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Épült magasságok
Mondják, hogy épület a nyelv 

is, meg az írás. Mert Isten zsinór
ja mérte és ingatta meg azt is, 
amikor kő kövön nem maradt, 
és azt is, ami tégláról téglára lé
pett. Az épült magasság az ember 
artefactuma. Nem lehet sem elcsé
pelni, mint a Sixtina freskóján ket
tőjük majdnem összeérő ujjhegy
ét, és az így keletkező ívfénnyel 
sem lehet elbliccelni ezt a közele
dést. Isten és Ádám körülvették 
egymást Himalája-szerű felhőkar
colókkal és kupolás márványhe
gyekkel. Ahogy a bankok s a vérát
ömlesztések számítják át okosan, 
egymásba áthordták a Carrará- 
kat s a hemoglobin-matematikát.

Áprily Lajosnál ott suhog egy 
megállapíthatatlan régiségű ős
hajnalon az a szimfonikus embe
ri dráma, hogy a lezajlott vihar le- 
omlasztott egy sziklafalat, melyet 
az ősember visszhang-palatáblának 
használt. Valósággal bélésükéiül ez 
a majd egykor mindent legyőző len
dületünk abba, ahogy ez a visszhang
gal pingpongozó nagy „lap” leomlik. 
A prekolumbián mintájára nevezhet
jük magyarul ezt az Áprily felrajzol
ta látomást pre-tihanyiságnak. Soha 
semmilyen Isten nem falazza vissza 
a Torda-hasadékok, Békás-szorosok 
falait, a karsztok kertjeit, nem han
golhatja vissza. Éppen így keletkez
tek és tűntek rendre a semmibe a 
karnaki templomok, a szemiramiszi 
függőkertek, a capitoliumok és Tar- 
péji sziklák a beléjük épített látvány 
és hallomás akusztikákkal. A világ 
Tarzán orkeszterei felett is beetho- 
veni húr- és érfeltépők, és Leonar
do- és Mengyelejev-szerű keresz- 
tül-kasul pókhálózók röpdösnek, 
szállnak, akrobatikáznak a tér tra
pézain. Isten magasságának gladi
átorai. La Hire és a kupolaépítők 
testvérei a Montgolfierek és a Zep
pelinek is.

Egymásnak épült magasságok. 
M adarak repülnek át valami mil
lióéves tájon, megjegyzett tere
ken, s tisztelettel felkrúgatnak a 
diadalmas fegyelem akropoliszá- 
nak megannyi hegyén: gerincosz
lopra kötözve kívánság-szárnyú 
társaik vergődnek ott, bármelyik el

múlt évszakunkban. Valami példás 
büntetés? Nem érti senki. Áz épí
tész költő is, a költő építész is. Akik 
bármikor magukra is tudják onta
ni a templomot, hogy jelképesen 
bármikor újraköltsék. Amikor Ika- 
ruszt nem hagyták többé építész
nek, szárnyakat költött. Amikor 
Kőműves Kelement nem engedték 
többé balladákat mondani, a foly
ton méregbe, hamuba, malterba 
kevert vár valódi Dévákká, Wart
burgokká köt, és elítélhetetlen ag
gastyánok, Dávid Ferencek, Lu
therek szállnak ki sasfészkeikből 
leállíthatatlanul... Amikor Isten 
szép, okos ógörög maszkot ölt az 
előadásra, akkor Kós Károly-baráz- 
dált arca lesz neki.

A világ szépségei és csodái min
dig kéz a kézben jártak  a sem
mi vetítővásznára. Neander-völ- 
gyi nádból font plafonokon még 
nem kristálycsillár a stílszerű, 
hanem a függő Mamut mázsák 
függnek tőlünk, azonnal istenek 
engedik utánunk őket, a logika 
és a nehézkedés zsinórpadlásáról, 
mihelyt mi megteszünk két szim
bolikus mozdulatot: a függőleges
sé válást, ami a homo erectusban 
volt összecsukva, mint a Terem
tés stílétásbotja, és a lemászást a 
fáról, ami a Darwin elleni gyűlöl
ködésből született, a legszebb ter
metű Ádámot rigolettósítni, kva- 
zimodósítani. Az, ahogy egymás 
vállát átfogó férfiak szövetsége 
is megképzik Stone Henge-ben. 
A legényest járó Spartacusok és 
Vercingetorixok vagy az a sosem
volt, elképzelhetetlen virtus, mely a 
mi 48/49-ünkben az egymás vállát 
átfogó Széchenyi-Kossuth-Petőfi 
mozdulat lett volna. A kritikus tö
meg terminusának mintájára egy 
„kritikus mozdulat”.

