
#  „ N i n c s  f ó k a  több!  M o s t  b á l n a  ke l l !"

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 

XV. ÉVFOLYAM 2004, 5. (401.) SZÁM - MÁRCIUS 10.
ára 10000 lej

Lapszámunkat Kusztos Endre grafikáival illusztráljuk

• Szőcs István: Jegyzet
• Lászlóffy Csaba versei
• Egyed Emese: Briszéisz
• Lászlóffy Aladár: Yorick, a Baka
• Kibédi Varga Áron:

Kép vagy installáció
• Egyed Péter: Madonnák, porban
• Faragó József tanulmánya
• SERÉNY MÚMIA

LÁSZLÓFFY ALADÁR A m ar

Ki írta ezt a síndarabot
Egy jegyzőkönyv szerint a héten 
itt volt a szörnyű baleset.
Magányos mozdony tettenérten 
a sziklaágyról leesett.
Előtte néhány állomás volt, 
rozoga szerpentineken 
nem kellett volna. Régen más volt. 
Sekszpírlett ez a szerelem.

Otelló, barnamedvénk horkol 
Hűtlen sínpárok válnak el — 
ma nálunk effélékbe torkoll...
Nincs fóka több! Most bálna kell!
Ember, enyhébb tragédiákat! 
Schubertnek jár a hathatós 
álmélabús, örökre sápadt 
művéért egy Pisztráng-hatos.

Brueghel:
Felnőtt játékok
Vajon milyen lehetett bepakolva? 
Kikergetik a szegény álmokat.
Mint malacvágáskor egy téli ólban.
A haját tépő, üldözött vonat.

A káposztafők turbánjai sorban.
A padláslépcsők Eger-várai.
Afelől teljes biztonságban voltam, 
mi római és mi a javai.

Hamupipőke. Vakációs álom.
Megjött az ősz, mire betelt a múlt.
Az ember jóval innen a halálon 
mindenkit ismer, mindent megtanult.

Most villog, mint az úgyfelejtett tévé, 
és képernyőjén bolhanemzedék 
őrli nyüzsögve ártalom-epévé 
akármi volt és lehet még tiéd.

A komputerből indulnak a kompok. 
Most Árpástónál Rotterdámokat 
avatnak ha jókürtök, iirkolompok, 
és románosítják a dánokat,

és arabosítják a franciákat, 
és "Arbeit" nélkül nem terem a táj. 
Itt körül minden undorít és fáraszt 
s ameddig élek, szünet nélkül fáj.

Valamilyen szorult helyzetben, 
este a hóban, hazafelé indulva 
Kovács kisasszony ezt mondogatta 
magában "a marhaszegyet leg
jobban Olof Palme miniszter- 
elnök készítette, második helyet 
Kovács kisasszony bírta" ...És capla- 
tott a vizes latyakban a többiek 
után, utolsónak ért ki az intéz
mény udvaráról messze lema
radozva ért mögöttük a meg
állóba, le is késte az utolsó előtti 
járatot, egyedül volt már a 
sofőrrel, mikor a legutolsóról 
leszállt és alig tudta átlépni a 
hóbuckákat. A havazás tar
tósnak bizonyult. Napok múlva 
amikor már harmadszor is majdnem így 
járt, ismerősei bíztatni kezd
ték, de ez nem sokat ért, 
pedig összeszorított fogakkal igye
kezett, és tűrte a szenvedést.
Negyedik estén egy másik változattal 
próbálkozott magában. "A mar
haszegyet Kovács kisasszony 
készíti a legfinomabban, má
sodik helyet Olof Palme mi
niszterelnök bírta". "A mar-hasze-
gyetko-vácski-sasszony------ legjobb------ "
"Am------am-------am-------"Észre se
vette, hogy mindenkit megelőzve 
ért a megállóba, a többiek 
ámulva, nevetgélve baktattak utána.
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HELIKON

SZÖCS ISTVÁN

Jegyzetek
1. Király, karéj, 
közönség...
Talán a lelke mélyén még most is attól fél a 

történettudomány,hogy nem tartják elég de
mokratikusnak, illetve, hogy magában a törté
nelemben van valami lényegében demok
rácia-ellenes — például, hogy kevesekkel és 
személyekkel foglalkozik, akkor, amikor soka
sággal és népekkel kellene, egyáltalán, hogy 
van benne valami úri luxus; a mindennapok 
szempontjából semmi praktikus nincs benne, 
az egy turisztikai haszon kivételével; mert érzé
kelhető bizonyos szégyenlős mellébeszélés, 
amikor például a királyság intézményéről, 
egyáltalán fogalmáról van szó.

Ugyancsak meg- és lefigyelhető volt ez a 
közelmúlt években, például Magyarországon 
és Romániában egyaránt. Maradjunk egyelőre 
csak az előbbinél.

2001-ben sok külsőséggel kezdték ünnepel
ni a millenniumot, az ezeréves évfordulót. Minek 
az ezredéves évfordulóját? Az államalapításét, 
mondták, azután, hogy öt évvel azelőtt megün
nepelték — megünnepeltük, még én is elmen
tem Pusztaszerre — a honfoglalás 1100 éves 
évfordulóját, a millecentenáriumot. Vagyis, a 
honfoglalás, helyesebben, a honalapítás után 105 
esztendeig a magyarság államtalanságban élde
gélt volna? Nem. Egyszerűen köztársasági kö
rülmények között kínosnak érezték volna ma a 
királyság, méghozzá a keresztény királyság, 
méghozzább a római katolikus királyság megala
pítását ünnepelni, és ezért szövegeltek helyette 
az államról. Pedig — akad itt jó nehány pedig...

Lehet, hogy a tudós akadémikus nyelvészek 
nem szívesen bocsátkoznak megint vitába ma
gának a király szónak az eredetéről sem, mivel 
az olyan jól le van már egyszer s mindenkorra 
zárva! Az érvényben levő Történeti és Etimoló
giai Szótár szerint a szó szláv, valószínűleg 
óhorvát eredetű; felsorol még ilyen szláv alako
kat: králj, král, krao, koroly... és a forrása Nagy 
Károly frank uralkodónak (768—814) — az ófel
német Karai, Kari neve lehetett; latinosított alak
ja Carolus. Mindez teljesen elfogadható lenne, 
ha e magyarázat nem hallgatna el egy-két körül
ményt. Az első: magyar vonatkozásban a szó, 
vagyis a Kral alak első két említése görög (bizán
ci) nyelvű szövegben fordul elő: 1002-ben Ist
ván király ismeretes oklevelében "Sztefanos 
krisztiánosz kral" gyanánt említi saját magát; 
majd a magyar királyi korona abroncsán lévő, s 
feltevések szerint I. Géza királyunkat ábrázoló 
képecskén olvasható Geobitzasz pietosz krales 
Tourkiasz (a pietosz: kegyes, nem gyalogos)... 
később, ahányszor magyar nyelvű szövegben 
előjön, mindig király, vagy — igen gyakran: 
kerály.

A Szótár nemcsak azzal adós, hogy közölje 
a Kral szó bizánci adatokban kibontakozó törté
netét (kinek adták először e rangot stb.?). Még 
inkább tapintatosan továbboson azon ténykö
rülmény mellett, hogy nincsen még egy analó
gia, egyetlen példa sem szláv jövevényszónak 
ilyetén átalakulására a magyar nyelvben. Mert 
a barát szó a bratból jön, de nem lett belőle birát, 
a brazd is inkább választotta a barázda alakot, 
semmint a pikánsabb birázdát; de maradjunk 
csak a kr kezdetűeknél, sőt a leraknál, (akár szlá
vok, akár nem):

A krajcár krajcár lehet, kirajcár nem, ugy- 
nígy a krajnik lehet karajnuk, kaleynuk, karay- 
nok, csak kirajnik nem, és így tovább: a krájzler, 
krakéler, krampács, krampampuli, kráter, kra- 
vall — egyikbe sem told a magyar nyelv a k és

r közé i hangot. Aztán akad itt egy pár olyan 
szó, amelyeket szláv eredetűnek tartanak, bár 
nem azok, például a kraj — széle valaminek, 
állítólag ebből lett a magyar karaj, karéj, vagy a 
krám, ami viszont karámmá alakult, a karima, ami 
a szlávban kromje... Egyszóval akármilyen rej
télyesen alakul is e szavak származása, hama
rább lesz a faraiból král, mint a králból király. A 
szláv és bizánci szavak titkát nem nekünk kell 
megfejtenünk.

És egyáltalán — a Károlyét sem. Ez a név a 
magyarban kétforrású, írják a kézikönyvek: egy
részt egy magyar eredetű személynév, a Káruj, 
ami egy kisebb ragadozó madárnak, a karvaly
nak volt a neve, egyes tájakon ma is karajnak 
nevezik, s ugyanott a Károlyt is ejtik Kárujnak, 
pl. a Nyárád mentén itt-ott. Ami viszont a latin 
Carolust illeti, az a német Karinak a latinosítása 
lemre, a Kari pedig eredetileg Kerl, ami legény, 
fickó. Nem túl választékos név egy királynak, 
pláne császárnak. Egyáltalán, az első ismert Ká
roly, Charles Martell, Nagy Károly nagyapja, fiai 
Kis Pipin és Carloman, mások szerint ez utóbbi 
unokája és előbb uralkodótársa is Nagy Károly- 
nak, Charlemagne-nak — bárhogy is van, tény 
hogy a sas, "a madarak királya", tőlük kezdve 
lesz királyi jelkép, a birodalmi sas azóta is ott 
trónol Germánia egén. Ezen sokan elgondol
koznak, például Padányi Antal, aki szerint is itt 
a karvaly nevével van dolgunk, amely talán 
akkor még igazi nagy sast is jelentett? Sőt, hogy 
a madaras motívumot lezárjuk, egyes nézetek 
szerint a fund sem más, mint a cárul téves kiol
vasása. Ám hagyjuk ennek megvitatását most 
azokra, akik Nagy Károlyt és egész famíliáját 
legendának tartják, mint ahogy mamája, Berte 
au grand pied, azaz Nagylábú Berta magyar ki
rálylány eddig is legendákból jött alaknak szá
mított a történelemben.

2. "Hol volt, hol nem volt?"
A magyar népmese egyetlen politikai alak

zatot ismer: a városkirályságot, mindig át kell 
kelni egy nagy-nagy rengetegen, s akkor elérke
zünk egy városba, s annak is a közepében lakik 
egy király. Délibábos ámokfutásom során, át
vergődve a réz, az ezüst és az arany erdőkön, 
így értem előbb Göröghonba, mármint a régi 
Hellászba, aztán Itáliába az etruszkok közé, és 
miután Aczél József görög—magyar szótárában 
eléggé csalódtam, és Jules Martha etruszk szó
fejtéseit sem találtam kielégítőnek, átkeltem 
rengeteg erdők helyett vadon pusztaságokon, 
és érkeztem vala Sineár földjére, azaz Szumírba, 
avagy Sumérba, ha úgy jobban tetszik; ez iga
zán tele volt évezredeken át formás kis városki
rályságokkal. A király, éppúgy, mint a mesében, 
élet-halál ura... Mesekirályainknak gyakran 
egyik szemük sír, a másik nevet: mert gyakran 
van baj lányukkal, feleségükkel, máskor esetleg 
a fiaikkal. Patrimoniális viszonyok, de az a kö
rülmény, hogy a lányukkal gyakran adják a fele 
királyságukat is, még az anyajogú társadalomra 
emkeztet, mint ahogy az udvarban oly gyakran 
nagy szerepet kapó gonosz mostohák, ördögi 
nénék, bábák, gonosz tündérek, boszorkák, ha
sonlók...

Mindig csodálkoztam, a király szó eredeté
nek vizsgálatánál mért nem veszik tekintetbe a 
görög kir szót, ami köztudomásúlag urat jelent, 
és azok a bizonyos mindig felbukkanó egyesek 
szerint egy tőről fakad a német Herr (úr) szó
val... lehet, hogy a král vette el a kedvüket, meg 
az, hogy egyes indeoeurópai nyelvekben az úr 
fogalomra egészen más szavak léteznek. Külön
ben szláv nyelvekben a sárkányt Araknak neve
zik, innét jön Krakkó neve is, amihez könnyen 
kapcsolható a német Schreck, azaz rém, szörny, 
ebből meg rekonstruálható a sárkány szó, épp
úgy, mint az angol shark, azaz cápa. Nem csoda, 
hogy a királyfiaknak főfoglalkozásuk volt vala
ha a sárkányokkal való hadakozás, míg a király

lányok lelke sírva kereste őket a tenger felett 
sirályok képében, akik azonban nem téveszten
dők össze a szirénekkel vagy "sirénekkel", akik 
(Magyar Adorján szerint) sírónék, azaz sírónők...

De hát a szumíroknál van a királyi rang-nak 
lugal és gain neve, meg ensi és patesi, de — 
király? (Végül is ők találták fel a királyságot: 
"amikor a királyság alászállott az égből" — 
vagy a hegyekből, így kezdődik krónikájuk.) 
Találni azonban nehány olyan hasonló szót, 
ami fogalmilag is kapcsolható a királyhoz vagy 
a királysághoz, csak kiragadom közülük a gir 
szót: erő, hatalom, emelkedett és korona, dia- 
dém is; a kir szónak van kör, bekerített tér, kö- 
rülvevés, belső rész, szív, a kiírnak pedig ország 
jelentése, kurszag összetételben. A szumír hár
mas halomnak három kiolvasása van: hurszag, 
kalam, mat — ezek mindhárma egyszerre jelent 
országot, hegyet is!

Korántsem akarom azt állítani, hogy meg
oldottam a király szó etimológiját a szumír 
nyelv segítségével. Pusztán szemléltetni aka
rom, hogy sokkal hihetőbb megoldások is le
hetségesek, mint az ófelközép német fickóból 
alakított Kral szokatlan alakú megmagyaroso- 
dása. Mint érdekességet elmítem, hogy voltak, 
akik a király szót másként vállasztották szét: 
ki-rály (például Berzsenyi Dániel), amikor is a 
ki- a kies, kietlen szavak alapján szépet, jót, 
kellemest jelentene (kéj? kény? kegy?), a rály 
pedig a rádzsa, regus, rex szavakban lelhetné 
meg eredetét, illetve leszármazottait. Ha meg 
az oly szórakoztató "fordítsuk meg" módsze
rünket vennénk elő, akkor a kir megfordítása 
hamarább, mint a -rály, kiadná a regus, rex, rik, 
reich latin és germán szavakat; de ezúttal nincs 
értelme elmerülnünk ebben a játékban. Úgy 
tűnik ugyanis, hogy a király szó végén levő -ly 
hang egy olyan jelenidejű melléknévi igenév 
képzője, amit ma már nem használunk, de meg
őrződött pl. madárnevekben, mint sirály, bagoly, 
seregély: mindenki előtt érthető, hogy a sirály az 
síró madár, a seregély meg seregbe verődve 
sürög. Szó esett arról is, hogy a király régebbi 
előfordulásait gyakran kerálnak írták, sőt a 
Mongolok titkos története a magyarokra vonat
koztatva népnévként használja. (Egyesek sze
rint IV. Béla uralkodói címe miatt; ezt kétségbe 
vonja az a körülmény, hogy a mongolok talál
koztak szláv népekkel is, akikkel kapcsolatban 
a král és kőről szavakat megismerhették, és még
se... stb.)

Ha már a tatárokhoz értünk: a Czuczor-Fo- 
garasi Szótár a király szónál többek közt ezt 
közli: "Előjön a török nyelvben is keral, a bizánci 
görög nyelvben krales... de mindenek fölött 
egyezik vele a régi tatár kánok pénzein előfor
duló kiraj, pl. Selim kiraj, Sadet kiraj, Kerim ki
raj..." És még egyebeket is olvasni, amelyekre 
érdemes lesz visszatérnünk majd, amikor azt 
kérdezzük: a királó király tulajdonképpen mit 
királ?

És hogy miért is érdekelhet ez bennünket? 
Harmadkézből hadd idézzem Rilkét: "ami a 
múltban valamikor megvolt... nem marad holt 
teher, de csodálatos képével bennünk mélyen 
megtestesülve, hozzánk visszatér"... és végül 
magát Szülejmenovot:

A puszta sík köre alatt 
szirtek merednek — nemzedékek, 
a puszta közönye fölött 
föltámadnak nyugtalan ércek.

Mint meghajlás fölött 
afej

szilánkokra
széthasadt

verssor,
torkunkban úgy görbülnek el 
szavaink a legfontosabbról.

Szíilejmenov: Sumér és Ázsia (Az i ja), Buda 
Ferenc fordítása, 1977.
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LÁSZLÓFFY CSABA VERSEI
Ugyanaz a zűrzavar?

Klaus Mann emlékének 
A gonosz kísértései mekkorát 
hasítanak le a végtelenből. Ez a tét.
A kín, a kéj — az elpazarolt energia ára.
A megérte(!)

A sejtelem frivolsága. A bizonytalanság 
és a féktelenség közti arány.
Az irányvesztés tragikuma.

A kezdet zűrzavara. És a vég, amely 
a sötétben biztos kilengések után 
már nem zavar.

Ó, küldetéstudat csírái. A vér s a könnyek 
édes, ártatlan, vegyülete.

Miféle enyészet — ami a hatalom, 
a pénz és az erőszak orgiája után marad!

Az éhség vétke? Az undoré?
Ki magyarázza meg nekem a "bűn" fogalmát? 
("Kár értük." "Kiért?" "Az emberekért.")

Duzzadó erejű nemzedékek: 
a hagyomány, a hűség, a halál kikacagása.

A stilizált mítoszok korát felváltó 
mámortalan, riasztó ragály.

Amikor a mű méltósága már csak 
amatőr körökben mérhető.

Napraforgók — a ragaszkodás aranya.
Az őszirózsák dermesztő őszintesége. 
Baudelaire naiv romlás-kultusza után 
az emberi (vég)bomlás virágai.

Artikulálatlan fájdalmak, veszteségek; 
a be nem gyógyuló seb kerekre nyitott szeme; 
testvér ajkán az elutasítás.

Igaz-sem-volt elragadtatások. Borzongató 
az irracionalitás logikája, mely 
elszakít a költészet lényegétől.

Az Isten is, akár a történelmi valóság, 
számos illúzióink egyike csupán.

Ugyanaz a zűrzavar? —
Az emberi minőség is lehet absztrakció.

Mi rejtőzik a posztkorok kétes 
értékítélete mögött?
Sivár éjszaka csak.
Az önzés teljes sötétsége.

Álmodban egy undok varangyos béka 
vár rád —  és fölébredsz.

2003. november 22.

Az idő bizarr logikája
A dolgok nem túl meggyőzőek,
(Még akkor sem, ha megkövülnek?)
Harangoznak. Kitaposott, fehér 
úton egy kisfiú szalad, majd 
hol fák magasodnak a csendben 
s páfrány hajladozik, árnyékba ér.

Ott benn, vagy még annál is bennebb, 
egy levelekkel borított csontvázra 
bukkan.

"Egércsontváz" — mondja a bátyja. 
Áll, fojtott hallgatással áll a gyermek: 
"Talán nem is egér..."

"Akkor hát farkas!"
Szól a lélekharang; a meredeken 
hazafelé jobb, hogyha hallgatsz; 
hátha enyhül a szorongás. A messzi 
toronyban esti misére kongatnak.
"Aki egércsontot talál, egérré 
változik? " —

Bátyja mögött caplat.
A kérdés a kétkedőkhöz szólna, akik 
az ifjú lelket megmételyezik?!

"S aki farkascsontot talál, 
az farkastorkú lesz.... mint a halál?"

Ez már nem is kérdés — állítás.
(Akármit is műveljetek, szofisták, 
nem hajlíthattok meg oly könnyen bárkit.)
"És aki nagyapa-csontvázra bukkan, 
az nyomban nagyapává válik?..."
2003. november 21.

A két örök udvarfi:
Rosencrantz és Guildenstern
— A rettegést próbálná láncra verni?

— Az, akié a hatalom!...

— Nincsen mindenkori 
erő, sem itt, sem ott, hol a királyi 
parancs rendelkezik velünk. Tanúi lenni 
torzsalkodásnak, ármánynak?! S elveszni 
undokul.

— De csak akkor, ha a még nagyobb 
u ndokságtól hátrahőkölsz fin nyáskodón: 
Hívet, barátot elveszejteni?!...

— "Egy tojás belét kiüríteni is kártevés." 
így a Jólelkű Fáma.

— Ugyan már. A sors 
merész fordulatait a magad javára
ki nem használni nagyobb vétek, semmint 
kolontos bölcset hallgatni napestig. Ekkora 
fényűzést ki engedhet meg magának 
e bűnben tobzódó világban: még hogy 
a Keresztes Pók királyi kegyét 
elveszíteni az öntelt, üresfejű, de 
haszonleső államférgek között! A hálót, 
ezer szerencse, nem nekünk szövik.
Vagy talán attól tartsz, nehogy verdesni 
kezdjen a lelked a gyilkos kéztől meg
pecsételt út után?... (Mintha csak nem te volnál

az, akit egykor a gyermeki csíny tevés 
kegyetlensége annyira lenyűgözött!)

■— E helyzet több borzongással tölt el,
elhiheted

nekem, megannyi lekopaszított füvű  
csatatéren reánk leselkedő halálnál.
Kard és páncélruha mit sem ér ott, hol 
a szurdok-mély szájpadlás némasága 
a lenyisszantott ujjperecek és fülek 
vérfagyasztó jajdulásainál jobban ijeszt.
"A test a királynál van, ámde a király 
nincs a testnél" — súgja nekünk ez a 
habókos mosolyéi herceg; mint aki már 
nem holmi földi "hatalmasággal", hanem 
egyenesen a halál férgeivel társalog.

—  Acsarogni ilyenkor... Tán azon, hogy milyen 
kór ragadt rád. Mi vagy te: élet-osztó 
pelikán?! Mert épkézláb ember a zsebtolvaj,
és nem a szolgálatot váró koronás fő  
(a Szerencséje/) kezére üt, botorán.
Ráadásul még vívó-tőrt sem kell használnia.

— Ezek szerint nincs nagyobb vétkes, mint akit 
a bűntől való rettegés taszít
romlásba?!...

— Vagy inkább a bűntudat!

— Eegyen.
Csak túl ne élje hóhérát az áldozat.

2001. január 13.
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EGYED EMESE

Briszéisz
Csak egy pillantás
Hol ciprus, macchia, pínea:
amarra telt gyemekidőnk is

— jut eszembe a dajka mondókája. 
Ezek a mondóka-foszlányok, mint a víz 
partjába az elsodort kazlak csomói, bele
kapaszkodnak az emlékezet kiszögellése- 
ibe és összefüggéstelenül is, de makacsul 
sokáig megmaradnak, élnek.

D ik tüm na és a Pieridák lakhelye 
látszik a grádicsok aljából. A vadászis
tennő kegyetlen hírében áll, szépségé
hez  k io l to t t  é le te k  em léke  ta p a d . 
Látszik Pierisz és az O lüm posz is, de 
én erdőről beszélek szívesebben, annál 
nincs szebb.

Peloponnészoszi álmaim árnyékos er
dőszélről, frissebb levegőről mesélnek. 
Voltam-e ott valaha? Voltam, lennem kel
lett; bármilyen nagy versengő is a képze
let, mégis — erősebb nyomokat rajzol az 
emlékezés.

