceán partján? Továbbá -  és a percenként létreho
zott műalkotások fajtáját és anyagát feltüntető tábláza
tokra pillantva ezt már csakugyan szörnyűnek találtam 
-  megdöbbentett e műalkotások abszolút silány minősé
ge. Ha majd a messzi jövőben archeológiái ásatásokat 
végeznek, hogy képet kapjanak korunk művészetéről — 
teszem azt a szobrászatról —, nem fognak megtudni sem
mit. Hiába is próbálják majd megkülönböztetni a közön
séges szemetet és hulladékot a „műalkotásoktól”, mert a 
kettő között gyakran nincs is különbség. Egy Campbell 
márkájú paradicsomleves-konzerv attól lesz műalkotás, 
hogy kiállítják, ha viszont szemétdombon látjuk, eszünk
be sem jutna olyan esztétikai gyönyörrel szemlélni, aho
gyan az archeológus teszi a görög iszapban fennmaradt 
vázával vagy márvány istennővel. Hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy Az emberiség egy percének szerzői nem is 
azt akarták, hogy feltáruljon előttünk -  mintegy gigászi 
bemetszés nyomán -  az emberi világ, inkább azt, hogy fel
tartóztathatatlan lavinába tömörülve agyonnyomjanak 
bennünket a számok, melyek mind-mind a legyekről szóló 
anekdota közeli beteljesedését hirdetik. Eszerint egyetlen 
légypár egyetlen évszaknyi akadálytalan szaporodása ele
gendő, hogy minden óceánt és minden szárazföldet kilomé
teres vastagságban légytetemek borítsanak.

És ezzel visszaérkeztünk ahhoz a dilemmához, amibe 
már a könyv első kritikusainak beletört a foga. Igaz-e, 
hogy ijesztően sok a Rossz és kevés a Jó, hogy az önzetlen 
jóakaratnál jóval több a mások kudarcán érzett káröröm, 
a derék és értelmes tettnél az aljas és ostoba cselekedet; 
csakugyan igaz-e, hogy ez a roppant túlsúly az emberi vi
lág valódi mérlege, vagy inkább, legalább részben, a kom
puterek és a statisztikusok a ludasok benne?

S tan islaw  Lem: Az em b eriség  egy  perce  (részlet)

-  i y f p T X
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A HAJSZA őrü lete ...
Mottó: a 20. század egyik 

alapélménye a: HAJSZA.
Hajszával kezdődött a 20. 

század zenéje: Stravinsky Le 
sacre du printemps-ja fantaszti
kus hajszába torkollik; a kisze
melt fiatal lányt halálba üldö
zik a tavasz megszentelésének 
áldozataként. Emblematikus 
mű, jellemzi a teljes 20. száza
dot. Csupa áldozat, hajsza, ri
tuális kegyetlenség, őrületbe 
hajló eksztázis keríti hatalmá
ba az embereket és a művésze
tet (kultúrát!) is.

Nemcsak a mind jobban fo
kozódó sebesség réme kísérti 
meg az emberiséget, de a tö
kéletesség utáni vágy hajszá
ja is. Mindenből a legjobbat, az 
utolérthetetlent, a fantasztiku
san egyedit akarja megragad
ni a modern ember. Hajsza: a 
divat, a technika, a művészet, 
a gondolkodás, a családi élet, a 
végletekig felfokozott érzelmi 
élet. És ezek mind betörtek a 
művészetbe is. A divathajsza 
nem kerülte el a zenét sem, 
kényszeredetten, de együtt kel
lett (kell!) haladnia a zeneszer
zőnek is az állandóan változó 
áramlatokkal. Nincs megállás 
egy pillanatig sem: az állandó
ság egyensúlyát a kiszámítha
tatlanság őrülete váltotta fel. 
A technikai újítások azonnali 
alkalmazása kényszeríti az al
kotót is: nem elég megtanulnia 
valamilyen zenei számítógé
pes programot, mert az holnap
ra elavul, és máris tanulhatja 
az újabb szabályokat és köz
ben már alig gondol a megíran
dó kompozícióra. A művészsors 
is lassacskán pénzhajszává 
alakult át: a zene is áru lett, 
reklámozni kell, szépen be kell 
csomagolni, egyszóval el kell 
adni, és a művészen úrrá lesz 
a kommerszhajsza. A gondol
kodást átható célvesztés, esz
metévesztés megint csak arra 
kényszeríti a zenészt és a ze
nét, hogy millió eszme közé szo- 
rultan vergődjék. Az érzelmi 
élet nagyon elcsúszott a patolo
gikus megnyilvánulások felé. 
A fenyegető rém, a DROG be
szűrődik a művésziélek mély
rétegeibe is és csuda dolgokat 
hoz onnan felszínre. És mind
ezek a zenei alkotásokban csa
pódnak le jobban és fenyege
tőbben, mint más művészetek 
világában, mert a zene mint 
lélekművészet közvetlenül és 
azonnal ható „GYÓGYSZER”.