Hányszor omlottak le a vissz
hang, a látvány legalkalmasabb 
szögei, szempontjai, és hányszor 
nyúlt u tán a  függőónjával az épí
tész, és független félelmeivel a köl
tő. Csodálatos halászat -  mormog
ná Péter a Genezareth-tónál, mely 
ott remeg a szemünkben, mint a 
szimultán visszatarthatatlan  és 
kitörölhetetlen könny.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

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

Szerkesztőség!
Sajnálom, hogy bosszú

ságot okoztam Dávid Gyu
lának a Bánffy Miklós mű
veinek angliai sikeréről 
szóló tudósításomban fel
lelhető', állítólagos tárgyi 
hibáimmal. Valóban nem 
került el hozzám a Maro
si Ildikó gondozásában 
megjelent Bánffy Miklós 
estéje, így nem tudtam er
re hivatkozva rögvest el
lentmondani Bánffy Kata
lin grófnó'nek, aki londoni 
beszélgetésünk során em
lítette, hogy apja műveit 
azért fordította le Patrik 
Thursfield segítségével an
golra, m ert jóllehet angol 
apától származó gyerme
keit m egtanította magya
rul, de irodalmi szöveget 
olvasni nem tudnak. Ha 
m ár akkor rendelkezésem
re állt volna az információ, 
mondhattam volna Bánffy 
K atalinnak, hogy engem 
ne próbáljon becsapni, Ma
rosi Ildikó a fordítás való
ságos ösztönzőjét jobban is
meri nála.

Tudósításomban nem 
állítottam , hogy az angol 
változat Kisbán Miklós 
szerzői néven jelent meg, 
csupán az ifjabb olvasók tá 
jékoztatására említettem 
Bánffy pályafutásáról szól
ván, hogy ezt a nevet hasz
nálta szépíróként (s nem 
a memoár szerzőjeként). 
Részleteztem továbbá, 
hogy két önálló memoár- 
kötet „összegyúrásának” 
eredménye az angol könyv, 
de esküszöm, ezeket nem 
én vontam össze”, hanem 
az Arcadia Books kiadó.

Végül egy tévedést elis
merek. Református dolgok
ban nem vagyok jártas, 
így a Ráday Levéltárat a 
Ráday Kollégium archívu
m ának neveztem. Persze 
Dávid Gyula levele mind
azonáltal hasznos filológi
ai kiegészítésnek tűnik, 
am iért köszönet illeti.

Tisztelettel
Sárközi Mátyás

(London)

POMOGÁTS BÉLA

Nyíró József 
szobra előtt
Amidőn itt állok Nyíró' József szülőfalujá

ban: az emlékét megörökítő' mellszobor előtt, 
azt a küldetést szeretném felidézni, amelyet 
a száztíz esztendővel ezelőtt született és öt
venegy esztendeje eltávozott kiváló erdélyi 
magyar író vállalt magára, midőn írásaival 
a nyilvánosság elé lépett. Tamási Áron sza
vait veszem kölcsön, aki 1923-ban -  tehát az 
erdélyi magyar irodalom első, nagy hőskorá
nak kezdetén -  Az erdélyi magyar irodalom 
körül című írásában a következőket állapí
totta meg: ezt az irodalmat „azok írhatják 
(...) akik ennek a földnek terhét magukra 
veszik, akik Erdélynek bánatát sorsszerűén 
hordozzák, akiknek idevaló földből gyúrta Is
ten a szívét. Az imádkozással eszi azt a ke
nyeret, amit ez a sovány erdélyi föld csoda
képpen term ett olyan jónak, aki a magyar, 
a székely szántóvető hitének és erejének ör
vend. Aki itt term ett, aki innen vétetett, aki
nek szíve fájdalom, akarata kíméletlen, hite 
fanatikus, szándéka közénk való, jóakarata 
nagy, ereje veszedelmek között nagyra nőtt, 
jó erdélyi és magyar. (...) így lesz a mi sza
vunk mindenki szavánál másé, a mi szerete
tünk mindenkinél nagyobb. Mert olyan lesz 
a mi irodalmunk, mint maga Erdély: fájda
lommal teli, mint minden ember, pompás, 
mint a virágzó rét, erős, mint a szikla, mély
séges, mint a zúgó erdő, vadul szép, mint a 
zivatar, de édes, mint a madárének, jó, mint 
anyánk szeretete, de mindig egyedül álló, 
mint mi magunk.,,

Mások, így Áprily Lajos, Reményik Sán
dor, Tompa László, Kós Károly, Szentimrei 
Jenő, Kuncz Aladár és Makkai Sándor mel
lett ezek közé a „sorsvállaló” írók közé ta rto 
zott Székelyzsombor szülötte is, aki mindig 
vállalta azokat a terheket, amelyeket az er
délyi magyar írónak viselnie kell, és mindig 
eleget te tt annak a küldetésnek, amely a né
pe sorsáért felelős írónak jutott. Nyíró' József 
munkásságát mindig ez a magasabb rendű 
küldetéstudat és ennek szigorú erkölcsisége 
szabta meg. Nem pusztán írástudó kívánt 
lenni, hanem erdélyi írástudó, aki népének, 
közelebbről a székely-magyar népnek a tör
ténelmi sorsát kívánja megörökíteni: ennek 
a népnek a hiteles krónikása volt, nemcsak 
odahaza Erdélyben, hanem kényszerű emig
rációjában is. A krónikaíró hagyományos 
felelősségtudata jelölte ki az utat, amelyet 
bejárt, s ha irodalmunkat a nemzeti élet kró
nikásának (is) tekinthetjük, méghozzá olyan 
krónikásnak, aki a magyar élet változatai
ról ad hiteles beszámolót, és elkészíti ennek 
az életnek a kulturális, mondhatnám így is: 
„lelki” térképét, akkor kétségtelen, hogy -  
Tamási Áron mellett -  Nyíró' József volt az, 
aki maradandó képekben m utatta be a szé
kely nép életét, történetét, hagyományait, 
észjárását és lelkiségét.