— Aleppo? Fenyő, gyűjtöttem toboza
it. De volt a történetben egy híd is.

— Híd? Tudom. De hol, milyen folyó 
fölött? Felnőtt korunk hídja? Értem már. 
Az ellentmondó meserészeket is értem. 
Deidamé, de általában, aki a felöltőt adja: 
megtartja az embert, magához fűzi fel
bonthatatlan kötelékkel.

S jaj annak, aki félreérti helyzetét.

Hogy is volt? Elmondom. Erre járt jó
kedvében a hérosz.

Tovább is indult.
Briszéisz utánna fordult: tudjuk, meg

feledkezett magáról, helyzetéről.
Ez volt a bűn s a kísértés is ez.
...Mintha mi sem történt volna, halad

nak a vásáros szekerek tovább, és a mes
terem berek az anyag term észetére fi
gyelnek.

Nem akkora vétek ez bizonyára, mint 
az akkhájok pusztítása Kréta csodás szi
getén. De már az óvatlanság megtörtént, 
gyanítható, jaj, tudható, hogy íjat feszíte
nek, vesszőt válogatnak-hegyeznek már 
valahol, és ha nem vagyunk is képesek 
magunkban tartani a félelmeket: a jöven
dőmondók válasza mélyről fakad, a mon
dat, mint a kígyó, tekeredik magába visz- 
sza: mi lesz velünk, mit, hogyan teszünk 
majd jóvá?

...A ratás u tán  a gabonaföldet fel
égetik, és úgy lesz alkalm as a másik 
esztendei termésre: jótékony tűz ham 
vasztja el a tarló m aradékait. Akkorra 
a földi fészekek tollas lakói s a négylá
bú csem eték is m ár m enekülni elég 
erősek, s így van ez rendelve bizonyá
ra: az ottfeledett kalász a tűz m arkában 
ham vad el.

"Pásztorom évenként tiszítom lánggal, 
ahogy kell" — olvasható a sarlós Priapus 
talapzatán a faluból kivezető út mellett.

Két tarlóégés közötti időben történt.
Ha pedig megtörtént: velem kellett 

történnie.
Semmilyen táncra nem vágytam már, 

és tudom, hogy Briszéisz életében sem 
volt helye újabb találkozásnak. A város 
berendezkedett az építésre, az őrzésre, 
Othrisz hegye békés világok fölé maga
sodott. A sziklacsúcs galambokra, halak
ra látott. Látta a hajókat s rakománya
ikat, a szidoni bíborszín kelméket s a 
fehér márványtömböket is Phrígia föld
jéről.

Saját szabályai szerint élte életét a vá
ros és a vidék is körülötte.

M ost hallgatnunk  kellene inkább, 
hogy felejthessük végre el azt a sok nyo
morúságot... Nem azért, mintha vissza- 
lophatnók bármivel az eltékozolt békes
séget, m agunkhoz láncolhatnók, mint 
Odiisszeusz a vitorlarudat, az ifjúságot... 
Nem, nem ezért. Tudjuk, hogy csak Phoe
bus Apollón s Bacchus marad ifjú örök
kön.

Nem akarunk a látszatra sandítva élni. 
Trója árnyéka és sugárzása bizonyára ha
tással volt mindarra, amiben részünk volt 
a rövid, de tartalmaiban hosszú-hosszú 
időben.

A vidámság színeivel kezdeném, Ado- 
nisz napfényszín meleg ecsetvonásaival. 
A folytatásért már nem felelek, a történet 
végét ki-ki maga keresse vagy teremtse 
meg.

Mégis úgy szól a történet, hogy aki 
felidézi, mesélje is el azt a részletet, bár 
vízzel vagy borral töltse a bükkfa poharat, 
kedve szerint. (Ha van, aki segítsen me
sélni, felidézni, az a legjobb — az lesz az 
igazsághoz is közelebb.)

Egyes költők szerint szőlőlé tanított a 
beszédet váltani dalra, és hogy esetlen láb 
is tudja a tánc ütemét... Nem akármikor: 
amikor ideje van a vallomásnak vagy a 
rejtvénynek, akkor keresi kitharáját Kalli- 
nosz, Mimnermosz is, akkor gyűjthetünk 
annyi bátorságot, hogy jósigék fejtésébe s 
összefüggések kimondásába avassuk ma
gunkat.

Nos, Akhilleuszt bálba vonták-csalo- 
gatták a szomszédság szép homlokú asz- 
szonyai, s hagyta, nem  is gondolt a 
holnappal, korábbi ígéreteivel, azokkal 
sem, akik rejtvényeit fejtegették. Elfogad
ta a csordultig töltött kelyhet, a másodi
kat, a harmadikat is, aztán — már maga 
sem tudta, kiket szorít magához, miféle 
versekre nyílik a szája. Lazítani a kötelé
keken. Aztán százszor is újrafűzni, cso
mózni. De néha mások finom ujjaival, 
néha — rábízni bizony a párkák idősebbi- 
kére. Ártalmatlan játék? Nem is játék?

(Miért is kezdjük újra meg újra a föl
jegyzéseket: hol zokogva, hol összeszorí
tott szájjal? Ezt a vízzel ékesen teleírt 
követ, mesekönyvet "néked ajánlja fel" — 
hadd mondjam inkább más, veretes sza
vaival —, "szabadulva csalárd szerelem
től, valaki, Briszéisz, és... kegyedért 
könyörög".)

Képzelt beteg
Megismerted és máris tudtad, hogy 

múlandó a találkozás. A régi táncos jutoft 
eszedbe: az nem hagyhat el, Íriszen nem is 
ismer. Többnyire azért az elérhetetlen ad 
erőt hinni az összefüggésben és a folya
matosságban is. Amit elértél, el is porladt, 
ellentétébe fordulhat akár. Mit építettél? 
Mit akartál őrizni?

Ki mit akar éppen ellenedben megőriz
ni — foggal, körömmel?

Most azt üzened, ha az kell, hogy az 
emlékek se éljenek, legyen meg az O aka
rata.

Balgatagság. Minden az ő akarata, az 
is, hogy egymáshoz méltatlanok egymás
ba kapaszkodnak, az ő akarata a szemünk 
fénye és a vakság. És az érzelmek letisztu
lása, összezavarodása.

Tó vize, aranyzsinegekkel egyberótt 
tutaj, árnyékcsáklya.

Á pondró emberek aztán önként ma
tatnak közelebb, kívülről talán enyhülés
nek látszik. Pedig csak a közömbösség 
foka nagyobb, a benned levőé: jöhetnek- 
mehetnek, ettől a pillanattól már egyre 
megy. (Ne vétkezz, ne bélyegezz meg sen
kit, Briszéisz! Tekints helyzetedre, magad
ra.) Nevesd ki magad, félelmeidet: hogy 
azt hitted, kiszolgáltat bárkinek a helyze
ted. Csak ha megfeledkezel magadról. 
Csak, ha nevetni is elfelejtesz. Pedig az 
ajándékokkal élni kell, és visszaadja mél
tóságodat a jótékony nevetés.

Könyveidet se hagyd szanaszét, s ha 
nem ládába, hanem tékába tennéd: úgy 
állítsd be a szekrényt, hogy ajtaja ne nyu
gatra vagy északra, hanem keletre vagy 
délre nyfljék. Bal kezed felől a mécses, és 
a gyér sugarak is abból az irányból jönnek. 
Ha pörögni kezdesz, érzékeid is megné- 
mulnak. Vagy érthetetlen kusza jelekre 
vetemednek, tudhatnád már annyi idő 
után.

Akhillész betegségéről ne essék több 
szó, nem talált szavakat annak kimondá
sára, hogy zavarban van, mondana ne
met, de mit gondolunk akkor a hősök ere
jéről, rejtőzött hát a rossz közérzet belső 
termeibe! Kérdések végtelen sora kellett 
volna inkább, fáradhatatlan  kérdezé
sek, melyek közt egyszer csak a hely
zetre illő, abból a friss szereplőket ki
váltó, megváltó válasz is előkerülhe
tett... volna, de így, hogy röviden kér
deztünk, elhittük a választ, gyógyító 
m ondókába kezdtünk, nem vettük, b i
zony, nem, elejét a bajnak.

S mondd hát hérosz, ha vannak izmaid még,
ha vannak valóságos idegek,
izmaid közt, s elmédben hidegek
az elmélkedés kapcsolószikrái,
mondd hérosz, kacsaröptünk, kacagásunk
miért kellett? Egy hírkidobolásnyi
idő elég...,

de szélbe nevetek.
s figyeljük, mit hoz bensőnk híradása 
(a hírhozókat megtizedelik, 
s a nevetés jó íze: mint 
a pára)
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Briszéisz bátyját túlságosan is érdekel
ték a fegyverek, nem titkolta, hogy erre a 
tudományára a legbüszkébb, és a békeidő
ben is csak az járt a fejében, mi a lándzsa 
egyensúlypontja, a lökés, vetés, a zuhanás 
íve, s hogy a célba jutás milyen arányok 
függvénye. Az a világ, amelybe került, 
megfoghatatlan, s vélt szabadsága a kívül
állónak a legkevésbé sem érthető, ezért 
olyan risztó. Jobb lett volna talán hagyni a 
term észettudom ányok szikárabb jegyei 
között, értett azokhoz is! Érdekelte bizony 
az anyagok sebessége s a matéria minden 
kiszámítható összefüggése, fel is jegyezte, 
mikor vonulnak a madarak, melyik csapat 
mely napon tűnhet fel az égen, leste s lesi 
ma is, ha egy mód van rá, merre kanyarog 
őszidőn a vadak csapása. Még azt is tudja, 
melyik évben miért késlekednek az évsza
kok. Kérded, miért hord ki egyre több tár
gyat a lakásából. A lélek szobáit tisztogatja, 
persze, lényegében arra a belső megújulás
ra vágyva gyakorlatozik. Fedrosz, látom, 
az úti málha előkerült, jól teszed, hogy útra 
kelsz ismét, olyan szűkössé, pusztítóvá 
válhatik a magunk teremtette otthon is. 
Azt is mondhatjuk: kelepcéket épít a sors, 
első alakjában felismerhetetlen a baj, csak, 
ha már vergődnünk adatik.

Nyugodtan reteszeled be a kaput. Tu
dod jól: besurran majd egy egyenes derekú 
asszony, tudja minden dolgodat; tataroz, 
tisztogat, legyen hova haza is térned.

A bánya fölött járni nem való. A sóvirá
gok védelmet élveznek, és babonás mesék 
születnek a helyről. De azt idegenek hall
gatják a leginkább: a helybéliek csak gye- 
mekeknek mondják, csak, ha a tiltásoknak 
nyomatékot akarnak adni. Az idegenek 
azonban elfogadják a tál étel mellé, és így 
lett rettenthetetlen híre az esendőnek. Es 
így színezték tovább a meglesett találko
zás fakó pillanatát is.

Mármost a régi tudományunkat is elő
vehetjük a hímvarrásról és a legfiatalabbak 
lépéseinek igazgatásáról: jó lesz minden, 
ami a biztonságról szól. A tárgyak átren
dezhető világa, a faragott kövek, vagy heggyé 
dermedt sós tenger tanulmányozása. Azt 
mondotta a gyermek is: ez volt a legérdeke
sebb! És még maradjunk! Nem maradtunk, 
persze, felnőttek akaratává válik az eleve el
rendelés.

Amikor a folyóvizet nézzük azonban, 
igazán megadatik a vígság, mert szemmel 
láthatóan gyarapodott a békeszerző vad- 
kacsa-nép. A békességet nézem, ha rájuk 
figyelek, nyugodtak, körívek, átló mentén 
szerveződik csöndes életük, de elrejtőzés
re is módjuk van a szigeten. Új ruha, új 
levegő? Azt írja kedves auktoraim egyike, 
hogy most már mindenképpen rossz lesz: 
ha beavatkozunk, s ha nem. Akárhogy is 
volna, elkéstünk, hagytuk, hogy meginog
jon törékeny kicsi világunk, néha a válto
zás nem más, mint a békétlenség álarca.

A hűvösség beszivárgása... Úristen, 
honnan tudtam  előre. Tudtam, persze, e- 
lőre.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Yorick, a Baka
Mottó: "Isten szeme mindent lát, 

ne lopd el a léniát".
H ogyha öt könyvet v ihetnék  a 

Holdra; hogyha ötven fontos emléke
met kellene elmesélnem; hogyha öt
száz kedvenc költőm kellene meg
neveznem; hogyha egyetlen Baka Ist- 
ván-sorra akarok emlékezni, akkor azt 
választom: YORICK MONOLÓGJA 
HAMLET KOPONYÁJA FELETT.

Minden elegáns, ami feleselni képes 
bárm ivel az előzm ényből, am iben 
egyetérthet, megegyezhet az állandóan 
szkizmák közepette hisztériázó szak
mai köztudat. A világra ma reagálni a 
múltjára reagálva fontosabb, mióta a 
művek, szövegek világában nincs szent 
és sérthetetlen befejezettség, a rendező
központú színház, a főszerkesztő-köz
pontú publikációs koncepció fölébe ter
peszkedik a szerzőközpontúságnak, a 
producer zsebének érdeke parancsol, s 
hernyótalpasan porcelánporrá zúzód
hat alatta a klasszikum. Minek meren
geni a hársfaágak csendes árnyán, le
het, már az számít ökológiai katasztró
fának, hogyha még nyílnak a völgyben 
a kerti virágok. Van tehát olyan fájda
lomüvöltés is, hogy Európa!

Néha tényleg úgy néz ki, hogy jelen
tős, a túlhajtásig kifinomult civilizációk 
előztek meg, melyek m aradványait 
csak igyekszünk megérteni, vagy maxi
mum: nem érteni félre. Mindenképpen: 
értelmezni. S ezek az olvasatok szolgál
nak "mai" kultúratudatunk alapjául. 
Valószínűleg már számtalan ilyen neki
rugaszkodásunk volt, megvolt, végbe
ment és lelohadt. Majmokként visel
kedtünk a jelképek romvárosában... 
Esetleg van olyan fájdalomüvöltés is, 
hogy, Yorick!...

A kor divatfogalma: az olvasat. Ki
csit nyafogó és fantáziátlan. Alakpárja 
mint kontrollnövény leplezi le kopár- 
ságát: mi lenne, ha ilyen értelemben 
próbálnánk bevetni azt is, hogy "irat"? 
Elkéstünk. Már eljegyzett, foglalt leg
főbb árnyalata. A másiknak sajnos ép
pen legfőbb árnyalata nem ment még 
férjhez egy jelentéshez, ezért lehetett 
kiállítani az utcasarokra. Azok hara
gudhatnának legjobban az efféléért, 
akik elnevezés nélkül találták, tálalták, 
vitték véghez ezt a csodát, kitalálták, 
teremtették, művelték, kitenyésztették 
ezt az oltottmimóza-műfajt. Elképesztő 
volna a humanisták közül, ám lehet, 
már az alexandriai filológiázók közül 
előszólítani azokat, akik közszóként 
használva, alkalmazva lüktető, sugár
zó, lemenő, felkelő, holdló tényeit hol
mi hapax legomenonoknak, nyelvvé 
szervezték, fejlesztették, tágították a 
dolgot. Újabb és újabb kombinációkkal, 
variációkkal, permutációkkal állva elő.

Persze ők nem olvasat-gyártók. Baka 
István nem olvasat-őrjáratát indítja út
nak egy rembrandti éjszakáján költé
szetének, vezényli otthonos horror
díszletei közé egy lelki Helsingörnek a 
Yorick-monológokban.

Ez az időkkel és ÉN-ekkel játszó 
művészet, mint a bűvész, könnyedén 
demonstrálja azt, hogy a konkrét jelen 
bőre alatt van egy múlt, s az alatt egy 
másik jelen s egy másik múlt, minden 
alatt egy más. Az én-t is így teszi rajta- 
foghatatlanná: arcairól sorra derül ki, 
hogy maszkok, a látszat alatt is egy más 
és újabb azonosság, minden alatt egy 
másik. Ami végül — nem a kör, hanem 
a kor bezárulván, fényesen bizonyítja, 
levezeti, m iszerint a csak-maszkok 
alatt mindig mind arcok vannak. És 
persze, mentsétek meg a tigrist, a tavi
rózsát, de mentsétek meg az emberisé
get is, ha még megtalálható.

Most már van, lett ilyen fájdalomü
völtés is, hogy Baka Pista...

S hogyha van ilyen fájdalomüvöltés 
is, hogy Baka Pista, hogy hová lesz a 
költő koponyája, a koponya Európái 
hol halmozódnak, valaki csak kézbe 
veszi a dolgot, a kelléket, egyáltalán 
maga a mozdulat, a töprengés panto- 
mimja önálló életre kelti az egészet. Van 
ilyen monológhelyzet, mely dialógus, 
mióta már nem is tudható, éppen me
lyik él, lehet mindkettő, mind az ezer. 
Millió. Hatmilliárd zseni közelében vé
get is lehetne vetni a fanyalgó tagadás
nak, mellyel a képességtelenség gyii- 
levészei szüntelenül próbálják szétker
getni a teremtés, alkotás gyülekezeteit. 
Valami fanyalgó, folyamatosan kelet
kező foszlás, feslés, oszlás már nehezen 
értelmezhető egy elviselhetetlen ancien 
régime kritikájának, holmi patetikus, 
affektált új nagy francia forradalom
nak, nonstop revolúciónak, mely ki
próbált s bevált dolgokat is summásan 
és tömegesen le akar gilotinozni. Az 
eredetit próbálja megsemmisíteni a so
rozatgyártás folyamán elmélyült hibák 
alapján.

— Vonulj kolostorba, Sznobéria! — 
üzente meg idejében, alkotó ereje teljé
ben Yorick, aki nem volt békává vará
zsolt királyfi, még tábornok se, csak 
amolyan mennyei Baka, aki fügét mer 
mutatni a Shakespeare-ek közé kevere
dő, tolakodó, vegyülő céhlegények- 
céhleányoknak egy félreértett szent- 
ivánéji vásárban, a cserepesek sátrai
nál, megsejtvén, hogy ezeknek kopo
nyáját soha senki nem fogja kézbe 
venni semmilyen szertartáshoz. Olyan 
ihlet- és gondolatszegény még tőlük, 
utánuk, általuk se lehet az a valamitől 
folyamatosan bűzlő Dánia. ... "bár még 
az se biztos"...

vYÁNcÖAV
CEVÜ-rj-A'
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KIBÉDI VARGA ÁRON

Kép vagy installáció
(befejező rész)

Kép
Kezdjük a múlttal, azaz a Palazzo Cor- 

rerben látható kiállítással. Elsősorban az 
itt kiállított ötven művész között találko
zunk sok ismerőssel: a már említett Ro
bert Rymannel és Bridget Rileyval, aki a 
kinetikus festészetnek egy sajátos válfaját 
műveli, és ma világszerte ünnepük. Cy 
Twombly képeire, melyek — úgy tűnik — 
egy ismeretlen kultúra írásjelrendszerét 
idézik fel, már Roland Barthes felhívta 
annak idején a figyelmet. Andy Warhol 
egy fényképről átdolgozott önarcképpel 
szerepel, de több más művészre is jellem
ző a fénykép felhasználása, átfestése, át
a lak ítása (G erhard Richter, M arlene 
Dumas, Chuck Close vagy a svéd Jan 
Hafström). Az utóbbi műfajból Bonami 
kihagyta viszont Cindy Shermant, és ezt 
a kritika helytelenítette.

A Szent Márk téren két további festé
szeti kiállítást is rendeztek. Közvetlenül a 
Palazzo Correr mellett Alex Katz különös 
és összetéveszthetetlen arcképeit nézhet
jük meg: ezek a fakó, egyszínű arcok és 
testek háttér nélkül jelennek meg, szem
benéznek velünk anélkül, hogy bármi
lyen térben, emberi világban elhelyez
kednének; hiányzik a "ground", vagy 
mintha ők maguk lennének a ground. 
Nem szépek a hagyományos értelemben, 
nem izgalmasak a modern értelemben, de 
nem lehet elfelejteni őket. A másik kiállí
tás az 1720-ban alapított világhírű Florian 
kávéháznak ún. híres férfiak termében 
(Sala degli uomini illustri) látható. Ott, 
ahol G oethe, Byron, Proust, Thomas 
Mann és Kosztolányi ültek egykor, most 
Irene Andessner osztrák művésznő mu
tatja be Velence tíz leghíresebb nőjét (Don
ne Illu stri) , szem beállítva őket Pal- 
ladióval, Tizianóval, Marco Pólóval, Gol- 
donival és másokkal: apátnőt, dózsefele- 
séget, kurtizánt, tizenhatodik századbeli 
feminista szerzőt mutat, mégpedig fény
képen! A m a élő osztrák  m űvésznő 
ugyanis más és más ruhában és hajviselet
tel ugyan, de mind a tíz esetben saját arcát 
fényképeztette le; így ábrázol tíz, a múlt 
századokban élt velencei nőt, arca az ő 
álarcuk. Ami a színpadon mozgó színé
szek esetében természetes, hiszen mindig 
más és más szerepet játszanak, álarccal 
vagy álarc nélkül, azt Irene Andessner — 
ez más, régebbi műveiben is nyomon kö

vethető — átviszi egy új műfajba, a színes 
fénykép területére, azaz egy nem mozgó 
kétdimenzionális műbe, és így elidegeníti 
és egyben aktualizálja az identitás és a 
másság dialektikáját. Kisajátításról is be
szélhetnénk, mint Mike Bidlo esetében.

Nemzetek
A nemzeti pavilonok anyaga, a Giardi- 

niben és szétszórva a városban, átmenetet 
képez a Szent Márk téren látható képek és 
az Arsenale nyolc kiállítása között, ahol 
majdnem kizárólag installációkkal talál
kozunk. Minden sajtó, a francia, a német, 
az angol, a maga nemzeti pavilonjának az 
ismertetésével kezdi, hadd tegyem ezt én 
is. Aki a magyar pavilon felé megy, annak 
először Körösi-Kriesch Aladár 1902-ben a 
pavilon külső falára applikált négy sze- 
cessziós-dekadens domborm űvé tűnik 
fel. Ezek közül az egyiken Attila látható. 
Egyes történészek szerint Velencét éppen 
az északi irányból, Torcello felől Attila elől 
menekülők alapították; jó lenne tudni, 
hogy hogyan fogadták annak idején a ve
lenceiek ezt az ezerötszáz évvel későbbi 
dekadens Attilát a magyar pavilon falán.

A dekadens Attila logikáját követi az 
idei kiállítás, mely Nefertiti, a leghíresebb 
egyiptomi fáraófeleség Berünben őrzött 
fejét kapcsolja virtuálisan össze egy mai 
szobortesttel. Ezt a szobrot a Kis Varsó 
néven futó szobrászduó, Gálik András és 
Havas Bálint készítette. Mivel sem Berlin, 
sem Kairó nem volt hajlandó bármit is 
kikölcsönözni, a "Nefertiti teste" virtuális 
alkotás, a fej csak videón látható. A rende
zők szerint ennek az alkotásnak főleg el
méleti jelentősége van. Petrányi Zsolt 
kurátor az identitás távollétére fekteti a 
hangsúlyt, Babarczy Eszter konzultáns 
pedig az időtlen multikulturalizmusról 
beszél, és ezt írja az "Új Művészet" májusi 
számában: egy kis országból, mely örök 
közvetítő szerepre "volt ítélve, elindul két 
művész, hogy két hatalmas kultúrát, az 
európait és az egyiptomit, három történel
mi időt, az antik kultúráét, a régészet ko
ráét és a miénket, több országot és sokféle 
társadalmi és politikai szférát összekös
sön és mozgásba hozzon, ezzel az e- gyet- 
len tervvel: testet adni Velenécben, a 
Biennálén, a Magyar Pavilonban, egy Né
metországban őrzött btisztnek, egy szu
venír-világsztárrá lett egyiptomi király
nőnek."