Csoda, ha hajszolt a zenénk?
De az általános hajszoltsá- 

gon túl van bennünk valami

ősi vágy a hajsza gyönyöre 
után. Évszázadok muzsikájá
ban ott trónolnak a vadászje
lenetek: a CACCIÁK. Egye
sek szerint a JAZZ elnevezés 
is az üldözés izgalmára utaló 
megjelölés. A caccia-hangvétel 
sok más elnevezésű-jellegű ze
nébe is belopózott: a közked
velt régi szvittétel, a GIGUE 
is ezek közé tartozik. Sokáig 
sorolhatnánk az üldözés zenei 
kifejezését a 19. század harc
szimfóniáinak sorából, a prog
ramszimfóniák szövegeiből. 
Elég ha Liszt Mazeppa című 
szimfonikus költeményére uta
lunk, de még Bűvészinas c. 
szimfonikus scherzojának is lé
nyegi mondanivalója a hajsza. 
A 20. század zenéje tovább vi
szi ezt a caccia-tradíciót, ame
lyet évszázadokon át azért 
féken tartott a jó ízlés, a társa
dalmi viselkedés-konvenció, a 
klasszikus egyensúlyra való tö
rekvés. Ez még sokáig érvénye
sül a 20. század zenéjében is. 
Bartók és Stravinsky barbaro- 
stílusa archetípusként, ősem- 
beri alapélményként hozza fel
színre a hajsza-élményt. Az 
ember az életéért küzd, ezért 
öl állatot, ezért mutat be ál
dozatot az isteneknek vagy a 
természeti erőknek. Amikor a 
modern zene ezeket az alapél
ményeket idézi meg, kiterjesz
ti erőit egy a mélytudatunk
ban élő világra is. A 20. század 
immár „klasszikus” hajsza
művei, mint például Bartók 
Csodálatos mandarinba termé
szetes emberi megnyilvánulás
ként éli meg az ősi hajsza-mí
toszt. A Cantata profana is ezt 
az ősi, vad és a maga termé
szetességében mégis csodála
tosan felemelő, emberi méltó
ságtudattól áthatott hajszát, 
küzdelmet, átváltozást kelti 
életre. Mert e hajsza végén ott 
áll a cél: az átalakulás valami 
mássá, talán jobbá, nemeseb
bé. A modern hajszában a HAJ
SZA A CÉL. Ha ezt a célt való
ban célnak lehet tekinteni. A 
modern zene is átváltott az 
önmagáért való hajsza gátlás
talan kifejezésére (expresszi- 
onizmus). De ez még mindig 
aránylag közel van a hagyomá
nyos értelemben vett hajszaze
nék világához. De van olyan 
kategóriája is a modern zené
nek, amelyben a hajszaélmény 
üldözési mánia kifejeződése
ként jelenik meg. Vajon med
dig lehet ezt még fokozni?!

TERÉNYI EDE

19



HELIKON

H O L- _________________

A  Kriterionnál megjelent Tanúskodni 
jöttem címmel egy válogatás a két vi
lágháború közötti román emlékirat- és 
naplóirodalomból, Horváth Andor fordí
tásában és előszavával. A félezer olda
las kötetben Eugen Lovinescu, Panait 
Istrati, Octavian Goga, Mircea Eliade 
és más nagy nevek szerepelnek. A kötet 
függelékében ilyen információk válnak 
hozzáférhetővé: politikai pártok a két vi
lágháború közti Romániában, Románia 
kormányai 1918-1944, valamint a törté
nelmi kronológia.

Tőrös Gábor szobrászművész méltán 
népszerű plakett-sorozata újabb darab
bal gyarapodott: az új mű Makovecz Im
re világhírű építészünk 70. születésnap
ja előtt tiszteleg.

A  Korunk 4. számának fő témája a ha
zánkat is átszelő autópálya gondjai és 
örömei körül bontakozik ki. Az 5. szám 
a háló, hálózat címszó köré szerveződik 
számos megközelítéssel. „A természet 
megismerését célzó küldetésünk során 
egy üvegtetőbe ütköztünk, mert még 
nem tudjuk, hogyan kell a részleteket 
összeilleszteni” -  hangsúlyozza a szá
mot beindító cikkében Czompó Csaba.