Nyíró' József, mint a jelenlevők is tudják, 
ifjúságában arra  készült, hogy népének pap
ja legyen, s amikor egyéni sorsának alakulá
sa következtében úgy döntött, hogy leveti a 
reverendát, és mint köznapi munkásember

Nagy Imre rajza Nyíró' Józsefró'l

folytatja életét, valamiképpen, mint író, mint 
krónikás, továbbra is népének lelki vezetője 
maradt. Nemcsak egyszerű falusi molnárként 
dolgozott, hanem „Isten malmának” is molná
ra lett, és írói munkásságával azt a magasabb 
rendű feladatot vállalta magára, hogy nép
ének „lelki kenyeret” kínáljon fel. íróként, az 
erdélyi magyar szellemi élet és közélet elköte
lezett alakítójaként arra  törekedett, hogy az 
anyaországtól elszakított és magára hagyott, 
nyelvében, kultúrájában és nemzeti identi
tásában szüntelenül veszélyeztetett erdélyi 
magyarság legalább szellemi, lelki téren meg 
tudja szervezni a maga önvédelmét. Ezért vál
lalhatott Nyíró József irodalmi munkássága 
szélesebb körű küldetést, mint amilyent pusz
tán  a művészet vállalni képes.

Regényei és elbeszélései magasrendű mű
vészetet adtak: a lélekábrázolás, a természet
ábrázolás, a társadalomrajz és a történelmi 
rekonstrukció eredeti, nemegyszer lírai ere
jű  művészetét, ugyanakkor közösségi meg
tartó  erőt, a nemzeti önvédelem szellemi és 
lelki fegyvereit.

Igen örvendetes, hogy most szülőfaluja 
-  az egykor a székely és a szász nyelvhatá
ron elhelyezkedő Székelyzsombor -  szép mell
szoborral tisztelte meg nagy szülöttének em
lékét. Székelyzsombor ma, ahogy tudom, 
nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy népének, sőt az idelátogató erdélyi és 
magyarországi vendégeknek igazi otthona 
legyen. Gyönyörködve nézegettem imént a 
régi, még a szász telepesek építészeti hagyo
mányának jegyeit hordozó és most sorra fel
újított lakóházakat, örömmel hallottam és 
tapasztaltam, hogy a falu népe milyen ven
dégszeretettel ad otthont annak a diáktábor
nak, amelyet egy brassói és egy budapesti 
gimnázium: az Áprily Lajos és Berzsenyi Dá
niel gimnázium szervezett, és jóleső érzéssel 
állok most itt Nyíró' József mellszobra előtt. 
Kívánom, hogy a község nagy írószülöttének 
művei is minél gazdagabban jussanak el Szé
kelyzsombor lakóihoz, hogy a székelyzsombo
riak ezekből a regényekből, elbeszélésekből 
is erőt merítsenek ahhoz, hogy a község és a 
közösség megmaradjon, magyarnak marad
jon meg az előttünk álló időkben is.

Elhangzott Székelyzsomborban 2004. 
július 18-án.
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LÁSZLÓFFY CSABA VERSEI
C asanova a  V ízivárosban
A hentesbárdot kiásni? Mi végre?!
A török rég kiűzve -  ámde egy dühödt 
atya egy Nyugatról jött himpellérre 
fogja, ki hó' szerelmet esküdött, 
csak éppen „elfelejtette” megkérni 
hajadon leánya kezét... az a 
már szőrét hullató kalandor férfi; 
vagy csak lator! -  (Kinek van igaza?)

Mondják, a lovagnak inába szállt 
a bátorsága. (Netalán le is 
sújtott volt a (hentes-) atyai bárd?! -  
ehelyt, Budán, ahol a Duna-víz 
a legszebb barokk templom tornyait 
ringatja most (emlékezz vissza csak, 
oda nyitottál be nemrég te is, 
s én menekülve, mint akit a nap 
üldöz, bár sejtelme sincs, hol lehet, 
vakon, felhevülten követtelek).
A  Horgonyhoz címzett fogadó állt a 
szentegyház helyén egykoron. A kocsma 
boltívei előbb kis kápolnára 
borultak, majd, ahol a táncot ropta 
a nép, imádkozó gyülekezet 
épített magának új Istenházat.
Míves poétánk, Faludy Ferenc 
páter, két és fél százada pihensz 
te is már, rég elhagytad parókádat 
s parókiádat. Áll fehér kereszt;
Barna Oroszlán házőrzőként szolgált.

Nincs feltáratlan föld, csak a lator-vágy 
-  a Casanova lovagé? -; nevetsz 
rejtőzködő Don Jüanokon s Adám- 
utódokon (a veríték, a láz 
felajz ma is, s a kudarc megaláz).
Letűnt árnyfigurák maszkjait kábán 
felöltve, korok színfala mögül 
kiles a lélek: zene szól, megtorpan.
Haydn! -  s esendőn lerogyva, a hóban 
mint láthatatlan tűztől felhevül.
Reszkető kézzel teszi föl: szemén 
ott az okuláré -  ki tudja, mit lát 
képzelgéstől elhomályosult üvegen át?
O az. A pórul járt lovag. Vagy én.