Az eredmény, a fogadtatás sajnos nem 
egyértelműen pozitív: mintha ez a súlyos 
és komplikált elméleti megalapozás kissé 
túl sok lenne a legtöbb nézőnek. A szerve
zésen és a fogadáson nem múlott; a ma
gyar rendezőknek reklámérzéke is volt: 
Velencében nagyon sok helyen láttam pla
kátokat, amelyeken nagy betűkkel lehe
tett olvasni: Little Warsaw, Nefertiti, Hun
garian Pavillon. A publikum azonban már

ezen is fennakadt, sokan kérdezték, ahogy 
ezt a HVG tudósítója megjegyzi: "Mi kö
zük a m agyaroknak az ókori Egyiptom 
hoz?", "Miként jön össze mindez a lengyel 
főváros nevével?".

Hou Hanru, az Arsenale egyik meghí
vott vendégkurátora azt jósolja, hogy a 
következő évtizedekben a modern művé
szet Európán kívül, főleg Ázsiában mutat 
majd fel érdekes eredményeket. A részt
vevő művészek névlistáján valóban na
gyon sok a nem-európai, és talán nem vé
letlen, hogy a nemzeti pavilonok között és 
más bemutatókon az én emlékezetembe is 
elsősorban néhány nem-európai ország 
művészete vésődött be: Kenya, Irán és 
Szingapúr.

A két kenyai szobrász, Armando Tan- 
zimi és Richard Onyango sajátos színek
kel festett szobrokat állít ki, Tanzini 
istennőket és allegorikus nőalakokat, 
Onyango pedig falnak támaszkodó, vagy 
valamilyen más közegből előbukkanó lo
vakat.

Az irániak iránt, akik három művészt 
hoztak Velencébe, érthető okokból külö
nösen nagy volt az érdeklődés. Amikor 
egy fogadáson elmondtam nekik, hogy 
Firduszit és sirázi Hafizt —- aki Csokonai 
szerint "Kelet édes énekese" — én már 
gyerekkoromban olvastam magyar fodí- 
tásban, szívükbe zártak és meghívtak, 
hogy másnap személyesen kommentálják 
nekem műveiket. Behrozz Daresh nagy 
fehér dobozokat gyárt, és néhány drótot 
helyez el bennük; különböző módon lehet 
megvilágítani őket, és mivel elölről nyitva 
vannak, a néző beléjük nyúlhat: az üres
séget jelképezik, és csak ott, ahol minden 
üres, magyarázza nekem Daresh, ott van 
igazán szabadság. Hossein Khosrojerdi 
képei még egyértelműbbek: falba vesző 
vagy betapasztott szájú, majdnem arcta
lan férfiakat fest, akik nem tudnak meg
szabadulni sorsuktól, nem tudnak vissza
találni a szabad világba. Távolról csak, de 
némileg Bokor Miklós, a híres párizsi ma
gyar festőművész képeivel rokoníthatók. 
Érdekes, hogy az iszlám köztársaság hiva
talosan ilyen nem-konformista művésze
ket küld Velencébe, és talán még érdeke
sebb, hogy ezt a kiállítást hivatalosan az 
iráni kulturális miniszter nyitotta meg. 
Nekünk ez a kultúrpolitikai helyzet nem 
ismeretlen: a Kádár-rendszer utolsó évei
re emlékeztet, a nem-tiltott és megtűrt 
művészekre, mint Erdély Miklós vagy 
Haraszti István.

A szingapúri művészegyüttesből ki
emelkedik Tan Swie Hian személyisége. 
Tan a szó minden értelmében művész, 
nem kettős tehetség (Doppeltalent), a- 
hogy azt mondani szokták olyan művé
szekről, akik festenek és írnak, mint Henri 
Michaux, sokoldalúsága inkább Jean Coc- 
teau-éval vetekedik. "Gesamtkünstler"-nek 
nevezhetnénk (a wagneri Gesamtkunst- 
werk-koncepció alapján). Tan nagyjából a 
művészet minden ágát műveli: festőmű
vész, költő, szobrász, kalligráfus, díszlet- 
tervező, színdarabrendező. Egy interjú
ban a kolibrihoz hasonlítja magát: villám
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gyorsan mozog, mindig más irányba, más 
művészetek felé. 1943-ban született, húsz 
évvel később a taoizmus híve lett, majd a 
szingapúri egyetemen angol nyelvet és 
irodalmat tanult. Több jelentős nemzetkö
zi kitüntetést kapott (Párizsban, Davos- 
ban), idén májusban a Singapore Chinese 
Orchestra egy multimediális hangver
senyt rendezett, melyben a zene közben a 
közönség a háttérben a Tan Swie Han ver
seit olvashatta, és szobrait, valamint fest
ményeit nézhette.

A biennále első napján Tan a rekkenő 
hőségben a Szent Márk téren egy hófehér 
lepedőre gyors mozdulatokkal kínai betű
ket írt (azaz festett). Megkérdeztem tőle, 
hogy mit ír: egy verset, mondta, az álom 
és a valóság egybeolvadásáról, szétvá
laszthatatlanságáról. "Almok és konflik
tusok" a biennále főcíme, mintha verse ezt 
az ellentétet kérdőjelezné meg. Elbeszél
gettünk az írás és a festés közötti különb
ségről: az európai ábécéhez szokott ember 
számára ez a probléma egészen másként 
jelentkezik, mint az arab vagy kínai ábé
cében élő ember számára: ott a kalligráfia 
természetes. Alig telt el pár másodperc, és 
már a szingapúri televízió filmezett ben
nünket, a szingapúri művészt és a Tisza táj 
tudósítóját.

Installáció
A nemzeti pavilonok nem kizárólag, 

de nagyobbrészt hagyományos értelem
ben vett műalkotásokat, festményeket, 
fényképeket, szobrokat mutatnak be, ez
zel szemben az Arsenale nyolc kiállítása 
elsősorban installációkra koncentrál, és 
annak is sokszor egy válfajára, a helyben 
improvizált installációra. Jellemző, hogy 
a klasszikus videó-installáció nagy meste
rei — Nam June Paik, Bili Viola, Bruce 
Nauman, Gary Hill — közül senki sem 
állít ki az idei biennálén.

Gabriel Orozco mexikói művész veze
tése alatt "A hétköznapok módosítása" 
címmel mexikói művészek mindennapi 
tárgyakat úgy rendeznek el, hogy azok 
kiváltsák a közönség kérdéseit. Van kö
zöttük olyan egyszerű és direkt "üzenet" 
is, mint Daniel Guzmáné, aki szemétvöd
rökre helyez egy koponyát, és melléje ki
tesz egy feliratot: "See the world before 
you leave it". Az interaktivitást még erő
sebben kihangsúlyozza az "Utopia Stáci
ón" kiállítás: itt terveket mutatnak be, 
félkész műveket, és a résztvevők közül 
néhány mindig jelen van, hogy párbeszéd 
alakulhasson ki a művészek és a közönség 
között.

A maga szigorával és egyszerűségével 
az összes többi kiállítástól kimondottan 
eltér az, amelyiket Catherine David, az 
utolsó előtti kasseli Documenta igazgató
ja rendezett, "Contemporary Arab Repre
sentations" címmel. Ellentétben a töb
biekkel, David politikai üzenete nem har
sány, nem patetikus. Egy nagyobb és 
hosszúlejáratú projekt keretében, de indi
rekt módon, "meta-mvón" akarja, ahogy 
ezt maga mondta egy interjúban, felhívni

a Nyugat figyelmét arra a kultúrára, mely 
pillanatnyilag az egyetlen, amelyik meg
próbál ellenállni a Nyugatnak.

Mérleg
Milyen képet nyújt az ötvenedik ve

lencei biennále a művészet mai helyzeté
ről? Több száz művész, több mint hetven 
ország vesz részt, az egész áttekinthetet
len, minden néző mást emel ki. Már Lyo
tard kiemelte huszonöt évvel ezelőtt a 
posztmodern világnak azt a sajátos voná
sát, hogy olyan mérhetetlenül sok infor
máció áll a rendelkezésünkre, hogy min
denkinek — akár akarja, akár nem — vá
lasztania kell, és éppen ezért mindenki 
magánvilága, ha minimálisan is, de kü
lönbözik az összes többi ember magánvi
lágától. Ez a művészetre is vonatkozik, 
Velencét is mindenki másképpen látja.

Egyesek azt sajnálják, hogy túl sok a 
politikum, azaz pontosabban "a politikai
lag korrekt", tehát elvárható és nem iga
zán megdöbbentő üzenet a művészek 
részéről, sokan pedig — francia, német, 
spanyol, holland újságokat lapoztam át — 
csalódásuknak adnak kifejezést. A kriti
kusok részéről ez a magatartás termé
szetesen egyáltalán nem szokatlan; kri
tikusok ritkán  lelkesednek, kritizálni 
könnyebb, mint dicsérni. A lelkesedés na
ivnak tűnhet, legjobb a hűvös distancia. 
Monoton pluralizmus: ezekben a szavak
ban foglalja össze benyomását Calvo Ser- 
raller spanyol filozófus, aki arra is felhívja 
a figyelmet, hogy a résztvevők között ren
geteg a harminc év körüli fiatal, akiknek 
még nincsen gazdag és világosan kiala
kult oeuvre-je; talán innen a monotónia.

Szerintem viszont, a sok negatív véle
mény ellenére, le lehet vonni néhány ér
dekes tanulságot a biennálén látható 
anyag alapján, meg lehet állapítani egy
két, a képzőművészet mai helyzetére jel
lemző sajátosságot. Kép vagy installáció, 
mondtam fentebb, ablak vagy térbeli je
lenlét. Az installáció interpellálja a nézőt, 
interaktivitást követel, és ez azt jelenti, 
hogy valam ilyen társadalm i-politikai 
üzenetet tartalmaz. Az elkötelezettség 
azonban mindig névhez, egy szubjektum
hoz kapcsolódik — ezt mi, akik diákko
runkban Illyés Gyulát, Féja Gézát és Sza
bó Zoltánt olvastuk, nagyon jól tudjuk. 
Nemcsak az Ügy jelenik meg előttünk, 
hanem az is, aki felszólal mellette vagy 
ellene. Az installáció tehát nemcsak a gye
rekmunkáról, az éhínségről vagy a nők 
ellen elkövetett erőszakról szól, hanem ar
ra az emberre is rátéríti a figyelmünket, 
aki erről a témáról dialogizálni szeretne 
velünk.

A régebbi típusú műalkotások eseté
ben — itt elsősorban képekre gondolok — 
az alkotó jelenléte háttérbe szorul. A kép 
ablak, mondottam, de ma az ablak nem 
csukódik be, ez a nagy újdonság az abszt
rakt és a monokróm festészettel szemben. 
Velencében rengeteg fényképet láttam, 
manipulált fényképeket, melyek kitekin
tést nyújtanak ugyan egy másik, felismer
hető valóságra, de ez a valóság nem lé

tezik. Az ablak nem nyílik ki, nem csukó
dik be, hanem ferdít. Egy virüiális valósá
got mutat, és ez lehet humoros, mint Erró 
esetében, akinek a fotói Maónak és gárdis
táinak a legutolsó velencei látogatását áb
rázolják, költői és nyugtalanítóan titok
zatos, mint a lengyel Paulina Olowska női 
figurái, erotikus, mint a török Nazif Top- 
cuoglu képein (könyvtárszobában egy
mással birkózó úrilányok), vagy egye
nesen ijesztő, mint a taiwani Daniel Lee 
fotóin, ahol a manipuláció különösen ra
dikális: az emberi arcok átalakítása egy
részt a darwinizmust — tehát a tudo
mányt —, másrészt a reinkarnáció tanait, 
azaz egy vallásos meggyőződést, illuszt
rálja.

Kétséges, hogy a kép, az "ablak", hu
szonegyedik századbeli történetére az in
ternetnek és általában az információs 
technológiának nagy hatása lesz-e. Az 
ezen a téren tapasztalható szédületesen 
gyors fejlődése egyre több új lehetőséget 
nyújt a művészeknek (ahogyan ezt példá
ul Méredieu könyve mutatja), és ez a fej
lődés bizonyára folytatódik: elképzel
hető, hogy egy idő múlva elméletileg vég
telen sok új technika közül választhat 
majd a művész. A kérdés — és ezt a kér
dést az eddigi tapasztalatok alapján jogos 
feltenni —, hogy a hatalmas technikai for
radalomnak lesznek-e tartalmilag is jelen
tős következményei. A technikai újítá
soknak köszönhető új művek egyelőre 
nem túlságosan érdekesek, egyesek ki
mondottan giccsről beszélnek.

Ami pedig a kortárs képzőművészetet 
illeti: installáció, elkötelezettség és m ű
vészközelség egyrészt, manipulált kép, 
ferdítő ablak és virtuális valóság más
részt: úgy tűnik, hogy ma a művek e kö
zött a két véglet között helyezkednek el.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF VERSEI
Vidra éji dala
Beúsznak a vidrák a házak tövére, 
oda, ahol kinő a tégla a hullámok közül, 
nedves kövek között suhannak, 
övék a víz alatti táj.
Foguk közt hozzák a vidrák mind a füveket: 
a zsályát, mentát, kékiringót, 
zsurlót, zuzmót, kakukkfüvet,
víz alatti raktárt készítnek a vidrák lenn, a ház tövén, 
teaillatú a víz, ha holdvilágban forr a folyó.
Fülükben hozzák a vidrák mind a hangokat: 
a patak zúgását, a denevérek éji dalát, 
s azt, ahogy egy öreg fa a vízbe dől; 
messzi szörnyek moccanását hallják még, 
gombák növését, és ahogy egy éji méh 
virágkelyhekben forgolódik.
Vízhatlan a vidrafűi, hangszigetelt kuckó, 
belül kergetőznek mind a hangok.
Szemükben hozzák a vidrák mind a színeket:
apró, kék kövek a meder alján,
zöld villanások az éjszakában,
bozótra akadt lila selyemsál,
hajón elúszó enyhe báli fények,
vízi színek, szárazföldi színek,
fel-felizzanak a víz alatt, a vízben.
Hangok, színek, illatok között pihen a vidra, 
játékos halak testéről üzen most a víz, 
s a vidra úgy érintget minden kis áramlatot, 
mintha meleg szellő borzolná a felszínt.

A vidrák osztályozása
A kék vidra a kék folyóban él, 
a kék folyó keletnek folyik.
Özönvíz szunnyad a kék folyóban, 
a torkolatnál menekül a nap belőle.
/I zöld vidra a zöld folyóban él, 
a zöld folyó dél felé folyik.
Zenitre ér a nap, s ilyenkor 
égbe tör a víz, akár a gejzír.
A sárga vidra a sárga folyóban lakik, 
a sárga folyó nyugat felé tart.
Széles medre mintha tóé volna, 
bárka úszik rajta, állathangok benne.

A vidra otthona
Oravecz Imrének

A vidra végignéz odúján, 
körülveszik a tárgyak jelentései.
A földi kijárat a nyugtalanságot jelenti, 
a levegő s a veszélyek forrását.
A vízi kijárat a szabadságot jelenti, 
a vadászat, a vágyak útját.
A fekhely a nyugalmat jelenti, 
nappali álmok puhaságát.
A fal a föld súlyát jelenti, 
az elalvás biztonságos határát.

Vidra éneke 
a vadászterület 
megjelölése 
közben
Sziget közepében 
óriás csuka hever, 
megsebződtem érte, 
megküzdöttem érte. 
Ahogy cickány vinne 
csukát, át a folyón, 
úgy görcsöljön izma 
szigetemre lépve 
minden idegennek.
Odvasfa törzsében, 
lassú folyó partján 
kapartam ki odúm, 
építettem házam.
Aki fenyegetné, 
aki belelépne, 
körme törjék annak, 
meg is véreződjék, 
lába elszáradjon.
Lassú folyó partján 
meleg, tág odúmban 
szép asszonyom alszik, 
fürge asszonyom vár.
Ki saját beléből 
jó istrángot készít, 
hideg hurkot formál, 
az vesse csapdába, 
az ejthesse csak meg.
Testem jó lakását, 
bőröm ölelését 
el ne vegyék tőlem, 
ne hozzák halálom.
Sörét el ne érjen, 
rossz hús ne romiasszon, 
marást visszamarjak, 
parttalan tavakban 
úszva megmaradjak.

A zöld vidra
vadászatairól
A zöld vidra a pázsit felé indul, 
a pázsiton vérnyomokat talál.
Követi a zöld vércseppeket, 
friss, még gőzölög a vér, 
a nyomok a bozótba vezetnek.
Áll a zöld vidra a bozót szélén, 
visszaparancsolják őt a bokrok, 
zöld szemek rejtőznek a félhomályban, 
zöld vér szólítja a bokrok közé, 
válaszol a zöld vidra a vérnek.
Marcangolja benn a zsákmányt, 
cafatokra tépi ott, a sűrűben, 
nem lát semmit, érzi csak a zöld vér ízét, 
csapzottan kerül elő, órák múltával, 
visszamond saját nyomaiba lép.

A kék vidra
vadászatairól
A kék vidra a hegyek felé indul, 
a hegyek között növényeket talál.
Kék lánggal fénylenek a bokrok, füvek, 
kék bogyók kísérik útját, 
kéken izzó levelek hódítják.
Illatokra vadászik a vidra, 
testét illatokba mártja, borzong, 
kéken izzó füvekkel beszélget. 
Csöndesek a bokrok, füvek, fák, 
hallgatnak a kék növények.
Illatos füvek közt apró csomag, 
kék virág kelyhében egy vidrakölyök. 
Nézi a kék vidra saját vonásait, 
a kék folyó tükrét virágkehelyben, 
nagy kék teste esti táplálékát.

A sárga vidra
vadászatairól
A sárga vidra a homok felé indul, 
a homokban csontokat talál.
Simára kopott, sárga csontok, 
szálkás, töredezett éleik sebeznek, 
vonzzák a vért maguk köré.
Nézi ívüket a sárga vidra, 
szikkadt életeket lát köréjük, 
véres tusák örvényében áll most, 
érzi régi vadászatok ízét, 
áztatja a homokot a sárga vér.
Ott hever a homokban egy vidra váza, 
mint leégett tábortűzben, ott a nyom; 
és ott a víz, a homokos kanyarban, 
a vízben friss zsákmány lapul, 
s pihen még a váz a zsákmány testében.
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KISGYÖRGY MIHÁLY

C so d a sz a r v a s
Azon a nyárutón a szokottnál 

korábban jelent meg az első kike
rics. Az augusztus huszonkettedi
kéi esemény nem az ősz nosz
talgikus üzenete volt. A termény 
érésbe fordultával a településen 
esedékessé váltak a vadkárok is. 
Özek, szarvasok, de főleg vaddisz
nók dúlták fel a kukoricaföldeket. A 
gyümölcsöskerteket a medvék 
dézsmálták meg menetrendszerű
en. Az ismétlődő panaszokra a va
dászegyesület cinikusan válaszolt: 
"őrizzék meg", "kerítsék be", sőt, 
még az is elhangzott, hogy "kössék 
meg a vadállatokat".

Az emberek tehetetlenségükben 
mindennel próbálkoztak. A legtöb
ben aztán feladták. Mint hasznave
hetetlen földeket, a vadászegyesület 
potom pénzért vásárolta meg eze
ket a tagokat.

A nagyavasi föld volt az a föld, 
mely a legfájóbb érzésekkel szoron
gatta Bekééket is. Ott vezetett a gya
logút el a város fele, s valahányszor 
arra jártak, látniuk kellett, hogyan 
megy a szocialista gazdálkodás a 
"közös földünkön".

— A miénk — mondotta fájdal
mas büszkeséggel, amíg csak élt, 
Ákos bácsi, valahányszor a föld 
mellett haladt el unokájával. Nem 
úgy mondta, a miénk volt, hanem 
így, jelen időben, hogy a miénk. El
mesélte, hogyan történtek akkori
ban a határkerülések, s milyen 
náspágolásokat kaptak fiatalokul 
egy-egy dűlővégen, nehogy elfelejt
sék a birtokhatárt.

A téli estéken a vadakról me
sélt, őzekről, disznókról, medvék
ről, de főképp a szarvasokról. Egy 
csodaszarvasról is mesélt több íz
ben is, amit csak egyszer látott, de 
soha nem fog elfelejteni. Errefele 
nem járnak ekkora szarvasok. 
Mindenre megesküdtött, hogy 
igaz volt. Még le is írta, hogy né
zett ki.

Gézukát, akit éppen arra nevel
tek, hogy "a nagyapa rossz ekéjét a 
tűzbe dobom", nem nagyon érde
kelte az egész. O arra volt büszke, 
hogy pionír, a vörös nyakkendőjé
re. Értetlenül nézte az öreg szemé
ből kicsorduló könnyeket, vala
hányszor aszály, jég vagy vadkár 
sújtotta a környéket. Gúnyosan 
mosolygott, ha nagyapja estén
ként vette a baltáját, subáját, ku
tyáját, s ment őrizni ingyen a 
másét.

— A kollektív majd szobrot 
emel apukának — mondotta a fia 
gyakran, de az öreget nem lehetett 
otthon tartani. Amíg ő élt, nem is 
volt a vadakkal nagyobb baj. De egy 
esős éjjelen felfázott, s elvitte a 
prosztatagyulladás, röviddel az
után, hogy megkapta a nyugdíját.

A temetésen az elnök elvtárs 
meghatódottan búcsúztatta. Mél
tatta a termelőszövetkezet iránti 
hűségét, szorgos életét, családját, és 
mély sajnálatát fejezte ki amiatt, 
hogy nem élvezheti példamutató 
élete gyümölcsét.

*

Miután Ákos bácsit eltemették, 
minden megváltozott, ami hozzá 
fűződött. Egyetlen fényképét kina- 
gyíttatták, kiszíneztették. Iratait, 
ruháit, személyes dolgait ereklye
ként őrizték. Fia szép kopjafát állít
tatott, s névnapjára mindig gyö
nyörű virágcsokrot vittek a sírjára. 
Nem volt olyan családi ünnep, mi
kor nótáit nem énekelték volna el, s 
nem hallgatták volna meg azt az 
egyetlen hangfelvételt, amit unoká
ja, Marika készített. Első világhábo
rús meséi sajnos feledésbe me
rültek. Azt addig halogatták, míg 
végleg lekéstek felvétetni.

Mire a földeket visszaadták, ar
ra már a fia is a nyugdíjkorhatár 
szélén állt. Gézából állatorvos lett, s 
a dédunoka, Balázs is tudta már, 
hogy agrármérnök lesz, ha megnő.

— Kétszer vertek meg a föl
dekkel — dohogta gyakran a dok
tor úr, mikor műszak után sze
kérre ült —, mikor elvették, és 
amikor visszaadták. A szerszámot 
is vissza kellett volna adni hozzá, 
és az állatokat is.

Állatot, igaz, adtak, de aki ha
marabb elvitte, annak jutott, aki 
nem volt élelmes, annak nem. Az 
épületeket is széthordták, az utolsó 
tégláig. Úgy mondták, a háború 
sem tett ennél több kárt.