A z Irodalmi Jelen júniusi számában 
indul Orbán János Dénes új rovata. Bö
szörményi Zoltán szonett koszorúja mel
lett a szerzők impozáns seregszemléje 
örvendezteti meg az olvasókat.

Bécsben a Bornemisza Péter Társa
ság alapításának 45. évfordulóján, a 
gazdag műsorban Lászlóffy Aladár ta r
tott ünnepi beszédet.

A  Magyar Örökség Díjak közt, melye
ket 2005. június 25-én adták át Buda
pesten, a 425 éves kolozsvári Báthory 
István Kollégium is a kitüntettek listá
ján szerepelt.

A  kecskeméti Forrás idei 6. száma 
Bogdán Lászlónak a 75. éves Kányádit 
köszöntő versével indul, melyet a költő 
további négy verse követ. A számban 
köszöntik a 70 éves Szekér Endrét.

A  Lyukas óra idei első száma 
Lászlóffy Csabának versét és novellá
ját is közli.

A z Irodalmi Jelen 2005. júliusi szá
mában a 75 éves Bodor Pált köszön
tik. A szerzők gazdag névsorában Ka
lász Márton, Gömöri György, Lázár 
Ervin, Mózes Attila, Francois Bréda, 
Grecsó Krisztián, Jász Attila, Komán 
János szerepel többek közt, és Szőcs Gé
za Beszéd a pokolból című rovatában 
Reményik Sándor is jelen van.

-MI

D icsszo m j
VÍZSZINTES
1. Fekete Gyula gondolata; el

ső rész. 15. Elementáris. 16. Egy
fajta fizetési mód. 17. Színésznő 
(Sidney). 18. József Attila verse. 
20. Belefáradó. 20. Az ENSZ fran
cia rövidítése. 22. Magad. 23. A ne
gyedik dimenzió. 25. Magyar főúr. 
II. Endre idejéből. 26. Zanzafej! 
27. Sportszermárka. 29. Erős kár
tyalap. 31. Német folyó. 32. Csava
rás. 34. A szkandium vegyjele. 36. 
Hóözön belseje! 37. Kopasz. 38. Fel
hajtás. 39. Nem dolgozó méh. 41. 
Pléddel betakar. 43. Szemétben tu r
kál. 45. Svájci író (Claude). 46. Csó
nakgerinc. 47. Portugál, gaboni és 
luxemburgi autójelzés. 48. Gúla is 
lehet belőle! 50. Kompaktlemez. 51. 
Észrevevő. 54. ... szakadtából: tel
jes erejéből. 56. Személyére, nyoma
tékosan. 58. Hangoskodó szamár. 
59. Kínai hosszmérték. 60. Magyar 
megye és folyó. 62. ír  terrorszerve- 
zet. 64. Bp. a fővárosa! 65. Övé -  
angolul, nőnemben. 66. Köteléké
től szabadít. 68. Ige jelzője lehet. 
70. Sért. 71. Kilencsarkú elektron
cső. 73. Vízcsapból folyó vízbe nyúj

tó. 75. Fekete Gyula gondolata; má
sodik, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Babot támasztó. 2. Női név. 3. 

Férfinév. 4. Gúny. 5. Megavolt, rövi
den. 6. Mérkőzés előtt teszi a spor
toló. 7. Baszk terrorszervezet. 8. 
Kártyajáték. 9. Egyhangú hajó! 10. 
Görögország sportjele. 11. USA egye
tem. 12. A magyar főváros része. 
13. Paralizálódó. 14. Dán író (Johan 
Carl Christian). 19. Tévéműsor. 22. 
Órahang egyik fele. 24. Rég élt előd. 
27. Férfinév. 28. Tarol. 30. Ruhakel
lék. 32. Város az Öreg-tó partján.
33. Csermely. 35. Toalettpapír már
kája. 37. Morzehang. 39. Rádióadás 
frekvenciája. 40. Tehát, latinul. 41. 
Csíkszeredái fesztivál. 42. Ránc. 43. 
Idegen férfi becenév. 44. Talmi, ha
mis. 46. Kicsinyítő képző. 49. Kelle
metlen lelkiállapot. 51. Falusias női 
becenév. 52. Esőben álló. 53. Urada
lom. 55. Egyedül Londonban! 57. Sír. 
59. Alul levő. 61. Lenti helyről. 63. 
Szándékában van. 65. Nagy hazudo- 
zó (János). 67. Kevert DVD! 69. így is 
becézik Elemért. 70. Pest megyei tele
pülés. 72. Allé két vége! 74. Előtár!

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 16. számában megjelent Hopi közmon
dás című rejtvény megfejtése: Egy ujjal nem lehet fel
emelni egy kavicsot sem.
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