2003. július 6.

M ária  Terézia  levele M agdeburgba
Trenck Báró! A  vár megközelíthetetlen; 
a szökés ezúttal több mint kockázatos: 
lehetetlen! Még ha Frigyes nem is 
tartana láncra verve -  súlyod ezúttal 
(értsd: bűneidé!) lehúz a mélybe.
Nézz ki a télbe: a sok-sok feketeség, 
mint hó lika; ne adja Isten, hogy ráadásul 
kínozzon köszvény, kólika, s az önfertőzés 
(tán már csak képzeletben játszod a csődört), 
hitvány, lebernyegrongy húsodból legfeljebb 
a dühödt patkányok rághatnak le valamicskét, 
persze közel sem annyit, hogy súlytalanságodnak 
köszönhetően valaha is elérhetnéd a hőn óhajtott 
halhatatlanságot, amelyre oly bősz szenvedéllyel 
vágytál...

A nagy (ámbár -  ezt jobb, ha tőlem tudod -: 
elmebeteg) porosz császár gyűlöli az absztrakt 
helyzeteket -  az egészséges szerelem az ő  
udvarában ma annak számít —; ezért is bízta 
kolostori szukák őrizetére áldott állapotban 
leledző hercegnő-húgocskáját, aki bandzsi

szemeivel idő(é)tlenül néz a semmibe, akár 
a bajor stájer ég szelídsége alatt szédelegve 
ellésre váró tehenek. Mindennek az oka ez a 
rosszvérű némber, akivel megkísértett a Sátán. 
(Enrólam is ezt mondják a hátam mögött, 
ahányszor csak kedvem szottyan megcsodálni 
az istállóban veszett-gyönyörűségű ménjeimet.) 
Állítólag muzikális lény, mármint a kedvesed -  
magdeburgi tömlöcödben ahány kövér poloska, 
annyi hangjegy: elég megropogtatni őket, s máris 
hallhatod a körmöd fekete holdja alól fölhangzó- 
fölspriccelőörök zenét... Az ég legyen veled\

2003. október 11.

N oszta lg iapó tló  e lég iák
í.
A nyájas arcú ősök, mindenkinek 
jutott egy polc ( a könyvtárakban 
legalábbis). Sok elüszkösödött, hazárd 
szenvedélyű házi szerkentyűs kísértet, 
sárgult fényképalbumokból ránk meredő 
táskás szemek, kiretusált szemöldökök; 
elhalt kiáltások, végképp elmulasztott 
megbocsátások -  ám elég, ha ráfúj 
kihűlt helyetekre az Úristen, hogy máris 
árnyékotokat cifrázza ismét a 
homok, vagy a kavicsos út, ahol 
óvatosan lépked még a halál is.

2 .
A pillangó ha megtalálja a lyukat 
a hálóban -  a tér akkor lesz 
kitölthető. Addig az élet üres és 
megfoghatatlan, mint a halottak.

Hol az út, hol férfiak végtelen sora 
kelt át az érzelmek hullámain, 
a hatalom hágóin és a pénzzavar 
kietlen sivatagában? -  hisz ma minden 
korábbi jelenlét (akár egymillió 
lélek a mennyországban -  C. N. 
állítja) elfér egy gyufásdobozban.

A  múlt üres helyei: az asszír megszállás 
alól felszabadult Babilon, ahol 
Asszurbanipál ninivei könyvtárába 
gyűjtötte az akkád irodalom 
és tudomány emlékeit. Ahol 
a görög Iktinosz akantuszlevelekkel 
díszített korinthoszi oszlopfőt tervezett, 
hol Seneca egy zivataros éj után az 
élet rövidségén töprengett józanul 
ahol elszaporodtak a bizánci 
miniatúrák s a görögkereszt 
alakú templomok, miközben 
a normannok állítólag feldúlták 
a Rajna-vidéket, és a Keletről 
jött pogány magyarok meggyilkolták volt 
szent Gellért püspöküket -  mindhiába 
bizakodott Avicenna a lélek 
dicsőségében arabul. 0, szőrüket 
hullató házőrző ebek és vonók, 
hangjukat vesztett harangok s zene
karok, kiherélt hexameterek, 
kasztrált hitek.

Csak, amikor senki sem hisz már 
benne, hogy megfejthető a Szfinx magánya, 
s kitölthető a rabszolga-düh és a 
felhőtlen szabadság üres helye -  
amikor a múlt helyét is kétségbe 
vonjátok, akkor hal meg az emberiség.

2004. január 13.
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SZŐCS ISTVÁN
2. S zű rő ren d szerek  
é s  E g y ip to m
(folytatás előző lapszámunkból)
A hivatalos nyelvészet, amelyet akadé

m iainak is nevezünk -  s amelyhez sorol
ják  m agukat a magyarországi finnugor 
elmélet hívei is s amelyet olykor indula
tosan vagy lenézőleg katedra-nyelvészet
nek emlegetünk, vagy iskolás nyelvészet
nek, óvatosságból, hogy megakadályozza 
a dilettánsok behatolását a tudomány te 
rületére, különböző akadályokat állít az 
úgymond felületes vélekedések útjába: a 
sok farkasverem, tövisárok, kutyaszorító, 
ugrató, bonyolult tesztrendszer tömkele
gé ugyanolyan megpróbáltatásokat képez 
a célba ju tn i szándékozó kutatókedvnek, 
mint az egyiptomi alvilág a megholtak lei
kéinek. A legfőbb veszélye az, hogy nem
csak a naiv műkedvelő, hanem a komoly 
tudós elől is elzárja az üdvösség kapuját.