A sokak által áhított föld las
sacskán teher lett. Főleg a nagyava
si. A vadkárt nem vigyázta senki.

Ahogy Balázs növögetett, min
denki Ákos bácsit vélte benne látni.

Alaposan rá is szolgált a dédap
jára való hasonlítgatásra. Mindent 
megtanult, amit őrzött a családi 
szájhagyomány. Összeírta a még 
megmaradt katonanótákat, népda
lokat, s a padlásokról olyan régiség
gyűjteményt hordott össze a gabo
násba, hogy híre volt a környéken. 
A tiszteletes úr a várbástyát ajánlot
ta fel a gyűjteménynek, és szorgal
mazta, hogy Balázst a városban 
kellene iskoláztassák.

Gézának, aki tanult ember lété
re elég maradi volt, egész más véle
ménye volt. A városi életben nem 
sok jót látott, és semmiképp sem 
akarta, hogy fia az ingázókkal gyu- 
rakodjon az autóbuszon.

— Csak tanuljon, mert itt lehet 
valamirevaló ember, falun.

Tanult is Balázs. Az iskola büsz
kesége volt, de hallani sem akart 
másról, mint hogy ő gazdálkodó 
lesz.

— Túrtuk mi eleget a földet 
hasztalan, te is ne csináld ezt. Földet 
túrni nem kell annyi tanulás.

Nagyon remélte, hogy majd fia 
is kigyógyul ebből, mint annak ide
jén ő a pionír eszmékből. Mikor Ba
lázs bátortalanul bejelentette, hogy 
inkább lenne vadgazdász, az egész 
családból egyedül ő örült a hírnek. 
Évek óta először kért szabadságot, 
hogy a gyermeket elrendezze. Nem 
sajnált sem pénzt, sem fáradságot. 
A kétórai kocsikázást naponta meg
tette, amíg a gyermek felvételizett,

s elsírta magát örömében, mikor 
megtudta, hogy sikerült.

*

Mikor Balázs néhány hét múlva 
hazajött őszi gyakorlatra a helybeli 
vadászegyesülethez, mindenki na
gyon örült, mert a karácsonyi vaká
ció előtt nem remélték, hogy itthon 
láthatják őt. A vadakról még nem 
sokat tanítottak nekik, de már sok 
mindennek utánaolvasott. A főva
dász meg is dicsérte apjának. Féltet
ték, nehogy lelje valami a drága 
gyermeket. Még nagyapja is hajlan
dó lett volna vele menni (amit kü
lönben soha nem tett volna meg), de 
Balázs mindenáron bizonyítani 
akarta, hogy már nemcsak legény, 
de elvégre vadászféle ő is.

*

Jól felöltöztették, ne fázzon 
meg, még a dédapja bőrkabátját is 
rátukmálták. Alig tudott benne mo
zogni. Lámpát kettőt is kellett vin
nie, nehogy sötétben maradjon. 
Mikor a hosszúnyelű fejszét is e- 
lőhozták, az aggódó szemek meg- 
nedvesedtek, de ragyogtak a büsz
keségtől.

Korábban indult, hogy még 
napvilág fölérjen a hegylábhoz. Út
közben letört két kukoricacsövet, 
hogy megnézze, mennyire érettek. 
Jó halom fát hordott le az erdőből 
tüzelni. Majd csinos kalibát eszká- 
bált. Mindent úgy, mintha dédapjá
tól látta volna. Mire mindennel 
elkészült, már jócskán szürkiilö- 
dött. Telehold volt, jól látszott az 
erdő, lehallatszott minden nesz. 
Megnyugodva észlelte, hogy fel- 
hallatszik a vonatzakatolás. Leg
alább tudni fogja, hogy hány óra 
lehet.

Mikor először kezdett remegni, 
azt hitte, fázik. A tűzgyújtás nehe
zen ment, de végül sikerült. Ettől 
egy időre megnyugodott, de újból 
remegni kezdett. Akkor döbbent rá, 
hogy fél. Bármennyire is szégyellte 
beismerni önmagának, félt. Zavará
ban enni kezdett, de alig ment le a 
falat a torkán. Lassan erőltette az 
evést, hogy minél tovább eltartson. 
A kelleténél sűrűbben tüzelt, ne
hogy kialudjék a tűz. Alig vette le a

szemét a lángokról, kezét a fejszé
ről. Fütyörészni szeretett volna, de 
a hang nem jött ki a száján. Zavar
tan kotorászta elő a kukoricacsöve
ket. Bicskájával kipiszkált szemet, 
orrot, szájat. Egyiknek bajszot tett a 
kukorica bajszából, a másiknak be
fonta a haját. Játszott. Mintha ba
bákkal vagy totemfigurákkal ját
szott volna. Beszélt is hozzájuk. 
Még nevet is adott nekik. Megnyu
godott. S hogy bebizonyítsa magá
nak, hogy nem fél, felment egészen 
a forrásig. Innen egészen jól lát
szott a völgyben a sorompó őrlám
pája. A forrás közelébe is rakott egy 
tüzet, s lejjebb még egyet. Csaknem 
egész éjszaka tüzelt. Biztonságban 
érezte magát a tüzek között.

Mikor a hatórai személyvonat 
elzakatolt, tudta, ha el is találna 
aludni, virradatig a tüzek ki fognak 
tartani.

A félhetes tehervonatot már 
nem hallotta.

A szarvas a hegygerincre ért. 
Egész teste párállt. Messziről űz
hette valami györtő érzés. Hasonlí
tott a félelemhez, de szorítóbb volt 
annál. Gyors lábai nem rázhatták le 
az üldözőt. Kínzóbb volt az éhség
nél, mert nem csábította a harmatos 
fű. Kegyetlenebb volt a szomjú
ságnál is, mert kitért útjából patak, 
forrás. A társtalanság mardosó ér
zése sajdult benne. Mély, fájó bőgés 
tört fel belőle, többször egymás 
után. A völgy túlsó oldaláról felelt 
rá tompán a visszhang, mint látha
tatlan vetélytárs. Bátortalanul in
dult el a hang irányába. Mire a ku
koricatáblába ért, már vágtatott az 
életre-halálra menő harcra.

Susogás, dübörgés, kattogás, 
csattogás, nyikorgás, csikorgás, 
koppanás...

*
Ki virradt, mire Balázs a völgy

be ért. A sorompó nyitva volt, de az 
úton hosszú kocsisor állt. Legelöl 
meglátta az erdészeti hivatal kocsi
ját. Egy zöld egyenruhás magas 
férfi szállt ki belőle, egy rendőr és a 
fővadász. Az útszélen egy szarvas
féle feküdt. A vérfoltot még nem 
itta be a föld. A teherautó fülkéje 
nagyon megrongálódott az ütkö
zéstől. A rendőr a forgalomról in
tézkedett. A fővadász méricskélt.

— Hossza 280 cm, marmagas
sága 220 cm, az agancs terpesze 135 
cm.

— 38 ágú — szól közbe az 
egyenruhás, méricskélve a lapátos 
agancsot. Alces alces?

— Alces alces — hagyta helybe 
a fővadász. Még egyszer végigmér
te az állatot, majd beszólt a szék
helyre, hogy emelőt is küldjenek, 
mert a szarvas van vagy hatszáz 
kiló.

Amit Balázs a vadászkönyvből 
megtudott, egy rövid, száraz leírás 
volt.

"A jávorszarvas a szarvasfélék 
családján belül külön nembe tarto
zik. A legnagyobb testű szarv as fé
le. Hazánkban is élt, de a XIX. 
században kipusztult. Mintegy 20 
éve Ukrajnából és Moldova Köz
társaságból jött át néhány példány.

Megjelenése otrombán impo
záns."
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Autóstoppal Európában
Francia földön egy amerikaival
Már négy napja lebzselek Párizsban, na

ná, hogy a Sacré Coeurt se hagyom ki! Ez 
aztán templom a javából! Egy csomó lépcső 
vezet föl a bejárathoz, egyik lépcsőfokon ér
dekes fickó fekszik: szakad tabb, mint én, s 
fesztelenebb is: én csak leülni szoktam a lép
csőkre, ő egyenesen ki is fekszik. Elég törő
döttnek tűnik. Nem alszik, de bóbiskol, a 
mellette elhaladó emberek szemmel látható
an nem zavarják. Leülök nem messze tőle, 
kihívóan bámulom. Valamiért szimpatikus 
nekem. Hosszú, szőke haja van, mely sűrű, 
amolyan négeres fonatokba van fonva. Lát
szik a rozsén, hogy vizet hónapok óta nem 
látott, de ez még nem nagy gáz. Fején kari
más köcsögkalap van, csak úgy féloldalasán 
téve, hátul a karimánál jó darab kivágást 
látok, azon van a hajzuhatag jó része ki
eresztve. Mit mondjak, nem rossz!

Kedvem van megismerkedni vele, el is 
döntöm hamarjában, hogy megvárom, míg 
magához tér. Készítek néhány képet a Sacré- 
Coeurről, közben fél szemem rajta tartom, 
nehogy "meglépjen" előlem. Nem sieti el a 
fölkelést. Lassan esteledni kezd, el is unom a 
várakozást. Kár, hogy nincs hideg, mondom 
türelmetlenségemben, s aztán elszégyellem 
magam. Tán megérzi, hogy gondolatban ve
le foglalkozom, kinyitja a szemét, felül. Rám 
is köszön. Míg zavaromat elnyisszantom, s 
kinyögök egy hellót, kiszedegeti a csipát a 
szeméből, kíváncsian meg is nézi, majd ujja
ival szétmaszatolja. Ez igen, nemes egysze
rűség! Mit csinálsz itt Párizsban?, próbálom 
meg felvenni a beszélgetés fonalát. Hogy
hogy mit?, csavargók!, mondja ő, valami laza 
amerikai szlengen, röhörészve. Hát te? Én?, 
hökkenek meg, hát..., hát én is csavargók, 
nyögöm ki végtére. Kissé kétkedőén néz 
rám. Ehhez te nem értesz, valami ilyesmi van 
a szemében. De majd én... Honnan jössz? 
Erdélyből. Aha, Drakula. S te? Daliásból. 
Aha. Mióta vagy itt? Elég régóta. Hol 
laksz? Kissé hülyén néz rám. Hol, hol, hát 
nem megm ondtam , hogy csavargók?! 
Csakugyan, bocs... Te? Kempingben, sátor
ban. Elhúzza a száját: kemping, kényes em
berek... Na, mindegy. Én Jack vagyok. 
Engem Ferencnek hívnak, mondom én is, 
esetleg Ferinek. Nem, nem, Férönsznek 
nem...

Gyere, menjünk. Hova? Van itt a közel
ben egy jó kis kocsma. Ez igen, ez már tet
szik! Intem, hogy gyengén állok pénzileg, 
mosolyog, s jelzi, hogy kvittek vagyunk. Ke
zet fogunk. Hetek óta most érzek tenyeret a 
tenyeremben. Jólesik. Kissé bizarr a fickó, 
lemaradásban vagyok vele szemben, sebaj, 
legalább tanulok tőle.

Egy bokorból elővarázsolja kopott, poros 
hátizsákját, s lódulunk. Ezt így kell csinálni, 
magyarázza: hálózsák, egy darab fólia is 
melléje tekerve, ha esik, ne legyen gond, s 
azzal kész. Ruhából csak egy-kettő. Persze, 
az nem árt, ha egy kis pénz van az ember 
zsebében, de ha nincs, az se baj. Mindezt 
rettentően hadarva mondja, felét sem értem 
meg a szavainak. Közben lazán lépked mel
lettem, irigylésre méltóan nemtörődöm mó
don. Igen, ő valóban hippi! Neki valóban 
mindegy, hova érkezik, hol alszik. Hozzá

képest én csak egy örökösen aggódó kocatu
rista vagyok.

Betérünk a kocsmába, viszonylag lerob
bant hely, a koraesti időponthoz képest so
kan vannak, főleg fiatalok. Jó néhány olyan 
szakadtat is látok, mint Jack, s amilyenné 
szép lassan magam is válók. Feléje vágok a 
szememmel, igen, haver, jó helyre hoztál, 
látom, jó szimatod van! A sör viszonylag 
olcsó, egy kör vodkát is rendelünk melléje, 
hadd helyettesítse a vacsorát. Idegesítően 
vékony mindkettőnk pénztárcája.

Ismerkedünk. A sör jólesik, megoldódik 
a nyelvem, mondok, kézzel-lábbal magyará
zok. Már elég jól megértjük egymást. Nem, 
nem az én angol tudásom javult meg: az 
alkohol hatására azt hisszük, suttogunk, pe
dig nem is, azt gondoljuk, nem hadonászunk 
feltűnően, pedig dehogynem. Jack Afrikából 
rándult át Európába, az még a kaland, a 
repülőjegyet még a szülei vették meg, két 
hónapja, azóta úton van, Zaire, Egyiptom, 
piramisok, ott terem az izgalom, stoppal, 
negyvenfokos melegben. Egészen be van in
dulva, úgy mesél. Európa nyugis hely. Már- 
már unalmasan. Szinte megsértődöm. Hogy 
merészeli az én drága jó, öreg Európámra azt 
mondani, hogy unalmasan nyugis?

Egyre jobban belemelegedünk a beszéd
be, már a családunkról, szerelmünkről ka- 
rattyolunk, néha megveregetjük egymás 
vállát, szóval dúl a barátság. Gáláns vagyok, 
még fizetek egy kör sört. Látom, Jack lassan 
elfogad, megkedvel, hippinek, vele egyen
rangúnak éppenséggel nem tart, de már nem 
véli méltóságon alulinak a hozzám való "le
ereszkedést". Dumálunk, röhögünk, olyan, 
mintha már évek óta ismernénk egymást, 
mintha régi közös emlékeinket melegíte
nénk föl. Meg kéne növeld a hajad, mondja, 
s ehelyett a borzalmas rövid ujjú ing helyett 
valami szakadt póló kéne rád, de egyet se 
törődj, meglátom, mit adhatok, csak kerül 
még valami normális cucc a zsákomban!... 
Nem tiltakozom. Most minden jöhet, így kí
vánja az alkohol. Lassan fél tizenegy, aztán 
tizenegy, s én arra eszmélek, hogy már nem 
tudok hazamenni, a kemping busza tizen
egy után nem jár. No, tossza meg ajegesmed- 
ve! Gond egy szál sincs, nyugtat meg Jack, 
megférsz mellettem a földön. Igaz is, mit 
gyötröm magam? Úgy "összemelegedtünk", 
hogy most szinte furcsa lenne elválni. Be is 
vallom neki, kurvára örülök, hogy megis
merkedtünk, mert már halálra untam ma
gam ebben a flancos városban, hiányzott 
valaki, akivel dumálni, röhögni, kocsmázni 
lehet. Bólogat. Úgy tűnik, én is jókor jöttem 
neki, bár látszik rajta, hogy alapvetően ma
gányos farkas. Nem csoda, hisz annyira ext
rém, hogy társat csak nagy ritkán lelhet 
magának.

Eléggé megzsibbadunk, hogy egyebet ne 
mondjak, éjfél elmúlt, lassan a kocsma is 
elnéptelenedik, hiába, hétköznap van. A mi 
jelenésünk ideje is lejáróban van. Le kéne 
lépni. De hogyan? Se kedv, se láb! Jack egy
szerre mégis megmozdul. Sokkal józanabb
nak tűnik, mint én, még a hátizsákjáról sem 
feledkezik meg. Gyere, mondja, menjünk in
nen, tegyük el magunkat holnapra. Me

gyünk. Kissé bizonytalanul, mint aki nincs 
meggyőződve száz százalékra, hogy amit 
tesz, az jó, de lényeg, hogy haladunk. Remé
lem, nem kell messze mennünk, nem lennék 
képes rá, nyögöm ki bárgyún. Egyet se félj, 
egy királyi parkba viszlek, bokrok közé. 
Aha, olyanban már nekem is volt részem, 
például Prágában... Csak arra kell vigyázni, 
magyaráz tovább, hogy nyakadra ne lépjen 
a polgárőrség. Irtó gorombák tudnak lenni, 
a frász essen beléjük, nem komálják, ha az 
ember a szabadban éjszakázik. Pedig nincs 
annál jobb! Szégyen ide, szégyen oda, beval
lom, engem szinte vezetni kell, gőzöm sincs, 
merre tartunk, csak azt hallom, amikor Jack 
végre kinyögi, na, itt immár jó helyen le
szünk. Előkapja fóliáját, hálózsákját, meg
osztozunk rajta. Ez igen, közös takaró alatt 
alszom egy idegen fickóval, kiről a nevén és 
származásán kívül jóformán semmit nem tu
dok. Szabad ég alatt, Párizs szívében! Nem 
rossz, mi? A hálózsák kicsit bűzös, izzadt- 
ságszagú, de apróságokra nem adunk, utál- 
kozni nincs időm, ahhoz túl hamar elalszom. 
Még álmomban is szédülök. Ruhástól, cipős
tül vagyunk, fázásról szó sincs, az éjszaka 
lagymatag, szinte meleg. Arra ébredek, hogy 
a nap a hasamra süt. Kissé törődött vagyok, 
hogy ne mondjam, másnapos. Jack még jóí
zűen alszik, nem zavarom. Aggódom egy 
sort a sátramért, cuccaimért, csak nem lova- 
sította meg valaki az éjszaka, látva, hogy 
nem jöttem haza... Mire kellemetlen gondo
lataimat elhessegetem, Jack is megébred, 
összeszedelőzködünk. Lassan tíz óra, gyö
törtek vagyunk, morcosak. Egyelőre szólni 
sincs kedvünk. De ez is múlandó. Egy tea 
kéne, a fene egye meg! Vagy tej. Egy pohár 
tej: tiszta fej... No, de jó az Isten, jót ád, 
tejünket is megkapjuk, ahogy gyomrunk há
borgása alábbhagy, jó kedvünk is visszatér. 
A mosakodást, fésülködést hiányolom kissé, 
de különben semmi gáz. Jack beletúr a hajá
ba, melyben nem sokat járt fésű.

Hogyan tovább, nézünk egymásra. Ab
ban szemünk összevillantásával megegye
zünk, hogy továbbra is együtt kéne 
agyoncsapni az időt, csupán a módszer ki
dolgozása késik. Látom rajta, neki totál 
mindegy, nincs terve, stratégiája, kivár, mint 
Kutuzov. Szinte félősen hozakodom elő, 
nem tudom, nem fog-e kiröhögni, hogy én 
szeretném megnézni a Versailles palotát. Az 
meg micsoda szerzet?, kérdez vissza a tekin
tete unottan. Látom, nem kimondottan kul
túrtörténet-buzi, de még a történelem- 
könyvek lapjai sem koptak sokat az ujjai 
között. No, ez nem nagy dicsőség. Türelme
sen magyarázni kezdem, hogy XIV. Lajos, 
tudod, a Napkirály, vadászkastély, XVII. szá
zad, park, szökőkutak, szobrok, múzeum. 
Látom, nincs különösebben felvillanyozva. 
Mire jó az a sok flanc?, kérdez vissza unot
tan. Mérges leszek. Ez csöppet sem tudja 
tisztelni a régi korok megvalósításait? Lát
szik, hogy amerikai: ez a kastély előbb volt, 
mint a te hazád, táti! Látom, nem érti a dol
got. Hagyd, ne törődj vele, mondja szárazon. 
A mi Párizsunk úgysem ilyesmiről szól... 
Honnan tudod te, miről szól az én Párizsom, 
dühödök neki. Aztán lehiggadok, s belátom, 
majdnem igaza van. A Versailles-t bárki meg 
tudja nézni, ellenben mi olyasmivel is 
agyoncsaphatjuk az időt, ami csak a mi spe
cialitásunk. Hogy ez mi? Tudja az ördög!

Lötyögünk, kirakatok, fejünk furcsán 
tükröződik benne, kérdőjelek vagyunk, no,
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nem a válasz kedvéért, csak úgy. Ha nem 
egyéb, ismét szundítunk is egy sort, Jack 
nyűtt hátizsákját párnaként használva. 
Tényleg kevés cucc van benne, eszméletlen, 
hogy volt mersze így nekiindulni a világnak! 
Vigyorog, totál elégedettnek tűnik, basszus, 
ennek valóban ízlik ez az életforma? Vajon 
hosszú távon is? Nem unja meg a kint alvást, 
életében az örökös rendetlenséget? De miért 
nevezem én ezt rendetlenségnek? Hátha ne
ki pont ez a rend?

Megforduljuk magunkat a Place de la Re- 
publique-en, mert ott állítólag sok fiatal szo
kott összeverődni. Éhesek, szomjasak 
vagyunk, de pénzünk bosszantóan nincs. 
Jack sem áll sokkal jobban. Lógatjuk az or
runkat. Ilyen konjunktúra mellett fel sem 
merem hozni, hogy az Operához is elmehet
nénk, azt ugyanis eddig kihagytam a szórás
ból. Persze, múzeum is lenne még bőven, 
nem mintha halálra tudnám epekedni ma
gam a Picasso-múzeumért vagy a Modern 
Művészet Nemzeti Múzeumáért (a Beaubo- 
urgért). No, azért a Sciente-múzeumra, vagy 
a mögötte lévő La Goedéra kíváncsi lennék, 
mondanám is, hogy te, ember, mit szólsz 
hozzá, de korog a gyomrunk, ilyenkor nem 
érdemes hablatyolni.

Most légy okos, Domokos! Ha valami 
tisztességes kaját vásárolok, annyi pénzem 
se marad, amivel metrójegyet vegyek, a fene 
vinné el azt is! Gyere csak, szól ekkor Jack, 
keressünk egy pizzázót! Mi az ördög, lepő
döm meg, csak nincs valami dugipénzed! 
Nem, sajnos nem erről van szó, magyarázni 
kezdi, hogy Amerikában a pizzázóknál es
ténként, zárás előtt mindig lehet szerezni 
egy-két pizzalapot, persze, lényeg nélkül. Ha 
úgy látja a szakács, hogy az előre lesütött 
lapokból néhány megmarad, azt szívesen 
odaveti a kunyerálóknak, otthon nem egy
szer zabáit már így. No, de mi van, ha ez itt 
nem működik? Rosszallóan néz rám, igaza 
van, miért vagyok negativista, ugyanakkora 
esélye van annak is, hogy működjön. A gond 
csak annyi, hogy Jack sem tud franciául. 
Hogy a fenébe értessük meg magunkat? 
Mindegy, próbáljuk meg! Jacknek elképesz
tően nagy önbizalma van, befurakodik, ka- 
rattyol, mutogat, pizza, hamm, lenni éhes. A 
szakács értetlen, maradni éhes, nem hamm. 
Na, ez nem jött be! Sebaj, majd a következő
nél! Persze, mondom én is, mérsékelt lelke
sedéssel. Valamiért nem bízok a dologban. 
Erőst szakadtak vagyunk, hogy úgy mond
jam, nem gerjeszthetünk túl sok bizalmat 
senkiben. Jack a kócos rőzséjével, szakadt 
kalapjával úgy néz ki, mintha valami dzsun
gelharcból menekült volna meg, én pedig 
úgy, mintha most készülnék oda. No, hadd 
próbáljuk meg még! Veszítenivalónk nincs, 
szégyellni magunkat már nem vagyunk ké
pesek. Az éhes ember nem túl szégyenlős. A 
harmadik pizzázónál, másfél óra elteltével 
már olyan éhesek vagyunk, hogy lépegetni 
is alig bírunk. Jack csak tátog, meg se próbál 
franciául beszélni, már az angolt is töri. Piz
zalap, nekünk, gyomorba. Mi?, ja, oké, ne
sze! Még egyet, böki ki Jack állhatatosan, s 
engem a helyzet nyomorúságossága ellenére 
elfog a röhögés. Ferikének is kell..., néz Jack 
konokul a szakács szemébe, aki azt sem tud
ja, háborogjon-e a komám szemtelenségén, 
vagy bólogasson. Végtére megdob még egy 
lappal, mi már zabáljuk is, tele szájjal, hálál- 
kodásról szó sem lehet, ahogy kinézünk, 
gondolom, nem is várt hajbókolásra az ipse.