A szűrőberendezések egyik fele az ille
tő tudományterületen belül olyan, amit a 
„szakszerűség követelményeként” állíta
nak fel, vagyis belső kritériumok alapján 
működik, a másik fele azonban csak a va
lószínűségek, valószerűsítések kategóriá
jába tartozik, és e külsó' kritériumok te
rén aztán nagy tere nyílik nemcsak a 
képzelőerőnek és az előítéleteknek, ha
nem a szaktudós esetleges jártasságának 
vagy tájékozatlanságának más szaktudo
mányok, esetleg az „élet” mindennapi dol
gainak a területén.

A hivatalos nyelvtudomány a XIX. szá
zad derekától kezdve egyre inkább abba 
a helyzetbe került, hogy alapvető elveit 
mellőznie kellett. így például: a legdön
tőbb adat nyelvtörténeti szempontból min
dig az írásos adat volna, az írott nyelvem
lék. Csakhogy a fehér ember, mondjuk 
finoman: „vezető” kultúrájának, annak, 
amely indogermán nyelveken beszél, az 
írásos emlékei mindössze 3600 évesek, 
ha közéjük soroljuk a hetitát is (ha nem, 
200 évet vesztünk).

Az ismeretlen nyelvcsaládokhoz ta rto 
zó (vagy családtalan) szumír és óegyipto
mi nyelvek m ár ötezer éve írnak; a ma 
élő nyelvek közül azonban egyedül a kí
nai nyelvnek van folyamatos múltja, 3500 
éven keresztül. (Ezért mondta Velics An
tal, a nagy outsider első világháború előt
ti nyelvész, hogy minden ősnyelvi kuta
tás, amely nem támaszkodik az ókínaira: 
szédelgés. Persze, ez túlzott szigor.) Túlsá
gosan szigorú az az álláspont is, amely a 
mai görögöt annyira elhatárolja a klasszi
kus görögtől.

E körülményből két nagy, feloldhatat
lan X  bukkan mindig elő a hivatalosok 
rajztábláin. Az első, hogy az összehason
lító nyelvészet és a történeti hangtan csak 
az indogermán nyelvek sajátosságaira épí
tett, s ennek alapján is főleg csak nyelv tör
téneti hipotéziseket állított fel, amelyek 
valóságos néptörténeti háttere kim utatha
tatlan, sőt valószínűleg nem is létezik... 
— ezért olyan nehéz, ugye, kimutatni azt 
az etnikumot, amelyből egyrészt az an
golszászok, másrészt a cigányok származ
nak, holott az apát oly hasonlóképpen ne

vezik: dad -  dádé. És hol vannak akkor a 
többi nyelvek, az említett nagy kultúrnyel- 
vek és az egészen egzotikusak? A másik: 
a történelem kezdeteit az írásos emlékek 
felbukkanásától számítják, tehát olyan jó 
bőven vett ötezer éves A TÖRTÉNELEM. 
Viszont minden okunk megvan azzal szá
molni, hogy az emberiség ezt megelőzően 
is több ezer, sőt valószínűleg több tízezer 
évvel hamarabb a maihoz hasonló nyelve
ken beszélt... sőt, esetleg írt is.

(Borbola János is felveti a kérdést: a hi
eroglifás írás annyira készen jelentkezik, 
hogy fel kell tételezni, nyilván volt elő-kor- 
szaka is... ám akkor mire írtak, hogy sem
mi emléke nem maradt? És mivel? Amint 
ezt sok nyelv tanúsítja: levélre, lapura... 
lásd Blatt, feuille, foaie stb. Az eszköz meg 
köröm, karom volt, lásd görög gramm, 
vagy azt pótló, megtoldó eszköz, tű, ac(us), 
ék, ág... Még Gellért Sándornak is fel
akadt a lélegzete, mikor figyelmeztettem, 
a magyarban az írás on és a rováson kívül 
még van egy szó e műveletre: a körmölés, 
különösen levelet volt szokás körmölni.)

És egyáltalán, túl fantasztikus do- 
log-e az időbeli és térbeli távolság miatt 
egyiptomi-magyar nyelvhasonlítgatás- 
hoz folyamodni, akár rokonsági, akár 
más („areal”) alapon? Az egyiptomi kultú

ra háromezer éven át a Nyugat vezető kul
túrája volt. Még miután a szumír világ, 
kb. időszámításunk előtt 1600 évvel vég
leg lehanyatlik, feloldódik, elszivárog, el
tűnik — mint élő nyelv —, az egyiptominak 
még újabb ezeréves reneszánsza követke
zik el, a perzsa hódításig... sőt, utána, 
még a dekadencia, az agonizálás újabb 
ezeréves időszakában is, a hellenizmus, 
a római császárság és az ókereszténység 
idején (Alexandria) újabb ezer éven át fo
lyamatosan hat, sugárzik.