Kissé száraz a cucc, de laktatós. Guvadt 
szemmel, szótlanul tömjük magunkba. 
Gyomrunkban szétterül, megdagad: jóllak
tunk.

Utána szórakozunk egy sort a metróval, 
kísértjük a sorsot: belógunk. A módszert Jack 
mutatja. Zseniális! Hogy ez nekem nem ju
tott eszembe! Megvárja, míg valaki beteszi 
jegyét az automatába, aztán se szó, se beszéd, 
beszökik utána. Pofátlanul, merészen. Mi
előtt a csapóajtó becsukódna, megtartja, s 
kényelmesen besétál. Na, ezt csináld utá
nam! Inamba száll a bátorság, röstellem is 
magam kegyetlenül, de alulmaradni nem 
akarok. Megmutatom neked, te jenki, hogy a 
székely legény is képes arra, amire te! Addig 
méricskélem a távolságot, addig óvatosko
dók, hogy két bemenőt elszalasztok, Jack 
idegesen integet a túloldalról, lassan feltű
nést keltek, az utasok furcsán néznek rám, a 
jegypénztáros is észrevesz valamit, gyana
kodva néz ki a fülkéjéből. Na, itt nincs mit 
tovább szarozni, Zsidó Feri, cselekedni kell! 
Ugrásom kicsit hosszúra sikerül, enyhén 
meglököm az előttem levőt, nagy megrökö
nyödést keltve majdnem átesünk az ajtón, az 
áldozat méltatlankodik, Jack nevettében a 
hasát fogja. Na, minden jó, ha jó a vége, de 
gyorsan tűnjünk el innen. Átszaladunk a pe
ron másik végébe, perlekedő áldozatomat 
faképnél hagyva. A siker feldob, jókedvűen, 
nevetgélve metrózunk, az emberek bámul
nak. Mi van, irigykedünk, irigykedünk?

A Place du Trocaderón kiszállunk, igen, 
Palais de Chaillot, szökőkutak, Musée Nati
onal des Monuments, Jack közömbösen 
megy el mellette. Én röviden megbámulom, 
feltűnés nélkül. Tetszik is, de barátomnak 
nem merem mondani. A Forum des Halles- 
ba is betévedünk, nagy földalatti bevásárló
hely, persze, mi nem vásárolunk semmit, s ez 
pedig olyan jó érzés! Mintha magasabb ren
dűek lennénk, mint a köröttünk tülekedők. 
Több helyen zsonglőrök feszítenek, arckép
festők ajánlkoznak egy gyorsportré-készítés- 
re. Nem, kérem, a mi pofánk nem olyan, 
hogy tűrje a lerajzoltatást! Nem, nem és nem!

Gyere, menjünk egyet haza, invitálom 
meg hadiszállásomba Jacket. Mi, hogy én 
sátorban, annyi nyámnyila turista között? 
Oké. Tusolni fogunk, ember! Megpróbállak 
belógatni, nem is fogok érted is fizetni! Rö
hög, átkozottul jól csinálja, ki mondta, hogy

fizess?! Mindig csak a pénzről beszélsz, fe
lejtsd már el, látod, egészen jól megvagyunk 
nélküle! Hogyne, bólintok beleegyezően.

A metrónál gond nélkül belógunk, de a 
busznál meggyűlik a bajunk: a jegyet a sofőr 
adja, nem lehet Mattolni. Jack iazán kivágja 
magát, ej, komám, te a jég hátán is megélsz, 
tán még akkor se jössz zavarba, ha már jég
hát sincs: hogy azt mondja, elfelejtett pénzt 
váltani, most érkezett Amerikából, a na
gyobb hatás kedvéért meglobogtatja útleve
lét, már késő este van, a pénzváltók zárva. 
Hiába, a sofőr hajthatatlan, Jack segélykérőn 
néz az utasokra, hátizsákja alatt idétlenül 
görnyedve (ez igen, ember, te aztán tudod 
sajnáltaim magad!), végre megsajnálja vala
ki, állja a buszjegyét, én, persze, fizetek, 
irigykedve.

A tusolás királyi, ránk is fér, Jack olyan 
büdös, hogy az ritkaság, zoknija úgy meg 
van keményedve, hogy agyon lehetne vágni 
vele egy süldő macskát, két hete éjjel-nappal 
a lábán van. Már késő éjszaka van, látom, 
Jacknek sincs nagy kedve kocsmázni, zavar
ja a nagy összevissza, finomvegyes tömeg. 
Behúzódunk sátramba, s alszunk, mint a 
medvék. Van egy csöpp bepótolnivalónk. 
Ideje lenne meglépni innen, gondolom fél
álomban. Na, holnap majd meglátjuk. Meg 
is, igaz, csak későre. Tízig alszunk, petyhüd
ten lustizunk. Valahogy gyűjtök egy meg- 
szólalásnyi erőt, s megpedzem Jacknek, 
hogy né, ember, nyúlcipő, ilyesmi. Bólogat. 
Elég kevés a négy nap, mit Párizsra szántam, 
de hiába, nyű került a fenekembe...

Merre? Én délnek tartok, az tuti, mon
dom. Jó, akkor én is, veti ki rövid habozás 
után. Kezet rázunk. Szóval, akkor egy ideig 
még útitársak leszünk. Akkor igen. Grenob- 
le-t is útba kéne ejtsük, vannak valami roko
naim ott, mondja. Ejtsük, bánja a fene. 
Összepakolunk, s diszkréten elhagyjuk a 
kempinget, a kutya se vette észre, hogy Jac
ket bevittem. A buszra elköltjük legutolsó 
pénzünket, Jack mepgróbálja ismét eljátsza
ni az esti színjátékot, de nem jön be neki. A 
balsiker kissé lelomboz, csöndesen ücsör
gőnk a buszon, gyomrunk korgását hallgat
juk. A metrónál újra be kell lógnunk, ez most 
kínos. Kissé hülyén érzem magam, az embe
rek szemében megvetés.

Nem kell túl sokat metrózzunk, az észak
ról jövő, Dél-Franciaországnak tartó E15-ös 
szinte Párizs szívén vág át, csakhamar meg
találjuk a bekötőt, hídon vagyunk, alattunk 
másik adag autópálya. A gond csak annyi, 
hogy itt még egyben van az E54-es bekötője, 
amelyik Troyes, Dijon felé visz, s az E15-é, 
amelyiken mi lecsuroghatnánk délnek. Ext
ra-széles út, tömött kocsisor, félreállni nincs 
hova, mellettünk még néhány stopos: a leg
kedvezőtlenebb körülmények. Na, komám, 
essünk neki!, biztatom Jacket, keresünk egy 
darab kartont, több darab hever szanaszét, 
látszik, hogy kimondottan stopos gyűjtő
ponton vagyunk. Kiírjuk nagy betűkkel a 
Lyont, akar a fene odamenni, de az az első 
számottevő város dél felé, az is van egy öt
száz kilométerre. Stopolgatunk, de csak ím- 
mel-ámmal, Jack beleun a dologba, elkap 
egy kartont, leteríti, s kifekszik a járdára, 
zsákját feje alá teszi. Ez igen! Te aztán nem 
zavartatod magad, hé! Basszus, így ki vesz 
fel? Ha meglátják, az út porában heversz, 
eszük ágában se lesz, hogy beengedjenek 
cuccos autóikba! Szóval, mondom: úton va
gyunk. Egyre tovább...

11



HELIKON

EGYED PÉTER

M ad on n ák , porban
regény (részletek)
El a nagy házból 
Carla IV.
Immár negyedik órája vezetett egyfoly

tában, olyan jó kétszázassal, a belső sávon, 
végül is belekényszerült a konvojba, de azért 
sikerült továbbra is elég gyorsan menni a 
35-ös sztrádán, Modene felé. Alaposan bele
izzadt a kompléjába, az szinte rácsavarodott 
már, nyúzta a bőrét, s ami még irgalmatla
nabb volt — ezt utálta legjobban —, a keze is 
vizes lett, állandóan törölgetnie kellett, hogy 
ne csúszkáljon a kormányon, de nem volt 
mit tenni. Már negyedik órája folyamatosan 
előzött, előtte egy húsztonnás vörös Iveco 
hajtott, kölcsönösen vadították egymást, de 
nem méregből, csak tehetetlenségből. Néha 
már integettek is. Hiába ment a Barchetta 
légkondicionálója, a negyven fokos meleg
ben azért rendesen áthevült az egész. Spi- 
lamberto magasságában voltak, még csak 
másfél órányi útja lett volna. Carla megrázta 
a fejét, kissé már idegesen, és átnyúlt a kesz
tyűtartóba benyomott tonikus üveg után. 
Jobb kézzel a szájához emelte, amikor az 
előtte haladó teherautó teljes erővel fékezni 
kezdett — nem volt köztük tizenöt méternél 
több. Utolsó mozdulatával balra rántotta a 
kormányt, nekivágódott a sávzáró beton 
idomnak, ami feldobta a levegőbe, akkor a 
Barchetta nekipattant az Iveco oldalának, 
majd átrepült a sztráda másik oldalára, ha
ránt, bele egyenesen a visszafele tartó forga
lomba. Egymás után rohantak bele a kocsik, 
dobálták ide-oda, mígnem kifolyt az egész 
vére a haragoszöld Barchettából, eleinte ide- 
oda fröccsent, a kocsikra, meg az útra, olyan 
ötszáz méteres sávon, aztán már csak egy- 
egy folt jelezte, végül egyetlen csepp. Sűrű 
permet, majd valamivel világosabb vérfá
tyol szitált az egymásba rohanó kocsik felett 
és között. Láttam az arcát, amint eltorzul, 
kisimul, erős szálú szőke haját, ahogyan el
tűnik egy korsó vérben, tehetetlenül csodál
kozó, riadt, haragos, majd a végső erőfe
szítésében megmeredő tekintetét, szemeit, 
ahogyan egyre lassuló sugárban áramlik le 
rajta a vér. Vér. Vér. Vér mindenütt, bezárja 
a látványt. Aztán a cortonai út oldalán a 
rengeteg szeder. Emlékszem, amint egy le
zuhant repülőgép mellett szedem a szedret, 
mind a két tenyerem tele van a sötétlila, 
hatalmas szederszemekkel, az ujjaim között 
pedig kifele csorog a vér, aztán a szemem elé 
emelem és nézem, ahogy az alkaromon is 
csurog lefele. A lábamon is. Iszonyú.

A szemem vörös függönyén akkor átsü
tött a fény. A leeresztett spalettákon keresz
tül sávosan szüremkedtek be a szobába a 
nap első sugarai. Ilyenkor valami hat lehe
tett. Felsóhajtottam, de bennem maradt az 
iszonyú nyugtalanság. Meg az a bizonyos 
hangoltság. Feltápászkodtam, s átsettenked
tem a nappalin. Sabrina még aludt a dívá
nyon, bacchino malatoarcán még el volt 
ömölve az alvásnak az a tejes nyugalma, 
karja a feje alá törve. Egyik lábát felemelte, 
visszaigazítottam a szemérmére a lepedőt.

Körös-körül szétdobálva kedvenc újságai és 
könyvei. Kimentem a konyhába és kevertem 
magamnak egy jéghideg bólét. Amint meg
szürcsölgettem, el is határoztam, hogy visz- 
sza fogok menni, azzal az ürüggyel, hogy 
nem akarom ott tartani a kocsit. "De hogy a 
fenébe bonyolítsam le ezt az egészet? Hát 
igen, itt csak Rogerio segíthet..." Fel is hívtam 
azon nyomban barátomat.

— Ó, kedves Rogerio — mondtam kerte
lés nélkül, ámbár tudtam, hogy sem ő, sem a 
fajtája nem nagyon szereti ezt a fajta, hm, 
"bizalmaskodást" — arra kérlek, hogy hívd 
fel az unokahúgodat. Van vele egy függőben 
maradt ügyem, azazhogy ideadta a kocsit...

— Tudok róla, tudok róla...
— Szeretném visszavinni neki, de jó len

ne, ha te jeleznél. Aztán visszahívlak.
— Rendben van — azt mondja.
Kisvártatva visszahívtam.
— Otthon van, mehetsz. Aztán, ha lehet, 

gyere át Cortonába, szeretnék veled én is 
néhány szót váltani, meg mutatni valamit, 
ami talán érdekel.

Sebtében írtam egy kis bilétet Sabriná- 
nak, majd leóvakodtam a lépcsőkön, kihoz
tam a kocsit a garázsból. Visszafele indultam 
a Salarián, még nem volt egészen csúcsfor
galom, úgyhogy húsz perc múlva már rá 
tudtam kanyarodni az Autostrada del Solera, 
Firenze felé. Orte magasságában eleredt a 
lassú szeptemberi eső, meg-megújuló függö
nyökben vágta a kocsit. Nem tudom miért, 
de csak azért mind imádkoztam, nehogy 
eszembe jusson valamilyen canzone, ilyen 
édes kis sorok, hogy azok vernék szét az 
agyamat, meg valamilyen verssor, főleg né
metül nem, aztán persze mégis eszembe ju
tott az, hogy: de hála Neki, mégsem tartott 
olyan hosszan. Mert a magasságos égből 
meg-megújuló függönyök szakadtak le, jól 
odapréselték a kis terepjáró orrát a sztrádá
hoz, aztán, ahogy kijöttem egy ilyen füg
gönyből, haladtam tovább a szinte néptelen 
sztrádán, kemény, sötétszürke, meg már 
szinte fekete égbolt alatt, egyik alagútból ki, 
a másikba be a hatalmas viaduktokon át. 
Aztán megint csak bele egy ilyen víztömbbe; 
volt, amivel foglalkozni. Néha megzavaro
dott a gyújtás, de ez csak azért, mert nyilván 
ezekben a felhőkben jól megbújtak a voltok 
meg az amperek. Az egész három óra pillana
tok alatt eltelt. Dirutánál, a keresztútnál levő 
bárban megálltam és felhívtam Sabrinát. 
Még álmos volt a hangja. "Jól vagy? — kér
dezte kedvesen. — Aztán add át az üdvözle
temet a marchesének és iszkolj vissza, mert 
nemsokára szükségem lesz rád." "Jól van — 
mondtam —, de még átmegyek Rogerióhoz, 
Cortonába."

Tíz perc múlva már ott voltam a kastély 
kapuja előtt, a kocsifeljárón, dudáltam egy
néhányszor. Tizenegy óra lehetett. Először 
Letizia jött ki a frissen vasalt bóbitájval, szót
lanul intett, hogy várjak, aztán Cecilia asz- 
szony is megjelent egy kis táskával, majd 
utána Carla is, mélyen a szemébe húzott ka
lapban, sötét szemüveggel. Beült az ülésre, 
és erősen megszorította a karomat. Ereztem, 
hogy ebben az acélos fogásban is hogy resz
ket a keze. Nem mertem az arcára nézni. "Ne 
haragudj, hogy viszajöttem — mondtam —,

valami történt. Meg a kocsit is vissza akar
tam hozni. Nem egészséges, hogy ott van 
nálam — megegyezés és végrendelet nél
kül." (Ez az idétlen szarkazmus nálam csalá
di örökség.)

— Hát nem haragszom, jól tetted, men
jünk vissza Gubbióba.

Amit eddig még nem volt megadatnom 
látni: beharapta az alsó ajkát és remegett a 
szája széle, továbbra is mereven maga elé 
nézett.

Megérkeztünk a La Balestrába, és nemso
kára ugyanabban a szobában voltunk. Ki
hozta a fésülködő széket a fürdőszobából és 
arra ült le, csak akkor vette le a szemüveget 
meg a kalapját. Akkor nézett rám először, 
azazhogy lassan rám emelte a tekintetét. Sá
padt volt és élesebbekké váltak az arcvoná
sai. De ezt az arcot továbbra is összefogta az 
a valamilyen, hihetetlen tapasztalat, amiről 
csak sejtelmem volt, aztán meg az csodálatos 
fegyelem, amit őszintén irigyeltem. Még 
egyet sóhajtott, kieresztőlegesen. Kiemeltem 
a bárszekrényből a brandys üveget, két po
harat, töltöttem.

— Mesélj, mesélj ha tudsz.
Hát csak beindult, lassan, akadozottan, 

de inkább tagoltan.
— Tudod, én mindig azt hittem, hogy az 

érzelmek a legkeményebb meg a legvesze
delmesebb dolgok egy ember életében, de ez

Lassú korty a pohárból.
— De ez...
De hát mi történt tulajdonképpen?
— Az történt, hogy tegnap reggel, mi

után elmentél, felhívott a férjem, Vittorio, 
hogy azonnal menjek el hozzá, Modenába, 
mert kórházban van. Na, én ettől nem szok
tam megijedni, a világ legkiegyensúlyozot
tabb és legaranyosabb embere. Egy 
gyönyörűen öregedő férfi, makkegészséges. 
Akkor szokta ezt csinálni, ha valami olyan 
ügyet akarnak a nyakába varrni, amit nem 
akar, vagy nem tud vállalni, akkor meg átad
ja az irodát Luciónak, a fiunknak, meg a 
lányoknak, akik aztán szépen levarrják a dol
got. Tudod, a magisztrátus — most a szó 
nagyon jó és nagyon kemény értelméről be
szélek! — a magisztrátus részéről jövő meg
kereséseket nem nagyon lehet 
visszautasítani, de ő személyesen és a személye 
nélkül sem — már semmibe nem akarja bele
ártani magát. Vissza akar vonulni. Kérdez
tem is, hogy csak arról van szó? Jelezte is, 
hogy csak jöttek. Jó — mondtam —, aztán 
előhoztam a Barchettát és elindultam.

Immár negyedik órája vezethettem egy
folytában, olyan jó kétszázassal a belső sá
von, végül is belekényszerültem  egy 
konvojba, de azért sikerült továbbra is elég 
gyorsan menni a 35-ös sztrádán, Modena 
felé. Alaposan beleizzadtam a kompiéba, 
szinte rám csavarodott már, nyúzta a bőrö
met, már a combom között is csörgött a víz, 
s ami még irgalmatlanabb volt—ezt utáltam 
legjobban —, a kezem is nedves lett, állandó
an törölgetnem kellett, hogy ne csúszkáljon 
a kormányon, de nem volt mit tenni. Már egy 
órája előztem folyamatosan, előttem egy 
húsztonnás vörös Iveco hajtott, kölcsönösen 
vadítottuk egymást, de nem méregből, csak 
tehetetlenségből. Néha már integettünk is. 
Hiába ment a Barchetta légkondicionálója, a 
negyven fokos melegben azért rendesen át
hevült az egész. Spilamberto magasságában
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voltunk, még csak másfél órányi út maradt. 
Arra emlékszem, hogy megráztam a fejemet, 
kissé már idegesen, átnyúltam a kesztyűtar
tóba benyomott tonikos üveg után. Még arra 
is emlékszem, hogy jobb kézzel a szájamhoz 
emeltem, amikor az Iveco teljes erővel fékez
ni kezdett — nem volt közöttünk tizenöt 
méternél több. Azt hiszem, hogy végül is 
balra rántottam a kormányt, elrepültem, 
mintha felülről láttam volna mindent, aztán 
valami belecsattant a fejembe. Az arcomon 
is, mindenhol, az a szörnyű szagú, meleg 
vörös vér. Azt éreztem utoljára, hogy még a 
lábamon is az bugyborékol — talán —, a 
forró, sötét színű vér. Mintha korsóból öm
lött volna...

— Korsóból, Carla? — kérdeztem csen
desen.

— Igen, abból. Meghaltam.
Lassan elindultak felém a kezei, ráfonód

tak az enyéimre és hosszasan fogogatták, 
mintha ki akartak volna belőle vonni vala
mit.

Én is meghúztam a poharat, aztán bekap
csoltam a tévé napi hírszolgálatát. Kisvártat
va megjelent a szalagcím, és aztán az álló 
képkockák: Az E 35-ösön, Modena felé, Spilam- 
berto magasságában az utóbbi évtized legna
gyobb országúti katasztrófája...117 kocsi rohant 
egymásba, huszonnégy halottat sikerült azonosí
tani.

— Há t ez az, Carla, ez az. — Te sem voltál 
közöttük, én sem voltam közöttük, és vala
honnan mégis tudtuk.

— De engem nem is engedett elindulni. Meg
haltam itthon.

Könnyezni kezdett.
— Valóban, nem engedett elindulni. Engem 

meg visszahozott.
— Még a temetésemre sem tudtál volna 

eljönni, mert nem lett volna, akit eltemetni.
— Hát nem, valóban, és kegyetlenül: 

nem.
—Akkor hát valóban egymásra vagyunk 

hangolva?
— Igen, de most az összhangzatot mintha 

valaki más teremtette volna.
— Istenem, milyen nehéz megint, pedig 

mintha túl lettem volna már a nehezén.
— Figyelj ide — mondtam, és közben 

kétségbeesetten viaskodtam valami bölcses
ségért —, életben maradni végül is mindig 
nehezebb, mint maghalni. Meg — családunk

legnagyobb katonai bölcsességére gondoltam 
— az élők az élőkkel, a holtak meg a holtakkal.

— Ámoré mio — most végre elmosolyo
dott —, ez most meg honnan jutott eszedbe?!

— Hát hiszen ha én azt tudnám... de ha 
akarod, még keresgélek ilyeneket...

— Hagyd — mondta —, hagyd, ez most 
nekem elég.

Akkor végre felállt és kiegyenesedett, 
megropogtatta a vállait meg az ízületeit. Az
tán átment a hálószobába, és hallottam, 
amint lassan végigfekszik az ágyon. Azt is 
hallottam, amint szuszog, szuszog, meg 
majd mintha elaludt volna. De nem. Néhány 
perc múlva hangosan és élesen megszólalt.

— Arra kérlek, hogy menj el és hozzál 
egy csomó virágot, meg valami tűlevelűeket 
is hozzá. — Azt szeretném, ha valami virág 
lenne itt.

Elmentem én Gubbio egy-két virágüzle
tébe, de a szokásoson kívül nem nagyon ta
lá ltam  sem m it, úgyhogy egy m erész 
kanyarral visszaindultam Diruta felé, onnan 
pedig felfele a Madonna di Canoscióhoz. A 
hatalmas katedrális üres volt, üldögéltem 
egy kicsit az egyik pádon, a tömjénszagú 
hűvös ben. Aztán a tempolom előtti kis park
ból lementem a domboldalra és azzal a fene

késsel összevagdostam valami kék virágo
kat. Csörgött a tövükből valami ragacs. Hoz
zájuk metéltem néhány kisebb ágat egy 
vörösfenyőről, összekötöztem az egészet. 
Elég robusztus egy dolog volt, virágcsokor 
azért, amilyet — gondoltam — egy moz
donyvezető esküvőjére visznek. Lassan 
visszaindultam. És útközben — végre — 
semmi nem jutott eszembe.