Ami pedig a térbeli távolságot illeti: 
régóta tudják, hogy a görög és a föníci
ai gyarmatok előtt, még a Fekete-tenger 
partvidékén is, ugyanazokon a helyeken, 
óegyiptomi kolóniák léteztek. (Lásd Az if
jú  Anacharsis utazásai című hajdani best
sellert, amit Körösi Csorna Sándor is ta 
nulmányozott Göttingában.)

Ez annyira köztudomású volt, hogy 
már a XIX. század legelején (1802-03) 
a nagykárolyi orvos, Thomas Ferdinánd 
írt egy magyar őstörténetet, amely sze
rint a magyarság etnogenezise Grúziában 
(Kolchisban) ment végbe, egyiptomi telepe
sek és szkíták tartós érintkezése folytán. 
Pedig akkoriban az óegyiptomi nyelvet 
egyáltalán nem ismerték még, Thomas

legfeljebb a kopt keresztény szövegekre 
támaszkodhatott volna, legfőképpen azon
ban a régi etióp — abesszíniái — liturgikus 
keresztény nyelv szótárát használta, az pe
dig ósémi, azaz amolyan óarab-féle nyelv.

Akkor még nem volt ismert sok furcsa 
felfedezés, hogy az egyiptomi „igazság-is- 
tennó'k” neve Maat volt, és matji, az meg 
igazságtevő... (lásd az Igazságos Mátyás 
és az igazságtevő Ludas Matyi népmeséi 
alakjait); hogy a „szkarabeus” kiolvasha
tó cserebülynek vagy csereőónek, ami a 
cserebog, vagyis cserebogár nevének ma
gyar változata, hogy a Set alvilági isten 
neve összefüggésbe hozható a sötétséggel; 
hogy Rá napisten neve a rá-1 = süt igét idé
zi, meg a ragyog ige tövét; hogy az éppen 
a lá thatárra  felkapaszkodó nap Cheper 
neve a (fel)cseperedik igét; hogy a nadorj 
méltóság, amolyan főügyészféle neve a ná
dort, a király utáni második méltóság 
nevét „káprázza” délibábként a magyar 
szem elé; hogy a halott után visszamara
dó két asztráltestféleség nevei -  bu, ba -  
m iatt ijed meg annyira a szegény ember, 
mikor az ördög faggatja, hogy se bűt, se 
bát nem tud mondani; s hogy az istenség 
fogalmának bubaion neve már valósággal 
bűbájosság (ami a régi magyar nyelvben 
halottidézést, amolyan spiritizmusfélét 
tett), s még egy-két tucat félreérthetetlen 
szóhasonlóság, s köztük NEITH, a „folya
dékistennő” neve, amiben a nedű s talán 
az id, ügy víz jelentésű szó is kísért...

Mindezek m iatt senki ne tartson hő- 
zöngőnek, hóbortosnak, s lázálomkerge
tő, ámokfutó, megvadult romantikus, 
eszelős magyarkodó névvel se illessen -  
az „amerikai titkosügynök” „szabad-euró- 
pás diverzáns” és más komoróczys-zsirais 
kifejezéseknek meg úgyis lejárt már az 
érvénye, pláne a „kontradákoromán ku- 
lákdzsentri ideológusnak” — ha ajánla
ni tudom bárkinek, vegye kézbe Borbola 
János új könyvét is: Csillagszoba -  Út a 
szakkarai Piramisfeliratok magyar nyelvű 
olvasatához...

. /
3. íg y  ju tu n k  
a c s illa g sz o b á b a ...
Az óegyiptomi nyelv több ezer éves -  és 

nyilván nagyon sok változást produkáló -  
történetéből Borbola a „klasszikus kor” 
(kb. időszámításunk előtt 3500-1700 köz
ti) nyelvén olvas, amely ha később ki is 
ment a mindennapi használatból, a vallá
si, irodalmi és ünnepélyes szövegek nyel
veként végig ismeretes volt. A hivatalos 
nyelvészet képviselőinek sem egységes a 
véleménye e nyelv miféleségéről. Közké
zen forgó kézikönyvek általában úgy ha
tározzák meg, hogy „a sémi-hámi típusú 
nyelvek közé tartozik... a legtöbb szakem
ber szerint”, ám nemigen közlik, hogy má
sok szerint — hova? A sémi-hámi, vagyis 
afroázsiai nyelvek csoportján belül nyil
ván tartanak  ma sémi nyelvcsaládot (a 
mai nyelvek közül az arab és zsidó, hé
ber és ivrit, azaz újhéber tartoznak hoz
zá), hámita nyelvcsalád azonban nincs... 
a berber, a kusita és a csádi nyelvek leg
feljebb „ág” gyanánt vannak felfogva, a 
legnépesebb és a legnagyobb művelődési
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és történelm i hagyományokkal bíró ber
berek m utatnak fel ugyan „egyiptomias” 
vonásokat, azonban e nyelvek és nyelv
járása ik  nincsenek kimerítően tanulm á
nyozva, és így nem is nagyon já ru lh a t
tak  (eddig) hozzá az óegyiptomi nyelv 
restaurálásához.

(Az feltétlenül érdekes, hogy a berber, 
vagyis ham ita népeknél erős kígyókul
tuszról tudunk, akárcsak az egyiptomi
aknál, viszont a sémi népek gyűlölik a kí
gyót, ez a Bibliából is kiderül.)

Sajnos, nem áll módomban Borbola 
könyvéről érdemben bírálatot mondani, 
mivel az általa használt bibliográfia zö
me számomra elérhetetlen, másrészt hie
roglifákról beszélni elég nehéz úgy, hogy 
e kis képecskéket ne mutogassuk mind
egyre elő. (Magyarra leginkább szent 
karcnak volna fordítható a nevük.) Már
pedig ez folyóiratunk jelenlegi számítógé
peivel szinte lehetetlen volna.

Ezért ismertetésünk egyetlen lehetsé
ges célja figyelemfelkeltés, bírálatot 
legfennebb a Borbola által felhasz
nált bibliográfiával kapcsolatban 
mondhatunk. Igaz, ez bizony kihat 
részletállításaira, de semmiképpen 
sem vonja kétségbe érdeklődési irá
nyának indokoltságát.

(A továbbiakban, az ismétlések 
kerülése végett, ahol mondatnyi 
vagy még hosszabb szöveg idézőjel
be kerül, az mindig Borbola könyvé
ből van „kiragadva” )

A hieroglif írás .jellemzője a fo
galomjelek, a szótagjelek és az önál
ló mássalhangzók hieroglifáinak 
közös előfordulása, tehát vegyes 
írás’!., „más, esetleg korábbról ada
tolt írásrendszerek és a hieroglifás 
írás között nem látunk közvetlen 
származásbeli összefüggést... sem 
a székely rovásjeleket, sem a felté
telezett ősábécé lineáris jeleit nem 
tekintjük a hieroglif írás közvetlen 
elődjének.”

Majd így folytatja: „először a gon
dolkodás képszerűségével ismerke
dünk meg”... „A gondolat a tapaszta
latok alapján szerzett ismeretekből 
származó képek összessége. Képe
ink nincsenek nyelvhez kötve, így a 
gondolkodás, a képek képzése egye
temes emberi tulajdonság.” (Saját
ságos, hogy nem használja a kép
zet lélektani fogalmát. E rendkívül 
izgalmas téma érdemben való meg
tárgyalásához vissza kellene lapoz
nunk a pszichológia történetében 
vagy 70 évet, egészen az alaklélek
tanig, „Gestalt” — nyelv és gondol
kodás — összefüggéseinek a meg
tárgyalásához, pl. Kari Bühlerhez, 
de erre igazán nincs terünk, és ha általá
nos érvényű kijelentésektől megtartóztat
juk magunkat, nincs is feltétlenül szüksé
günk.)

És itt elérkezünk a már említett Bibli
ográfia, a felhasznált könyvészeti anyag 
nem egyiptomi, hanem magyar vonatko
zású hiányosságaihoz. Egy lábjegyzetben 
említi, hogy a Halotti beszédben előfordu
ló eleve szó helyes olvasata egy dr. Nagy 
Sándor nevű szerző 1956-os Buenos Aires
ben megjelent könyve szerint Élő, és ma

ismerése, az ősszavak ellentétes jelentésé
nek elve, vagy az egytagú szavak megfor- 
díthatóságának módszere).

E fejezetben a magyar nyelv saját más
salhangzóiból 24 tagú sort állít össze, s 
egybeveti mintegy 22 olyan hierogliffel, 
amelyeket már hangértékek jelölésére 
használtak. A hangot az ábrázolt tárgy 
vagy élőlény nevéből vonták el, úgy tű 
nik, általában az első hangját (pl. rés = r), 
de Borbola szerint akár az illető szó utol
só hangját, sőt a középsőt is kivonhatták 
(pl. a láb jeléből lett a b, a rónából az rí). 
Miután azonban semmi módon nem kísér
li meg tisztázni, hogy mikor s miért me
lyik hangot kell kivonni a szóból, még fel
tevésekkel sem kísérletezik, kétely ébred 
bennünk módszerének biztonságossága 
tekintetében.

Kezdjük tehát a b hang hieroglifjével, 
amely egy emberi lábat ábrázol: lábszár 
két függőleges vonalból és oldalnézetben 
egy lábfej, félreismerhetetlenül. Az egyip

tológusok szerint éppen ennek a 
jelnek hangértéke 3000 év alatt 
nem változott, Borbola szerint, 
az ő olvasataiban gyakran ép
pen „láb” jelentésben fordul elő, 
ritkábban b hang gyanánt.

A helyes felfogás szerintem 
nem az, hogy „a harm adik” han
got vonták el a láb szóból, ha
nem: visszafele olvasták -  ejtet
ték -  ki, s akkor -  az „első” volt! 
Ez nem szőrszálhasogatás. Egy
részt az egy szótagú szavakat 
könnyű megfordítani, s ha ez 
gyakorivá lesz, olykor hangja
ik is módosulnak, pl. bog = göb, 
köp = pök, mag = gumó, meggy = 
gyümölcs (eltekint a „török” szár
maztatástól), vagy visszafele ol
vasva valamilyen rokon értelmű 
jelentést kapnak, például a láb, 
amely oszlopot is jelent (lásd: „lá
bas ház”, vagy kis tornyot', „ha
rangláb”, vagy alsó részt (hegy 
vagy kert lába), a megfordítása 
által a bál szót nyerjük, amely
ből a bálvány szót képezték, ami 
tudvalevőleg szintén jelent osz
lopot, például kapubálvány, és 
több ácsmunkánál gerendát, ten
gelyt stb. A pálca akár kicsinyí
tésként is felfogható.