A La Balestrában is csend volt. Lementem 
az alagsorba és egy kis kosárkába összeválo
gattam egy kis sonkát, sajtot. Egy kis finom 
kalácsot. Hiszen ez az a vidék, ahol azokat a 
világhíres parasztkalácsokat készítik, a jóég 
tudja, hányféle lisztből. Erdei gyümölcsöket 
tesznek bele, ujjbegynyi szederszemeket. 
"Ujjbegynyi szederszemeket?" Úgy megvö- 
rösítik a kalácsok belsejét, amikor harapdálja 
az ember, olyan, mint a vér.

A szobában is csend volt, semmi más 
nem hallszott, mint a marchese lassú, egyen
letes szuszogása. Meghúztam a brandys

üveget a kis asztalról. "Die Wehr". "Hát ez 
meg most honnan a keservből jön ide? Ha nem 
egyéb, Rogerio vár engem." Visszamentem a La 
Balestra halijába, ahol a vezetékes telefon volt 
és felcsengettem az én kedves barátomat.

— Itt Rogerio de Bourbon...
— Itt— .------
— Na, rendben van akkor, már vártam a 

hívást — mondta reszelős hangján —, aztán 
az unokahúgom megvan?!

— Megvan, Rogerio — itt alszik a másik 
szobában.

— Melyik kocsi van ott?
— Hát a Fiat, a Militare.
— És a Barchetta?
— Nem tudom, Rogerio, én nem láttam 

a Barchettát.
— Maledizione. — Találtak egy zöld Bar

chettát abban a katasztrófában.
— Rogerio, caro mio. Az unokahúgod itt 

alszik, békésen, a másik szobában.
— Na jól van, jól van, nem azért mon

dom. — Aztán várlak!
— Közeledek, Rogerio, Carla majd elvisz a 

militarév al.
— All courant!

Nem is tudom, mennyi idő telt el, amíg 
ott üldögéltem a nappaliban és hallgattam a 
marchese egyenletes szuszogását, közben 
persze néha megint átlendültem az éber fél
álomnak abba a veszélyes téridejébe, amely
től egyre jobban féltem már. Később ha
tározottan ehhez az eseményhez kötöttem a 
félelmet ettől a bizonyos éber félálomtól, 
mert ebben valósul meg — ezt szinte fizika
ilag éreztem —, hogy a tudatom egyre tágul, 
túllép, transzcendál engem és szinte fájdal
mat okoz. Nemhogy alig tud aztán az a bizo
nyos áttetsző kék kitakarodni belőle, meg az 
a tejfehér gomolygás —, hanem alig tud visz- 
szaszületni valami az őskezdeti ürességből. 
Hát ez volt a halál, fizikailag bejelentkezett 
az életembe, de a legfurcsább benne mégis a 
természetessége volt a természetellenessé- 
gében. Azazhogy, mintha egy természeti lé
tezőt kellett volna szívósan és kétség- 
beesetten visszaszorítanom, egy olyan ter
mészeti létezőt, ami el akar venni tőlem va
lamit, valamit, ami az enyém, születésemtől 
fogva. És ez a kulcsszó: születésemtől fogva. 
Aztán meg vissza kell tornásznom magam a 
születésem utáni állapotba, amikor lassan 
betelek valamivel, lassan megint felnő ben
nem valami, ami jelekből, hangokból, képek
ből összeszőve én vagyok. Tehát nem az volt 
a baj az éber félálommal végzett gyakorla
tokkal, hogy egyre inkább erősebbeknek bi
zonyultak az akaratomnál, hanem hogy 
megfosztottak magamtól; ez nem azt jelenti, 
hogy valami semmit csempésztek belém, e- 
gyáltalán nem. Egyre inkább nem akart visz- 
szaengedni ez az állapot magába.

Persze itt és most csak a határára kerül
tem én ennek, mert meleg hullámként átjött 
és elért a Carla halk szuszogása. Néha apró
kat neszezett, meg-megpendült az ágy sod
ronya. Aztán megszólalt, halkan, de tisztán 
és fegyelmezetten, ámbár lassabban, tagol
tabban a szokásosnál:

— Ámoré mio — gyere ide és ülj mellém.
Átmentem a hálószobába és lassan le

ereszkedtem mellé, szótlanul néztem be
hunyt szemeit, a kisimult arcot. A takaró alól 
lassan előbukkant szép, lebarnult, inas keze, 
és belesimult a tenyerembe.

folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

— Figyelj ide — kezdte mondani halkan 
formálva a szavakat —, én azt hittem, hogy 
mindenre fel vagyok készülve már kisgye
rekkorom óta, amikor az intézőnk, Alberto
— tudod, akiről meséltem —, hát, hogy úgy 
mondjuk: meg akart látogatni. Meg ami az
után történt, a szemem láttára történt. De 
most mégis megrendültem.

Lassan simogatta a kezemet, tovább.
—■ El szeretnék most menni valahova ve

led, jó lenne táncolni, nagyon sokat táncolni.
— Akkor talán kimegy ez belőlem, ez a nem 
is tudom micsoda, jobb meg nem nevezni. — 
Az előszobában ott van az én nagy bőrtás
kám, abban találsz egy fehér ruhát, azt hozd 
ide nekem, kérlek.—Aztán maradj itt velem, 
amíg felöltözöm. — Köszönöm azokat a vi
rágokat, jó volt az illatukban ébredni.

Kinyitotta a szemét, elmosolyodott. Én 
meg behoztam a táskát, mint egy alvajáró.

Aztán szépen levonta, lecsavarta magá
ról a takarót, és felült. Feszes, világos olajbar
na testét mintha most láttam volna először. 
Ennek a meztelen testnek csak a látványától 
megborzongtam, és apró, majd egyre na
gyobb hullámokban kezdett elönteni az 
öröm, ami több annál, hogy öröm. Aztán 
még az ágy szélén kiterítette a ruhát és el
kezdte kisimítani, majd nézegetni. Nem tud
tam megállapítani, hogy a többszáz éves 
családi ruhatárból került elő, vagy valame
lyik divatkreátortól, éppen akkor. Hát egy 
fehér selyemkompié volt, a vállaknál s a tér
dek felett leheletfinom krémszínű tüllel sze
gélyezve.

Felállt és kihúzta magát, maga elé illesz
tette a ruhát, és a tükörben elkezdte nézeget
ni.

— Tetszik?
— Tetszik, Carla, és tetszik a mutatvány 

is. — Ha azért csinálod, hogy ha rajtad van a 
ruha, akkor is téged lássalak.

Nem mondott semmit, csak kihúzta ma
gát. Persze, tudtam, hogy ez így van, de még
is jelezni kell, hogy így van, mert jó ezt tudni. 
Hát most már kezdett közülünk és felőlünk 
eltűnni az az átkozott erőtér. Néztem telhe- 
tetlenül, amint felemelte a karjait, és egy pil
lanat alatt eltűnt a ruhában.

Hátravetette a fejét és egyetlen mozdulat
tal végigsimította, majd összevonta és fel tűz
te a haját. Megfordult, félreszegte a fejét és 
elkapta a pillantásomat.

— Tetszem uraságodnak?
— Tetszel — mondtam lesújtva. "Lesújt

va, mitől lesújtva? Attól, nagyon is jól tud
tam, hogy én ezt a látványt mindörökké a 
szememben és ezt az asszonyt mindörökké a 
testemben fogom hordozni, és még a porom 
sem fog nyugodni tőle. Nem fogok tudni 
rendesen elenyészni. Addig meg úgy fogom 
látni magam előtt, mintha tükörben, és egy
szer ebbe a tükörbe fogok valahol belerohan
ni az autósztrádán, csakhogy a tükör csere
peiben egy huszonkét tonnás IVECO lesz a 
valóság.

Amikor végre kiszakadtam a szeméből, és 
végignéztem, akkor láttam meg ennek a ruhá
nak az igazi tétjét. Ennek a ruhának az elejére, 
a szeméremtájék magasságában egy férfite
nyér nagyságú háromszögként gyöngysorok 
voltak feíapplikálva, hogy elvegyék az esze
met. Elkezdtem nevetni, ő meg mosolygott. 
Kedvesen, nem modus triumphans.

—Jól van, amore mio, akkor hát induljunk 
el.

Nem kellett sokat kocsikáznunk, Gubbio 
határában van a Monte Igino, annak az olda
lában meg egy híres tánckörönd, és hát, lévén 
igencsak őszies az idő, alig volt néhány ven
dég. Ámde a zenekarról látszott, hogy ők is 
szeretnék még egyben látni az elmúlt hetek 
hevét, s talán egy jót búcsúzni valamitől, 
aminek a titkát igazából mindig csak a zené
szek értik meg egészen. így hát csak fokozta 
elszántságukat a hatás, amit a marchese kel
tett, aki — ahogyan feléje fordultak: szere
tettel, elismeréssel s valaminő büszkeséggel, 
— abból ítéltem meg — bizonyára ismertek. 
A zenekarról még annyit, hogy a latin és 
latin-amerikai repertoárt valamilyen szépsé
ges umbriai ritmusba tették át: ne feledjük, 
hogy ez az olasz jazz hazája.

De hát csak igencsak feltételesen lehetett 
táncnak nevezni azt, ami velünk történt. Igaz 
ugyan, hogy elég szépen sikerült feloldód
nunk a keringőkben, majd aztán egyre in
kább az argentin tangóban és csak abban, 
hanem: éreztem én, hogy azon kívül, hogy ez 
a csodálatos test közeledik és távolodik, 
hogy az arpeggiok igen széles skálájával 
könnyedén átöleli, majd ennek a sorozatnak 
a végén megbilincseli a nyakamat, hogy a 
combja a csípőm fölé táncol és már nem is 
érzem... inkább az ragadott el, hogy egyre 
kevésbé tudtam megtalálni a határt sírás és 
nevetés között, abban a felhőben, erőtérben, 
ami belőle áradt. Valami odacsapott a létem 
határaihoz, majd visszakapott onnan. Nem 
beszélve arról — hogy továbbra is a testnél 
maradjak —, hogy milyen volt az, amikor az 
a háromszögletű gyöngysor — amely csak 
alig tudta lehűteni azt a másmilyen forrósá- 
got — néha csak úgy végigszaladt a férfias
ságom tájékán. (Később aztán megkérdez
tem, hogy voltaképpen milyen eredetű az a 
gyöngykompozíciója ott elől?" — Hát az — 
mondta nevetve —, az alighanem valami 
lombard eredetű dolog, a lombard örökség ré
sze.) Aztán, hogy ne lankadjunk, csak meg
ittunk néhány kupával a másik örökségből, 
abból a bizonyos lombard koktélból: vörös
bor és pezsgő. Eszembe jutott nekem aztán 
bizony minderről Lukianosz híres és veretes 
magyarázata: "Mert Homérosz, a legédesebb 
és a legszebb dolgokat sorolva fel, az álmot 
és a szerelmet és az éneket és a táncot, gáncs- 
talannak csak ez utóbbit mondta, Zeuszra, 
igaz, hogy édességet az éneknek is tulajdo
nítva, de hát ez a kettő tartozik a táncművé
szethez, az édes dal és a gáncstalan tánc
mozdulat. (Azért én nem vagyok meggyő
ződve, hogy teljesen gáncstalan tudtam ma
radni ezekben a mozdulatokban — Carla 
karjában —.) És ismét, költeményének egy 
másik részében — mondotta tovább Lukia
nosz — Harc mesterségét osztotta ki egynek az 
isten, /  másnak a táncművészet jut, meg a vágy
teli ének. Mert valójában a tánccal együtt kelt 
vágyat az ének, és ez az istenek legszebb 
ajándéka." Mindezekhez a dolgokhoz azon
ban, úgymint: vágy, édesség, isten — és ahol 
isten van, miért ne? — élet és halál, tehát 
mindezekhez még hozzá kell tennem vala
mit. Azokat az illatokat, amelyek belőle árad
tak, s amelyek által néha ott voltam egy eső 
áztatta narancsliget kellős közepében.

Fél kettő lehetett — megint —, amikor 
Carla hirtelen azt mondta, hogy ebből itt és 
most elég. És folytattuk a La Balestra kis nap
palijában, aztán meg a hálószobában. Tánc 
volt ez is, ha nem is az a nyilvános, és hajnal 
volt, amikor még mindig nem akart elhagyni

a férfiakaratom. Hát itt nagyon az élet felől 
szemléltük meg a halál előérzetét, és én kellő 
tisztelettel emlékszem erre a dologra és büsz
keséggel arra a testre, ami mindent tudott, 
amit édesség és vágy (Lukianosz) kitalálha
tott, az öl, a mellek és a csókok körvonalai
ban és villám aiban. Suttogások a 
narancsligetben, folyik a kezemen a narancs 
vére. Egyszer csak megszólalt:

— De ma reggel, ugye, itt maradsz? — El 
nem tudom képzelni, hogy elmégysz, mint a 
múltkor...

— Hát az bizony nekem is sok lenne -— 
mondtam, és valóban ezt is gondoltam. És 
arra is visszagondoltam — azaz előző élete
imre, amelyek mind mintegy előszavak lettek 
volna ehhez —, hogy mégis miért kellene 
mindig tovább menni, tovább rohanni, volna 
esetleg valami, ami elől mintha az élete vé
delmében menekülne az ember. Azazhogy 
szinte minden házasság is úgy kezdődött, 
hogy miként is lehetne innen tovább állani, 
akár egy rosszul sikerült csárdából? Tehát 
most legalább egy napig itt kell maradni, 
azaz ez lesz az a nap, amely mintegy szim
bolizálni fogja, hogy milyen lehetett volna 
az, ami soha nem telt be? Avagy milyen le
hetne az, amikor valami betelik?! Azt persze 
már nem tudtam, hogy ezeket a dolgokat 
álmodom-e, avagy féléber állapotban va
gyok még. Annyit még láttam, hogy Carla 
teste hirtelen kisimul, és egy mondatának 
nincs befejezése. Nemsokára a kék és a fehér 
fényeimben úsztam én is tovább, néha még 
felvillant egy-egy világos, tüdővérszínű folt, 
aztán semmi. Hangokat hallottam, de nem 
tudom, hogy ezeket Carla mondta, vagy 
csak úgy kihallottam megint, nemcsak hogy 
akaratomon, hanem éber állapotomon is kí
vül. "Secondo me... nagyon távolról és szag
gatottanjött ez a mondat, visszhangosan ...a 
folytatás valami olyasmi volt, hogy mind
kettőnknek nagyon jó lenne mindentől na
gyon függetlenül tovább maradni. Egy na
gyon nagy orosz írónak volt az a bűvös sza
va, hogy létezhetik valaminek a betelítése, 
amihez és aminek még a gondolatához sem 
kerül közel életében ember fia. Hát erről van 
szó, hogy akár meg is lehetne kezdeni annak 
a valaminek a betelítését. Hát ez egy erős 
gondolat, de még erősebb az a kérdés, hogy 
mi is az a valami, ha van? Ha azt mondom, 
hogy köze van a Carla életéhez, ne adj isten, 
ez az élet annak a valaminek a tartalmában 
van, akkor már egy szörnyű pályán vagyok. 
És nem tudom, miért, de teljesen világos volt 
a számomra, hogy ez a dolog az ő halála. De 
abban is teljesen bizonyosságom volt, hogy 
ezt a fajta keleti jellegű logikát én csak a kék 
meg a fehér fényeim határsávján tudom, te
hát még álomban vagyok, azazhogy ez az 
egész az életre mégsem érvényes. Erősödtek 
a szívdobbanások, aztán a meghasadó fehér
ség mögül — nehogy félreértsenek, ez nem 
egyféle kárpit volt, hanem valóban egy szét
hasadó fehér anyag, mint amikor buborékos 
termálvízben, vagy felhőben úszunk, vagy 
egy jégtáblán pillantunk át — elért valami
lyen skarlát fény, ami aztán átváltott egy 
lüktető bíbor foltba.

És már itt is voltam. Nem az ébredés testsza
gaiban, hanem egy finom olajokban pácolt test 
szerelmének esszenciáiban találtam magam.

— Gondolod, hogy itt vagyok?
— Gondolom, amore mio, most éppen 

honnan jöttél vissza?
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— Carla, most éppen itt vagyok veled?
— Igen, amore mio...
— Amore, hol vannak — édesem, akarom 

kérdezni...
— Én egy egyszerű, vidéki olasz hölgy 

vagyok, aki egy ágyban ébredt a szerelmé
vel. — De mindent elmesélhetsz, vagy kér
dezhetsz — úgysem engedlek el sehova.

— Szóval akkor le vagyok tartóztatva?
— Igen.

Én a foteuilben ültem már és bokája az 
ölemben.

— Carla, még egy kérdés...
— Amore mio...
— Egy teljes napig itt fogunk lenni a La

Balestrában?
— Azt hiszem, hogy igen.
— Ach, ach és nagyon sokat mesélsz ne

kem.
— Igen.
— Akkor hát kezdd el.

Dél körül a legszebb. Lassú és kimért, 
meg nagyonis bemért, mozdulataival körül
fon, kibontakozik, járkál, mint aki végképp 
átfogta ezt a teret, a létnek azt a házát, amely
ről tudja, hogy igen, azt mérték ki számára. 
Érdeklik is őt a kérdéseim a gyönggyel kap
csolatban. Hogy örökölte-e azt a gyöngyös 
ruhát, avagy divatkreáció?!

— Édesem, úgyis neked akarom adni — 
tapasztotta be tenyerével a szájamat, és me
gint az ölembe ült, úgy, hogy el kellett volna 
feledkeznem a gyöngysorról, mert megint 
megéreztem a szeméremszőrök finom tű
szúrásait.

— Mit? Carla... légy magadnál, majd 
küldd el nekem, banki biztosítás, meg annyi 
dolog után. Engem nem érdekel.

— Jól van, édesem, majd elküldöm... 
hogy mindig és mindenhol emlékezzél rám. 
(Úgy tűnik, leírva, hogy ez valamilyen kislá- 
nyos, odavetett megjegyzés volt, ez hallat
szana ki a nyelvi formából. Persze azzal a 
bizonyos hátsó hallásommal már akkor is 
felfigyeltem ennek a megjegyzésnek a rejtett, 
intő, belső komorságára, a benne megcsilla
nó szerelmi töltésre, amelyet egybefont a 
kétségtelen testimonium.)

— Egyébként, hogy tudd meg, a gyöngy
sor valóban valamelyik lombard szépanyá
mé volt, keményebben varázsolták azok a

férfi külső szívét, mint ahogy azt mi el tud
nánk képzelni.

Itt persze el kellett nevetnem magam.
— Most már tudom...

Nem feledkeztem meg én erről későbben 
sem, de valahogy a háttérbe tolódott, gondo
lom csak azért, mert nem reméltem. Sajnos, 
már nem bíztam annyira az emberekben, s 
ez persze akarva-akaratlan megmérgez min
den egyes újabb emberi viszonyt, kapcsola
tot. A banális méreg átfolyik mindenkire, 
alig tiltakozhatsz ellene. Még akkor is így 
működik ez, ha nem akarod, még akkor is, 
ha elkeseredetten tiltakozol ellene, még ak
kor is, ha egy megszeretett lénnyel kapcsolat
ban igyekszel megszabadulni a méregtől. De 
csak megérkezett a csomag! Talán egy hónap 
telhetett el a találkozásunk óta, amikor ró
mai lakásunkban egy délután csengettek az 
ajtón. Az Assitalia két egyenruhás megbí
zottja állt az ajtóban egy páncéldobozzal. A 
nappali asztalán leszedték róla a pecséteket, 
majd kibontottak belőle egy lapos cédrusfa 
dobozt és átadták a kulcsát. Aláíratták a szál
lítási bizonylatokat, meg a biztosítási íveket, 
köszöntek és elmentek. Amikor felnyitottam 
a kis dobozot, megcsillant először a három
szögletű gyöngysor, aztán lassan összerán
tott Carla testének másik háromszöge, 
éreztem az átforrósodó, párás dióillatot.

Megcsillantak és zizegni kezdtek a gyön
gyök. Óvatosan kiemeltem őket. Alattuk egy 
nevemre szóló, akkurátusán kiállított ado
mányozási okmány, a műkincs teljes leírásá
val, valamint azzal a klauzával, hogy nem 
elidegeníthető, és hogy— mivel sem családi, 
sem patrimoniális érték —, az olasz államra 
sem szállhat. Elkezdtem ezen gondolkozni. 
"Ez tehát azt jelenti, hogy véglegesen és visz- 
szavonhatatlanul és csak az enyém. Már
mint a gyöngysor. Mármint Carla. Mármint 
Carla a gyöngysor képében." Jó erősen zava
ró dolgok ezek együtt, merthogy valami van 
és valami nincs, valami nincs és másvalami van, 
és ha magamba nézek, istenemre, nem tu
dom eldönteni, hogy elragad-e az a bizonyos 
valami, hogy vidám legyek-e vagy szomorú. 
A távolság valakitől. "Hát igen, ez most már 
mindig itt lesz velem, merthogy a falhoz 
nem szegezhettem." Ebben a forróságban 
feltámadt valami szél, a bokrokról felágas
kodtak a vad, verdeső seregélyek. Az a fur

csa, bénító érzés, hogy ha valaki fel van sze
gezve a falra, az az egy csak én lehetek. 
Persze, nem így van, persze, hogy megszólal 
a telefon, és most először.

— Ciao, caro... lassú, szépen adagolt alt 
hang, benne a távolságba belefúródó tempó. 
Hát ez az, az önközlés, mégiscsak van ilyen, 
sohasem hittem benne, és most mégis.

— Megkaptad?
— Meg...
— Mit fogsz vele csinálni?
Akkor persze valóban el kellett dönte

nem ezt, a magam számára is.
— Carla, azt fogom csinálni, hogy min

denhova magammal fogom vinni.
— Mindenhova? Csakugyan?
A hangjában benne volt az a ritka meg

fontolt nevetés, nevetős beszéd. Az az acélos 
leheletű humor, amely előszobája az oly rit
ka bölcsességnek. Világossá vált a számomra 
a szó rejtett értelme. Mindenhova. De alig 
elkezdődött és fergeteges őszi kapcsolatunk
ban vajon miért nem akartam soha erre gon
dolni?

— Alighanem, mindenhova, Carla. Más
képpen nem lehet.

— Hát ezt a másképpent meg azt az aligha- 
nemet még megbeszéljük... édesem.

És letette a kagylót. Ezek az utolsó szavai 
pedig felerősödtek bennem, aztán elkezdtek 
dübörögni, majd lassan elhaltak, mint egy 
egyre távolodó vonat hangja az alagútban. 
Nem tehettem mást, ismét elővettem a 
gyöngysort, óvatosan leterítettem magam 
mellé a heverőre, és elkezdtem simogatni. 
Lassan, kihagyva, aztán néha gyorsabban is, 
mígnem áttüzesedett a karom a lassan bees
teledő szobában. "Hát ezt nehéz lesz abba
hagyni."

És még egyszer megszólalt a telefon.
— Nekem mit hagytál itt ajándékba?
— Azt, marchese, azt.
— Értsem úgy, hogy csak az életedet?
— Hát ez a megfogalmazás, ez elég rossz 

fényt vet rám.
— És tetszene neked a folytatás, hogy 

abban a fényben élek?
— Ne legyünk patetikusok...
Elnevette magát.

Kattant a telefon. Bizonyára nem akarta, 
hogy kiötöljek valamit erről a megfogalmazás
ról. Az életvizonyok változásának a frappé- 
riájáról, arról, hogy milyen irgalmatlanul 
nehéz felcserélni a hallgatást a beszéddel, 
hogy az egyet a kettővel, az embertelenséget 
az emberi állapottal. Meg hát, Sabrina — 
ámbár megint elmerült lelkigyakorlataiban 
valahol, a franciskánusoknak valamelyik 
központjában — mégiscsak ott volt a látha
táron, és lelkemben megéreztem, hogy vala
milyen diadalittas visszatérésre készül. Hát 
ezek mind olyan dolgok, amelyeket a férfi
embernek nagyon végig kell gondolni, ne
hogy valamilyen veszedelem érje. Ezt is 
tettem, miközben felfordítottam az egész há
zat, mindent kitakarítottam és rendbe tet
tem. A bútorhuzatokat is kimostam, aztán 
beborítottam mindent. Összefolyt az idő. 
Egyik kora délután — nem mintha nagyon 
kedvem támadt volna inni — úgy gondol
tam, hogy lazítok egyet, s elővettem a Fun- 
dadoros üveget. Letettem a hall kis asztal
kájára, hogy vennék elő egy poharat, de 
rosszul méreteztem a mozdulatot, s amikor 
visszafordultam, fellöktem az egészet. A ke-
> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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> > > > >  folytatás a 15. oldalról
mény brandys üveg csattant és széttört a 
padlócsempén. Lassan folyt szét az aranyló 
ital. Lassan áradt szét a vad sejtés az ereim
ben. Jobbat nem tehettem, sétálgattam a las
san az őszi visszatérésre készülődő Ró
mában, üldögéltem az újra benépesedő ká
vézókban és vásároltam néhány szép ruha
darabot.

Egyik délután aztán megszólalt a tele
fon. Nem Carla volt, nem, hanem Rogerio, 
aki száraz, aszfalt hangján csak annyit 
mondott, hogy azonnal induljak el Petrellé- 
be, és hozzak magammal egy fekete ruhát 
is. Erőm nem volt visszakérdezni, valami 
acélos ölelés szorított össze. Pontosan úgy 
éreztem: annyira összeszorul a mellkasom 
valamilyen acél vázban, hogy immár nem 
tudok lélegzetet venni, avagy inkább visz- 
szavenni. Kirobban belőlem és eltávolodik 
tőlem, én csak kapkodok utána: nem levegő 
után, hanem a saját eltávolodó lélegzetem 
után.

Felültem az éjjeli perugiai vonatra, egy 
átszállással Umbertidében voltam, és a párás 
hajnalban gyalog mentem át Petrellébe. 
Amint elhaladtam a soha így ki nem világí
tott kastély mellett, láttam, hogy két sorban 
állnak a hatalmas, minden rendű és rangú 
kocsik, élén a Vittorio Lamborghinijével. Kis 
házikónkban lassan úszkált a száradni ottha
gyott babérlevelek szaga. Lassan átöltöztem 
és vártam. Aztán nyolc óra után néhány 
perccel a halk kopogtatás az ajtón. Roberta 
állt ott egy tálcával, azon meg a kávé és egy 
boríték.

— Bejöhetek?
— Jöjjön be, Roberta.
— A marchese...
— Tudom.
El kellett fordulnom, mert összerándul- 

tam a sírástól. Úgy kapott el, mint a rekesz
izomgörcs, a szememből meg fröcskölt meg 
csörgött a könny. Hirtelen még el is csodál
koztam, hogy ember ilyesmire képes. Rober
ta átölelt és úgy tartott egy ideig, simogatott. 
Aztán lassan magamhoz tértem.

— 11-kor van a temetés, il marchese Roge
rio azt üzente, hogy ő jön maga után.

Aztán Roberta el is ment. Én meg csak ott 
üldögéltem a lassan kiszáradó szemeimmel.

Tíz órakor már hallottam, amint Roge
rio kocsija felfele jön a szerpentineken, be
kanyarodik a borghetto kis főterére, aztán a 
kemény lépések hangja a lépcsőkön. Öreg 
barátom belépett, kezet fogtunk, aztán órá
jára nézett és kérdezetlenül elkezdte mesél
ni.

— A 35-ös sztrádán történt, Spilamberto 
után vagy húsz kilométerrel, egy teherautó 
fékezett előtte, s aztán keresztbefordult a 
Barchetta. Még ma sem tudják pontosan, 
hogy hány halott volt. Két napig tartott, amíg 
kivágták a kocsiból, meg azonosították. Most 
meg itt van a legkedvesebb unokahúgom, itt 
van. Neked csak annyit mondhatok, hogy a 
család benső barátjának tart, ami azt jelenti, 
hogy ott kell állnod a sor elején, közel a 
kolumbáriumhoz. Kissé furcsa szokásaink 
vannak nekünk errefelé, de nem kell meg
ijedned — tette hozzá. Most aztán végképp 
nem kell megijedned semmitől. — Álljunk 
fel.

Felálltunk és maga felé fordított. Hossza
san a szemembe nézett, lassan felizzottak

pillantásában Carla szembogarai. Négyszer 
megcsókolt, majd átölelt és úgy állt ott 
hosszasan. Aztán kihúzta magát.

— Menjünk!
Tíz percig sem tartott az út, minden kocsi 

félresorolt, amikor a Rogerio Alfáját meglát
ták. A temető előtt beálltunk a Lamborghini 
mögé, majd a kétoldalt felsorakozott embe
rek között lassan a családi sírbolt felé indul
tunk a fénylő zöld pázsiton. Kedves, csa
ládias temető volt, négyzet alakban keretez
ték a kolumbárium-falak. A kis családi reke
szek előtt hajladoztak az örökmécsesek 
lángjai, az ilyen-olyan nénik-bácsik és korán 
elhalt fiatalok porcelán képeire vetült a fény. 
A kripta előtt néhány méterrel hozzám lépett 
egy markáns arcú, középmagas, hatvanas 
férfi, bemutatkozott.

— Vittorio Cesa, a Carla férje. Köszönöm, 
hogy eljött, kedves szomszéd, tudom, hogy 
maga volt a feleségem legjobb barátja ezen a 
vad vidéken. — Köszönöm, most már, hogy 
nincs Carla, most már csak én köszönöm. 
Amíg megszorította két kézzel az én keze
met, lehajolt, láttam, hogy remeg a háta.

Aztán megmutatta, hogy hol a helyem a 
család barátainak a sorában. Talán a harma
dik lehettem, mint férfi, az első. Mellettem 
lassan felsorakoztak azok, akiket amaz em
lékezetes vadászat alatt ismertem meg. A 
hölgyek kalapjairól lógtak a csipkék, a férfi
ak lassan feltették a sötét szemüvegeket.

Kisvártatva előlépett Don Adolfo, a hely
béli plébános, és elkezdte a temetési ceremó
niát. Az Ave Mariák között megpróbálta 
elmesélni, hogy ki volt Carla a vidéknek és 
az embereknek, a maga egyszerű, sallangta- 
lan módján, fakó hangon. Jól esett ezt a kis 
törődött búcsúztatást hallani. A sorok végén 
kezdődött meg a sírás. Aztán megjelent Vit
torio és Rogerio, ők hozták az urnát. Lassan 
lépkedtek, tiszta, mozdulatlan arccal, ame
lyen csak néha futott át egy-egy rángás. De 
én tudtam, hogy a torkukat kaszabolja a zo
kogás. A sor végén állók mindegyike meg 
kellett hogy érintse az urnát; én is. Micsoda 
barbár szokás. Az aranyozott abroncs alatt 
por van meg csontdarabkák (és egy össze
aszott, kis fekete, mágneses darab, a szív — 
az mindig megmarad), abból — hirtelen 
mintha teljesen magam lettem volna vala
milyen szigetelt teremben, szobában, a La 
Balestra ködben úszó kis halijában —, ami 
Carla pazar teste volt. Hirtelen attól ijed
tem meg, hogy elnevetem magam. De az
tán mégsem. Kiemelték a kezemből az 
urnát, aztán Rogerio és Vittorio lassan be
vitték a kriptába. Csak úgy foszlányokban 
ért el a kis harang hangja, amint kivált az 
asszonykórus nyers tónusából. A vidék da
lait énekelték.

Szinte félálomban fogtam kezet a mellet
tem állókkal, visszafele indultam a sorban. 
Hirtelen megpillantottam a Sabrina bacchino 
malato arcát, intett, hogy kövessem. Beültem 
a Fiatba, lassan kiaraszoltunk a vég nélküli 
kocsisorból, és szótlanul elindultunk Róma 
fele. Amint az arcára pillantotam, láttam, 
hogy gyermeki módon lefele görbül a száj
sarka, és az ő arcán is nagy, szabályos csep- 
pekben pereg a könny.

A gyöngyplasztront persze mindig, min
denhova magammal vittem. Néha, legta
nácstalanabb pillanataimban felakasztottam 
a falra. Addig üldögéltem mellette, amíg el 
nem kezdtek csilingelni a gyöngyök.

LÉTAY LAJOS 

Az áttelepülőhöz
nagy-nagy fájdalommal

Elmész s nem mehetek Utánad, 
társamként itt marad a bánat, 
s én mit tegyek és mit akarjak, 
életem csak kifosztott gyarmat.

Minden kincsemet elrabolták,
Veled lesz gazdagabb egy ország, 
ahonnan, hogyha visszanézd, 
szemed a nagy semmibe vész el.

Engem nem látsz meg soha többé, 
százrétegű emléked föd bé, 
s nem lesz senki, hogy kitakarjon, 
arcom Feléd hiába tartom.

Hiába volt az élet itt lenn, 
csak a túlvilágba kell hinnem, 
már csupán csak az égiekben — 
Magad látod meg ott szememben.

Kifog ma fázni jobban?
Mikor főfájásán felébred 
és nem tudja, miért, 
miért megint s minek, 
künn háztetőt, bokrokat 
dér lep
s arcon csapja a bevágó hideg, 
vacogtató, remegtető 
megint a ma 
s ha szólana, 
kinek?
A leheletből vastag pára nő, 
és hol van O, 
és hol van O,
hogy hozzá lehetne hajolni, 
fellibbenteni rebbenő 
ki inget?
És kifog ma itt fázni jobban, 
kis törli a könnyeit loppal, 
az ittmaradó, 
elmenő?
Hogy meg ne lássa egyikük se, 
ne búsítsa, ne keserítse 
a másikat még jobban.

S mégis a szív, ha meg-megdobban?

Miféle játék ez, jövő 
nyarakra gondolni most télen, 
milyen bolond varázs?!
Tán meg se éri a most ébredő, 
a többé felkelni nem akarás!
Nem volna jobb 
szúrni a szívbe jégcsapot, 
m ikor főfájósa n felébred 
és nem tudja, miért, 
miért megint s minek.
Künn minden bokrot, háztetőt 
már dér lep —

és átadni magát a semminek?...
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FARAGÓ JÓZSEF

A moldvai csángó népballadák 
a magyar nemzeti költészetben
A magyar népdal- és ballada

költészet felfedezésének máig 
visszhangó nyitányát a köztudat 
szerint kétségtelenül Kriza János 
Vadrózsák című, 1863-ban Kolozs
váron megjelent székely népköl
tési gyűjteménye képviselte. 
Bizonyára kevesen tudják azon
ban, hogy a moldvai csángó nép- 
költészetnek közel negyed szá
zaddal korábban feljöhetett vol
na a napja a magyar irodalom
ban, hiszen a tudatos és rend
szeres magyar folklórgyűjtésnek 
Krizát megelőző, egy falu egész 
folklórjának föltárására irányuló 
fáradozásaival pedig korát szin
tén messze meghaladó úttöró'je 
és klasszikusa Petrás Ince volt, 
gyűjteményének azonban tragi
kusan mostohább sors jutott a 
Vadrózsáké nál.

A Magyar Tudományos Aka
démia Kézirattára őrzi Döbrentei 
Gábor hagyatékában Petrás két 
füzetnyi saját kézírású gyűjtését 
Moldvahoni Csángó-Magyar Dal
iok (I. füzet), illetőleg Moldvai Ma
gyar Csángó Dalok (II. füzet) 
címmel. Az első füzet anyaga 
1843-as, a másodiké 1841—42-es 
gyűjtés, 34, illetőleg 21, vagyis 
összesen 55 dal és ballada szöve
gével. Mind a két füzet gondosan 
letisztázva, a nyelvjárásra, a táj
szókra és a földrajzi nevekre vo
natkozó számos lapszéli magya
rázó jegyzettel került ki a lelkiis
meretes gyűjtő kezéből.

A sokoldalú Döbrentei, a Ma
gyar Tudós Társaságból nemso
kára kinőtt Magyar Tudományos 
Akadémia egykori titkára, aki 
Petrást is gyűjtőmunkára buzdí
totta, az időrendben korábbi má
sodik füzet anyagát sietve kö
zölte a Tudománytár című folyó
irat 1842-es évfolyamában. Ez a 
közlés azonban oly rejtve ma
radt, hogy még Gyulai Pál is, aki 
valósággal egyenként számon 
tartotta és méltatta a székely bal
ladákat, majd a Magyar Népköl
tési Gyűjtemény forrásértékű 
sorozatának szerkesztőjeként az 
egész magyar népköltészetre rá
látása volt, Petrás életművét — 
számunkra ismeretlen ok miatt 
— soha meg sem említette.

Annál nagyobb, abszolút ne
gatív visszhangja volt Petrás 
gyűjtőmunkájának a moldvai ró
mai katolikus román nacionalista 
politikában: kezdetét vette a 
csángómagyar folklór gyűjtésé
nek máig tartó tilalma és üldözé
se. Kötetre valók volnának az 
idevágó dokumentumok, ha va
laki végre összegyűjtené azokat, 
de itt most elégedjünk meg Pet

rás néhány sorával Toldy Ferenc
hez, az Akadémia titkárához 
1845-ben intézett leveléből:"... itt 
ha magyar nyelvünkről, nemze
tiségünkről avagy Csángó vére
im ügyéről emelünk szót, kész a 
gyűlölség, az ellenkezés, követ
kezőleg ezekrüli tudósítás nem 
lehet kedves, sőt az ingerültség
nek legnagyobb fokára hághat 
ennek megtudása miatt a bosszú
állás, mit csak köztünk lehet va
lószínben ismerni. Azon bizo- 
dalmas kérelmem mellett nyúj
tom tehát által kegyednek s szí
vem mélyéből tisztelt Nemze
temnek jelen tudósításomat: 
hogy nevem elhallgattason." (Ba- 
lajthy Katalin: Petrás Incéről, isme
retlen levelei alapján. Ethn. CVII. 
1995. 993.) A "bosszúállás" miatt 
az első füzet anyaga Petrás életé
ben sohasem jelenhetett meg, sőt 
ő maga több mint harminc évre 
valósággal megnémult. Csak az 
1872-ben megindított Magyar 
Nyelvőr című folyóiratban je
lentkezett újra apró gyűjtéseivel, 
"óvakodásból" Rokonföldi álné
ven. Ilyen körülmények között 
első füzete (a másodikkal e- 
gyütt), valamint szétszórt adalé
kai több mint száz év múlva, 
1956-ban jelenhettek meg, Do
mokos—Rajeczky alább idézen
dő gyűjteményében.

Petrás két "füzete" után a cél
tudatos, rendszeres moldvai 
gyűjtésben is évszázados szünet 
következett, mert otthon Mold
vában helybéli születésű gyűjtő 
mind a mai napig többé nem for
málódhatott. "Kívülről": Erdély
ből és Magyarországról kellett 
megjelenniük azoknak a hivatá
sos folkloristáknak, akik a gyűj
tést — többnyire tilalm as 
körülmények között — a XIX. 
század közepétől nemcsak hogy 
folytatták, hanem minden más 
magyar néprajzi vidék folklórjá
nak gyűjtésénél gazdagabban 
felvirágoztatták. Soroljuk hát fel 
röviden önálló gyűjteményeik el
ső kiadásának időrendjében ne
vüket, munkájuk címét, meg
jelenésük helyét és idejét, majd 
utána zárójelben, hogy hány bal
ladát és dalt közöltek:

Domokos Pál Péter: A moldvai 
magyarság. Kvár 1942. (120 nép
dal, élén 31 balladával, mind dal
lammal.) Domokos Pál 
Péter—Rajeczky Benjamin: Csán
gó népzene, I—III. Bp. 1956, 1961, 
1999. (I. kötetében Petrás gyűjté
sén kívül 22 szöveg, majd a há
rom kötetben 228 szöveg 
dallammal.) Faragó József—Ja- 
gamas János: Moldvai csángó nép

dalok és népballadák. Bük. 1954. (54 
ballada és 146 dal, jórészt dallam
mal.) Kallós Zoltán: Balladák 
könyve. Kvár 1970. (Kevés mező
ségi és kalotaszegi gyűjtésen kí
vül 127 m oldvai és gyimesi 
ballada, számos dallammal.) 
Várnai Ferenc: Kicsi madár, jaj be 
fenn jársz. Bp. 1973. (30 ballada 
dallammal.) Kallós Zoltán: Új gn- 
zsalyam mellett. Bük. 1973. (163 
ballada és dal, számos dallam
mal.) Szegő Júlia: Ismeretlen mold
vai nótafák. Bp. 1988. (122 dal, 
köztük közel 40 ballada, mind 
dallam m al.) Veress Sándor: 
Moldvai gyűjtés. Bp. 1989. (134 
ballada és dal dallammal, 4 furu
lyadallam, 1 betlehemes játék
szöveg.) Kallós Zoltán—Martin 
György: Tegnap a Gyimesben jár
tam. Bp. 1989. (265 gyimesi dal, 
mind dallammal.) Seres And
rás—Szabó Csaba: Csángómagyar 
daloskönyv. Bp. 1991. (390 ballada 
és dal, kis iáján mind dallam
mal.) Pozsony Ferenc: Szeret vize 
martján. Kvár 1994. (263 sorszám 
alatt 127 ballada és dal, jórészt

dallammal, csujogatások, találós 
kérdések, mesék stb.) Kallós Zol
tán: Ez az utazólevelem. Balladák új 
könyve. Bp. 1996. (41 mezőségi és 
kalotaszegi gyűjtésen kívül 200 
ballada, a dallamok hangzómel
léklettel.)

Mindezeket az adatokat ösz- 
szesítve, az eredmény 2078. Ne 
feledjük azonban, hogy a felso
rolt gyűjteményeken kívül több 
mint másfél évszázad hírlapjai
nak és folyóiratainak útvesztőjé
ben számos olyan szétszórt 
csángó dal és ballada rejtőzik, 
amelyekről ma még nincs pontos 
könyvészetünk, még kevésbé 
összesítésünk. Ezeket csak na
gyon szerényen 100-ra becsülve, 
a 2200 fölötti végösszeg igazolni 
látszik, hogy a magyar folklór
ban valóban a csángó balladák és 
dalok vannak a leggazdagabban 
összegyűjtve, vagy mindenesetre

a leggazdagabban összegyűjtött 
táji népköltészeteink közé tartoz
nak.

E szűkén számítva több mint 
2000 csángó ballada és dal a szó
beli költészetből összegyűjtve, 
majd nyomtatásban közölve a 
műköltészetnek, vagyis nemzeti 
költészetünknek lett a része, te
hát történelmileg egy új, maga
sabb rendű hivatást nyert. Ez a 
hivatás azonban csak elméleti, 
mert nemzeti költészetünk min
denkori műélvezői, vagyis az ol
vasók milliói számára hozzá
férhetetlenül szét van szórva és el 
van rejtve. A folyóiratok és hírla
pok betűtengerében alámerült 
változatokról nem is szólva, na
gyon ritka az a magánkönyvtár, 
amelynek könyvespolcáról leg
följebb egy-egy újabb csángó kö
tet leemelhető, többnyire köz
könyvtárból kell kikölcsönözni 
(ha van), egy-egy gyűjtemény 
azonban nem adhat semmiféle 
összképet a csángó balladakölté
szet páratlan gazdagságáról és 
értékeiről. Ennek szükségszerű
en megvan a maga oka: egyetlen 
gyűjteményben sem vonul fel va
lamennyi balladatípus, csak en
nek kisebb-nagyobb része, a- 
melyet a gyűjtőnek sikerült ösz- 
szegyűjteni, s ezek sem mind ki
tűnő, hanem közepes, gyengébb, 
sőt töredékes változatok. Más
ként fogalmazva: a gyűjtemé
nyek mind tudományos művek, 
a maguk megérdemelt erényei
vel vagy gyengéivel, de nincs 
olyan reprezentatív irodalmi vá
logatásunk, amelyet klasszikus 
költőink művei mellé-közé he
lyezhetnénk, és nemcsak tucat
nyi tudósunk, hanem számtalan 
olvasónk kezébe adhatnánk.

Ilyen gondolatok közepette 
szántam rá magam a Csángóma
gyar népballadák című összesítő 
válogatásom megvalósítására.

Figyelmesen átnéztem min
den nyomtatott gyűjteményt, va
lamint mindazokban a folyó
iratokban, hírlapokban közölt ta
nulmányokat, cikkeket és adat
közléseket, amelyek csángó 
népballadákkal kecsegtettek, il
letőleg amelyekre sikerült ráta
lálnom. Arra törekedtem, hogy 
valamennyi olyan csángóma
gyar ballada típus, amelynek leg
alább egy teljes és hibátlan 
változatát sikerült eddig leje
gyezni, válogatásomba bekerül
jön. Nehezebb viszont a válasz
tás, ha a jó változatok sokasága 
miatt a bőség zavarával kellett 
küzdeni. Ilyenkor a legjellem
zőbbnek, a legszebbnek a biztos 
kiválasztása úgyszólván lehetet
len, hiszen "a változatoknak 
megvan a maguk külön íze, leve
gője, külön szépsége; ezt a szép
séget rendszerint más vidék, más 
közösség alakítja ki, más-más
> » > >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
költői műhelyben kovácsolódik. 
Minden költői variáns teljes érté
kű alkotás. Néha csak sorokban 
üt el a többitől; máskor szellemé
ben is, tehát önálló költői megfo
galmazása ugyanannak a té
mának. Kőmíves Kelemennét az 
egyik balladában élve befalaz
zák, a másikban kiontott vérét 
keverik a mészbe, a harmadik
ban gyenge fejér hamvát. Mind
egyik lehetséges költői megol
dás. Még fontosabb eltérés köz
tük, hogy egyik a gyermekétől 
megváló anya fájdalmával ren
dít meg; a másik az emberölésre 
vetemedő kapzsiságon ítélke
zik; a harmadik a maga hozta 
törvény súlya alatt roskadozó 
kőmíves tragédiájával példázó- 
dik. A Barcsai-balladákat egy
szer a tobzódó bosszú hangja 
zárja, máskor a férj kétségbeeste 
a szörnyű tett után." (Csanádi 
Imre—Vargyas Lajos: Röpülj pá
va röpülj. Magyar népballadák és 
balladás dalok. Bp. 1954. 35—
36.) Mindezek a megoldások 
egyszersmind a költői nyelv vál
tozatosságában és különbségei
ben is pompáznak.

Egy-egy típuson belül termé
szetesen a minőségi válogatást 
érvényesítettem; a változatok ki
jelölését a kötelező eszmei és 
művészi színvonal fölött egy
más közti viszonyuk, vagyis kö
zös alapvonásaikon túl külön
bözőségük, sajátos egyéniségük 
határozta meg. Más szóval olyan 
változatokat igyekeztem felso
rakoztatni, amelyek szembetű
nő, lényeges eltérést mutatnak: 
cselekményük bonyolultabb 
vagy egyszerűbb, motívum
készletük tehát gazdagabb vagy 
szerényebb; ábrázolásmódjuk 
epikusan-lírikusan részletező, 
vagy drámaian tömör, sorszám
ra tehát hosszabbak vagy rövi- 
debbek; nyelvezetük archaiku- 
sabb vagy néhol modernebb; mi 
több, ugyanazon típus változa
taiban néha még versformailag 
(szótagszámban és strófaszerke
zetekben) is különböznek egy
mástól.

Aligha látszik, de nem kis fel
adat volt a válogatás nyelvi gon
dozása, hiszen ahány gyűjte
mény, annyi törekvés: mindenik 
gyűjtő a maga által helyesnek 
vélt módon igyekezett visszaad
ni a balladák nyelvjárási sajátsá
gait. Ám nemcsak egyik gyűj
temény nyelvjárási lejegyzése 
különbözik a másikétól, hanem 
még ugyanabban a gyűjtemény
ben is látszólagos következet
lenségeket fedezünk fel. Ennek 
oka, hogy a három (az északi, a 
déli meg a székelyes) csángó 
nyelvjárás keveredése, továbbá 
a román nyelv, valamint a ma
gyar köznyelv, sőt az irodalmi 
nyelv több-kevesebb hatása

folytán a nyelvízlés és a nyelv- 
gyakorlat állandó mozgásban, 
változásban, fejlődésben van. 
Ezért nemcsak egyik gyűjte
mény helyesírása különbözik a 
másikétól, hanem ugyanabban a 
gyűjteményben is vegyes a le
jegyzés, sőt ugyanazonszavakat 
még ugyanaz az énekes is külön
bözőképpen ejtheti. Mindezek a 
különbségek ma a moldvai csán
gó nyelvjárás szerves részei, és 
ha a gyűjtő jelezte őket, vala- 
menynyit figyelmesen megőriz
tem, együtt munkálva azt a kö
zös szándékot, hogy a ballada
szövegek nyelvjárásilag hitele
sek legyenek. Akadnak azon
ban a gyűjteményekben lejegy
zési hibák is: a nyelvjárásilag 
elégtelen vagy túlzó, nemegy
szer nehézkes, némelykor téves 
hangjelölések. Mindezeket a hi
bákat kijavítottam, nyelvileg va
lamennyi balladát felülvizsgál
tam, helyesírásukat a csángó 
nyelvi sajátságok megőrzésével 
az irodalmi helyesíráshoz köze
lítettem, felkínálva az olvasók
nak a folyékonyabb, könnyebb 
olvasás műélvezetét.

A ballada fogalmát ezúttal is 
tágabb és gazdagabb értelemben 
fogtam fel, vagyis a válogatást a 
balladás dalokra, más néven lírai 
balladákra is kiterjesztettem.

Érzelmileg — ha szabad így 
fogalmaznom — legnehezebb
nek a balladák végleges kiválo
gatása bizonyult. A sok száz 
balladát nem tudom hányszor 
végigolvasva, a gyengébbeket 
újra meg újra kirostáltam, a leg
szebbeket együvé gyűjtöttem, 
ám ezeket is tovább meg tovább 
kellett rostálnom, sok szép balla
dáról fájó szívvel lemondva, 
hogy egy kötetbe beleférjenek. 
Miután mennyiségük végleges
nek látszott, az utolsó tudo
mányos feladat a balladatípusok 
kialakítása és sorrendjük megál
lapítása volt, ugyanis ennek a 
magyar folklórkutatásban máig 
sincs általánosan elfogadott gya
korlata. Végül is, sok tépelődés 
után, a válogatást 56 típusba osz
tottam. Egy-egy típusban a vál
tozatok száma 1-től 9-ig válta
kozik, az összes változatok szá
ma 216.

Szándékom és meggyőződé
sem szerint ez a 216 ballada a 
moldvai csángómagyar ballada
költészet minden értékét és 
szépségét képviseli. Ami ezen 
kívül maradt, az vagy csak is
métlése, vagy gyengébb fogal
mazása ugyanazoknak a bal
ladáknak. Másfélszáz évi gyűj
tőmunka lényege egyetlen kö
tetben? Vajon sikerült-e vagy 
egyáltalán sikerülhet-e egy ilyen 
elképzelést megvalósítani? Érre 
a kérdésre nem én, hanem a 
szakemberek és az olvasók hiva
tottak válaszolni.

GABRIEL CHIFU
A szétszórt mindenség 
(Univers rávásit)
Az égbolt a másik oldalára fordult, 
ahova fekete tintával 
olvashatatlan mesét írtak valamikor.
A nap olyan kicsi lett a szomorúságtól, 
hogy elnyelte egy hangya, 
s magával vitte az óriási fűben 
kígyózó ösvényeken.
A tenger kimozdult medréből, 
s megnedvesítve talpamat 
hideg és irreális hullámaival 
visszahúzódott az Úr igéjébe.
Véremmel éreztem a híd remegését, 
amikor átengedte a szomorúságtól szenvedőt. 
Akár új havazás a régire, 
úgy hullt bennem 
a halálfélelem az életféltésre.
Elbűvölten néztem a folyadékká vált, 
csobogó, algaszagú igét.
Mágnesként vonzott.
Lázasan léptem hullámai közé, 
s tudtam, hogy a nyílt vízen 
majd rám veti hálóját az álom.

Archívum a bőröm 
(Pielea mea este o arhiva)
Ahogy egy hű kutya kíséri gazdáját, 
úgy kísért el téged is mindenfelé a tavasz. 
Tekinteted végtelen szakadék volt, 
melybe oly sokszor beleestem, 
hogy hírem-hamvam se maradt.
Mosolyod fa volt, lombjaira 
aranypénzek nőttek.
Lelkednek szárnya volt, 
s mint halakkal teli háló, 
összegyűjtötte az égbolt orgonaerdőit.
Ajkad, melled és a szemed, igen a szemed is, 
mint apró sasok, belém mélyesztették 
karmukat, s neked adták a szívem.
A zord téltől tested tavaszáig, 
tested északjától tested napfényes deléig, 
mező voltál, nagy tüzekkel, hűvös kolostorokkal, 
tavakkal, narancsfákkal, hóhullással és illanó 
melódiákkal teli.
Archívumod vagyok.
Elragadtatásod szikrái
bőrömre hulltak s mint magok a barázdában
kisarjadva világítanak.

Óh Istenein, azt hiszem, már többről van szó: 
belészövődtél a vérembe.

GORON SÁNDOR fordításai
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Az életművészet első leckéje
Istók maga köré hívja tanítványait, és útjukra bocsátja őket: 

látogassanak meg mindenkit, aki Istókról rosszat mond, keresse
nek föl minden áskálódót és elvakultat, gyűlölködőt és hajszál- 
hasogatót, minden szűk látókörű tudóst és szakértőt.

— De Istók, mi hasznunk az egészből? — kíváncsiskodik az 
egyik tanítvány.

— Gyermekeim — válaszolja Istók —, a valódi bölcsességhez 
vivő úton az első lecke: megtapasztalnunk azok ostobaságát, 
elfogultságát és hamisságát, akik bölcsnek tartják magukat. Csak 
ha már átláttok rajtuk, és észreveszitek az önzésüket meg a 
keserűségüket, csak akkor kezdhetitek el megtanulni, milyen is 
az igaz ember, és hogyan lehettek bölcsek és jóindulatúak — 
elsősorban önmagatok iránt.

Nincs versenytársa
Istók minden áldott héten kimegy a piacra, és elad egy-két 

pompás szamarat, mégpedig mindenkinek olcsóbban.
Egy nap odamegy hozzá a földesúr, aki maga is foglalkozik 

szamárkereskedéssel.
— Te Istók, sehogyan sem fér a fejembe... Én igazán olcsón 

adom a szamaraimat. A jobbágyaimtól ingyen jutok takar
mányhoz. A cselédeim szinte ingyen takarítják az istállót. Még
sem tudok versenyezni az áraiddal!

— Pedig egyszerű — válaszolja Istók. — Te takarmányt és 
munkaerőt lopsz. Én csak szamarakat.

Ha Isten is úgy akarja
Istók a fogához veri a garast, mert új öltönyt szeretne csinál

tatni. Mihelyt összegyűlik a pénz, nagy izgalomban fölkeresi a 
szabót. Rögtön mértéket vesznek róla. — Gyere vissza egy hét 
múlva, és ha Isten is úgy akarja, addigra kész az öltönyöd! — 
mondja a szabómester.

Jó munkához idő kell, ezért Istók csak a nyolcadik napon 
jelenik meg a szabónál.

— Még nem fejeztem be, de ha Isten is úgy akarja, holnapra 
kész az öltönyöd — mentegetőzik a szabó.

Istók két nappal később újra megjelenik.
— Borzasztóan sajnálom, de még most sincs kész. Gyere el 

holnap! Ha Isten is úgy akarja, addigra befejezem.
— És Isten nélkül — kérdezi Istók kétségbeesetten — mennyi 

időre volna szükséged?
Felséges gondolat
Istók almás pitét süttet a feleségével. Süt is az asszony több 

tepsire valót; Istók majdnem az egészet bekebelezi.
Éjjel egyszer csak megmozdul Istók az ágyban.
— Különös gondolatom támadt!
— Micsoda? — kérdezi az asszony.
— Hozd be a maradék pitét, és megmondom!
Az asszony fölkel, és behozza a maradék almás pitét. Istók az 

utolsó morzsáig megeszi.
— Most pedig — mondja a felesége —> mondd el, milyen 

gondolatod támadt, különben nem tudok elaludni.
— Hát jó — feleli Istók. — "Este soha ne feküdj le úgy, hogy 

előtte meg ne ennéd az aznapi almás pitét."
A sárgarépa titka
Istókot nem mindennapi feladattal bízza meg a király: keljen 

útra, látogassa meg a birodalom bölcseit, aztán foglalja írásba 
bölcsességük párlatát, és terjessze az ő felséges színe elé.

Több hónapig tartó, temérdek költséget fölemésztő utazásá
ról hazatérve Istók papírra veti a tapasztalatait. Útijelentése 
azonban csak egyetlen szóból áll: "Sárgarépa".

A király tajtékzik a méregtől. Maga elé rendeli Istókot: — 
Magyarázd meg, mi ez a badarság, különben deresre húzatlak!

Istók higgadtan válaszol:
— Felséges királyom, ami a bölcsesség állapotát illeti a világ

ban, a legnagyobb része el van ásva. Föld feletti zöldjéről csak 
nagyon kevesen ismerik föl a föld alatti sárgáját. Ha nem gon
dozzák rendszeresen, és nem fáradoznak érte szakadatlanul, 
elpusztul. És rettentően sok szamár lábatlankodik körülötte

Weöres Sándor: Bolond Istók (részletek). Közli Molnár 
M. Új Horizont.
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 46.

Hét fekete csukott ajtó?
Szól a zene. Modern mű szo

katlan hangjai áradnak szét a ha
talmas kupolájú teremben. A Kék
szakállú herceg vára ban járunk? 
Lelkünk várában? Hány fekete aj
tó van csukva? Csak mindössze e 
HÉT?! Ki dörömböl lelkünk csu
kott ajtóin? Mi magunk aligha va
gyunk képesek lelkünk ajtajait 
önerővel kinyitni. A művészet az, 
amely Juditként belép várunk sö
tét csarnokába és felteszi nekünk 
a kérdést: Miért vannak az ajtók 
csukva? Hogy ne lásson bele senki— 
érkezik a sóhajos válasz. A zene- 
történet évszázadai során talán 
sohasem volt az emberi társada
lom várának sok fekete ajtója 
olyan zárt, mint amilyen a 20. szá
zad során alig hihetően bekövet
kezett. Nem akarjuk a művészet 
Juditját beengedni a nedves, hi
deg falak közé. És a művészet is 
idegenkedett az ajtók felnyitásá
tól.

De ez nem volt mindig így!
A barokk zene Vivaldi-vilá- 

ga éppenséggel a nap besüssön, 
tündököljön a te várad gesztusá
val tört rést a mohos falú ba
rokk sziklaváron. A rákövetke
ző korszak mozarti világa még 
tündöklőbbé varázsolta a csil
logást. Nem lesz többé sötét a mi 
várunk — sugalmazta ez a m u
zsika. A romantika az érzelmek 
melegét vitte lélekvárunk rideg 
világába: Hideg kövét melegítem, 
A testemmel melegítem. Ugye sza
bad, ugye szabad, Kékszakállú? — 
énekli Judit, Bartók operájában. 
És mit hozott a 20. század zené
je várunk sötét rejtekébe? Borzon
gást, félelmet, fantomokat, né
ha éppenséggel szörnyeket, rémál
maink lidércnyomásos fantaz
magóriáit. Elárasztotta a zenét 
a horror, a thriller, a pszichoa
nalízis. Eltekintve néhány bátor 
kisérlettől, a fények meghódítá
sától elszórt, magányos kísérle
tekben, a művészet még nyo
matékosabbá tette várunk sötét 
rejtelmeit, titkait. A 20. század 
embere ezért is fordult olyan 
nagy szomjúsággal a könnyű 
műfajok felé. Ez a fajta művé
szet elaltatta a feltörő szörnye
ket, nem kényszerített önvizs
gálatra, a fekete ajtók felnyitá
sára. M indig biztatott: nincs 
még olyan nagy baj, megoldód
nak a gondok. Sugallta, hogy 
felejtsünk, tegyük félre a szörnyű
ségeket, amikről a mind jobban

kifejlődő hírszo lgálat révén 
egyértelműen meggyőződhet
tünk nap mint nap. Két művé
szet harcolt egymással: a tu
datalattit mind mélyebben bejáró 
és a könnyedén tovasuhanó rózsa
szín zene. Az előbbi nem ajtó
kat, inkább földalatti elfeledett 
vermeket, rég betemetett síro
kat nyitogatott. A másik: csipke 
"szemfedővel" igyekezett min
dent betakarni, elfedni. Ebbe a 
fantasztikus COMMEDIÁBA 
m in d n y á jan  b e lem en tü n k : 
hadd maradjanak az ajtók ész
revétlenül, mi ugyan magunk
tól nem fogjuk felnyitni azokat, 
legkevésbé a művészet előtt. Ez 
a különös, művészetellenes ala
pállásunk szinte megkérgese- 
d e tt száz év ideje a la tt. A 
posztmodern kísérletek éppen 
azt célozták, hogy lehántsuk az 
emberek leikéről ezt a ráfagyott 
burkot, az elutasítás valóságo
san önkényszerré fokozódó vé
dekező tüskéit. Az eredmény 
messze elmaradt a várakozások 
mögött: mert mi nem tesszük meg 
a döntő lépést a művészet felé. Iga
zából csak a hetedik ajtót nyitot
tuk meg, a nosztalgikus emléke
zések ajtaját. Mohón emléke
zünk minden szépre, ami VOLT. 
Ez a VOLT az, ami szinte tiltja a 
jelennel, a mai művészettel való 
találkozásunkat. Az emlékek há
zában időzünk. És jól érezzük 
magunkat. Újra feldolgozzuk 
emlékeinket, és ezzel ÚJRA IS 
ÉLJÜK őket. Más korszakok vá
rait járjuk be, és mintegy múze
umban könnyű szívvel, kíván
csian és élvezettel nyitogatjuk a 
ütkos, fekete ajtókat: van hozzá 
kulcsunk. És felderülnek ezek a vá
rak, gyönyörű fénysugarak szí
nes világa borítja be a várcsar
nokot. Szép vüág, már nem fél
ünk tőle, ezekben a zenékben a 
civilizáció minden kényelmével 
megáldott TURISTÁK vagyunk. 
A mai művészetben még nem le
hetünk ilyen könnyűszívű turis
ták. A magunk mai várában e- 
sendő szereplők vagyunk, akiket 
bármikor érhet öröm vagy bánat, 
kibontakozás vagy teljes össze
omlás, fellobbanó siker vagy min
dent kioltó tragédia. A félelem 
kerít hatalmába: vajon mit rejt aj- 
taink titkos belseje? Hiába biztat- 
gatjuk magunkat: szépen, halkan 
fogjuk nyitni, de a kezünk a zárt nem 
találja. Vajon eljutunk-e valaha vá
runk rejtett virágos kertjébe?

TERÉNYI EDE
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Február 16-án a kolozsári Bulgakov Ká

véházban Orbán János Dénes vezette fel 
Sántha Attilát a nemrégiben az Ulpius-Ház 
kiadásában megjelent Kanál és Amál című 
verseskönyvének megjelenése alkalmából.

A  Korunk februári számának tartalmá
ból: Bogdán László P. a ketrecben, az öt szög
le tű szoba, A másik fény: én, Ahogy című 
versei. Tanulmányok, prózai írások: Ilyés 
Szabolcs — Hajdó Csaba Esélyek bővítés 
előtt; Lábody László Az Új Kézfogás Alapít
vány; Farkasné Imreh Mária Az erdélyi vá- 
lalkozásfejlesztési központok hálózata; 
Domokos Ernő — Krájnik Izabella A vállal
kozói szellem; Vincze Mária Vidéki vállalkozá

sok és vállalkozók; Bartha Csaba Hazahívó szó; 
Varga Gábor A műszaki kreativitás oltalma 
Romániában; Wilhelm Sándor Elátkozott vi
zeken; Hunyadi B. László A vaskarika; Koz
ma Tamás Autók. Toll: Bogdán László Az élet 
minősége; Fejes Ildikó Újrainduló KALOT- 
mozgalom; Lászlóffy Aladár A látható s a 
láthatatlan; Kántor Lajos Tettamanti — 2004; 
Keszeg Anna Két és fél portré: adalék a sexuá- 
lis másság kutatásának divatjához. Világablak: 
Smaranda Enache A két Európa — és az egy 
(Kántor Erzsébet fordítása). História: K. 
Lengyel Zsolt "Keleti Svájc és Erdély 
1918/1919; Réti György Olasz diplomáciai 
dokumentumok Magyarországról. Mű és vilá
ga: Vallasek Júlia Nagy István: példázat, 
konstrukció, retorika; Szántai János Újra szól 
a hatlövetű?. Közelkép: Bodolai Gyöngyi 
THEREZIA — nélküled egy nap sem. A Téká
ban Vallasek Júlia, Molnár Sára, Selyem 
Zsuzsa, Cseke Péter és Bálint B. Eszter írá
sai. A szám képzőművésze Arkossy István.

A  Székelyföld 1-es számának főlaptesté
ből: Ferenczes István Havazás énvelem; Bog
dán László Kerengő (Madéfalva, 1764); 
Csoóri Sándor — Sára Sándor Madéfalva, 
1764 (filmregény); Halász Péter "A csíki ka
rácsony"; Tánczos Vilmos A tér szelleme 
avagy a zárt tér biztonsága; Ki a csángó és 
honnan ered a megnevezés (Oláh-Gál Elvira 
beszélgetése Szőcs János helytörténésszel); 
Szőcs János Beke István az idő sűrűjében; Al

bert Ernő Az 1764-es madéfalvi veszedelem 
előzményei és lefolyása; Lázár István levele 
bátyjához, csíktaplocai Lázár Imréhez.

A  Látó januári számában Kovács And
rás Ferenc, Balázs Imre József, Nagy Attila, 
Karácsonyi Zsolt, Rékasy Ildikó, Bögözi 
Attila és Egyed Emese versei. Prózai írást, 
tanulmányt olvashatunk Selyem Zsuzsá
tól, Gulyás Miklóstól, Sebestyén Mihálytól, 
Bánki Évától, Tóth Máriától és Bogdán 
Lászlótól. A Fórumban Darabos Enikő 
"Egész kis szoros vagy te" avagy amior az író 
alkatilag dekonstruál, az olvasó pedig elméleti
leg olvas című tanulmánya. A Téka ban Bállá 
Bálint, Demény Péter, Jónás Levente, a De- 
leaturban Láng Zsolt, Domokos Johanna, 
Kuberten Béla és Gál András írásai. Talált 
vers: Sütő István szabad tél.

A  kecskeméti Forrásban Kántor Lajos A 
kapu című regény vázlata.

A  békéscsabai Bárkában olvashatók 
egyebek mellett Lászlóffy Aladár Tik-Tak, 
Pengeti sírván című versei.

S c i - f i  r e g é n y  
és írója
VÍZSZINTES
1. A Modern gyarmatosító. 15. Túl

taszít. 16. Unszoltatja magát. 17. Hitre
ge. 19. Román női név. 20. Sír. 21. ... 
Vegas. 22. Kislemez. 24. Egyhangú Da
kota! 25. Omlani kezd! 26. Apaló. 27. 
Hétköznapi, banális. 29. Fogkrémmár
ka. 30. Izomkötő szalag. 31. Budapest fő 
közlekedési vonalával kapcsolatos. 32. 
Háromszéki várrom. 33. A közelben élő. 
35. Kamra van ilyen. 37. Néma háló! 38. 
Spanyol exkirályné. 39. Kissé odavág! 
41. Latin és. 42. Mesterséges. 44. Saját 
magunk fejlesztése. 48. Tollforgató. 49. 
Fémhuzalos. 50. Saját kezűleg, röviden. 
51. Földtörténeti korszak. 53.... kérdése, 
hamarosan megtörténik. 54. Egyik szü
lő. 55. Hátraadta! 56. Bent ráíró! 57. 
Stroncium vegyjele. 58. Mosószermár
ka. 59. Két hágai! 60. Kert földjét újra 
föllazító. 62. Viszketést enyhítő. 65. Fá
val dolgozó iparossal kapcsolatos. 68. 
Ajtón bebocsátást kér.

FÜGGŐLEGES
1. Részben látnám! 2. Etil-alkohol. 3. 

Azon a helyen (népies). 4. Könnyűzene
énekes (János). 5. Ománi, luxemburgi és 
svéd autójelzés. 6. Motívum. 7. Zenéi 
vége! 8. Gém. 9. Formális. 10. Alul. 11. 
Becézett Ilona. 12. Kén és trícium vegy
jele. 13. Előtag: hő. 14. Magyaros férfi
kabátot visel. 18. Halk neszt adó. 23. A 
regény írójának neve. 25. Titkon rápillant. 
26. Béke, oroszul. 27. Meztelen. 28. Hát
rahúzta! 29. Rendben van. 31. Kripton 
vegyjele. 33. Női név. 34. Program a 
dedóban. 36. Csokoládéfajta. 37. Cso
dálkozó felkiáltás. 40. Rossz kívánság. 
42. A regény címe. 43. ír terrorszervezet.
45. Részben dérrel-dúrral! 46. Valamint. 
47. Kaluga folyója. 50. Takarékoskodik. 
52. Műszaki katona. 53. Italozó (argó). 
54. Brazil tagállam. 56. Pécshez közel 
lakik. 58. Előidéz. 60. Kevert tár! 61. 
Oxigén, kén és fluor vegyjele. 63. Nincs 
taksa nélküle! 64. Befoglal! 66. A zoo 
bejárata! 67. Időhatárok!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 4. számában közölt Duba Gyula című 
rejtvény megfejtése: Kiárusítás délelőtt; Európai magány.
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