A cs hangnak két hierogli
fás jelét mutatja be, az egyik 
olyan, mint a rovásírás cs jele, 
csak 90 fokkal elfordítva -  két 
rövid párhuzamost két ferde vo
nalka köt össze - ,  a másik egy 
tóféléből kinövő vízi növénysor. 
A nemzetközi egyiptológia sze
rin t az első jel szótartalm a csa

torna, a másik „medence tavirózsákkal”. 
Borbola megjegyzi, hogy az idegen ajkú 
egyiptológusok, miután nyelveikben cs 
hang nincs, ezt nem is keresik. Ez azon
ban legfennebb a franciára vonatkozhat, 
mert az angol eh, a német tsch, az olasz ce 
egész határozottan cs hangokat is jelöl!

Az első jel esetében szerzőnk egyértel
műen elfogadja a „csatorna” alakot, no
ha ezt alaposabban meg kellett volna tá r
gyalnia, mert mint ő is írja, a hivatalos 
» > »  f o l y t a t á s  a  6 .  o l d a l o n

gát az Istent jelenti. Nos, ha ő, Borbola 
nemcsak finnugrista bibliográfiát hasz
nálna -  annak ellenére, hogy ádáz ellenfe
le a finnugrizmus tételeinek és szemléleté
nek —, akkor erre vonatkozólag százötven 
évvel korábbi megállapításra is hivatkoz
hatna! A Czuczor-Fogarasi-féle (a finnug- 
risták által lebecsült, félretolt) szótárban 
erről ugyanis ez áll: „ELEVE... Legré
gibb nyelvemlékünkben szintén a fönteb- 
bi módon írva mint főnév jelent istent... 
Révai fejtegetése szerént annyi mint élő 
(vivens), azon időben tehát szerinte az 
Isten szó mellett ez is divatozott volna, 
mely a héber, syrus, chaldeai nyelvben 
is él, el, eloa, elohu alakokban fordul elő. 
Antiq. Lit. Hung, stb.”

Ez nem a Borbola mulasztása, hanem 
a Zsirai-féle finnugrista terror következ
ménye, amely k itúrta a magyar nyelvé
szet hagyományai közül a XIX., sőt az 
azt megelőző századok fontos műveit, töb
bek közt a filologizáló őstörténet-kutatás

eredményeit, s így ezekről a legtöbb olva
sónak legfennebb rossz élcek, fajankós 
szellemeskedések formájában van tudo
mása. (Mint pl. Kappanhágó -  Koppen
hága stb.)

Ézért m indjárt ugrunk is egyet a 
könyvben, a Mássalhangzók, betűk című 
fejezethez, szemléltetendő, hogy milyen 
előnyöket jelentett volna az úgynevezett 
délibábos módszerek alkalmazása (mint 
például a szócsaládosítás elve, vagy a 
hangrendi párhuzamok jelenségének fel

5



HELIKON

» » >  f o l y t a t á s  a z  5 .  o l d a l r ó l  

nyelvészet szerint a csatorna szó a szerb- 
horvát scsetrnyjébői, az meg az olasz 
cisternából ered. (CzF. még megemlíti a 
héber czantaróth szót is.) Valószínű, hogy 
létezett egy csat kezdetű, eredeti magyar 
szó is — a csat szó meg változata a köt szó
nak - ,  m ert a csatorna végül is összekö
ti a vizenyó's területeket a folyóval vagy 
tóval, s ezt a szót „kapturálta” a „csator
na”. S ha ez a feltevés esetleg megcáfolha
tó lenne, még akkor sincs semmi veszve a 
szókezdő' cs hang vagy betű terén, m ert a 
csatornának van még magyar neve, pl. a 
csörgő vagy csurgó.

A másik hieroglifa, a lótuszos medence 
rajza nagyon hasonlít egyes régi ábécék 
s vagy scs hangjaihoz, vagy a cirill scs- 
hez — itt Borbola a csíra és mocsár szavak
ban keresi a cs hangot. Egészen meglepő, 
hogy nem ismeri a csáté s csádé szava
kat és rokonaikat, melyek vízinövények
kel benőtt helyeket, olykor m agukat a 
vízinövényeket vagy a belőlük készült 
kötelet is jelentik. Sőt, sok helyen a csa
ták szónak is ez a jelentése, amolyan ná
das, sásos hely, s e locspocsos, sáros víz, 
„lucsok” jelentésű szó itt m ár határozot
tan  nem hangutánzónak tűnik. (Micso
da sunyi mulasztás, hogy a földrajzi ne
vek nem kerülnek bele az etimológiai és 
tájszótárainkba, például: Csan, Csány, 
vagy a Csaj-tó, m ert esetleg kiderülne, 
hogy Csongorád nevéből nem hiányzik 
még egy r  hang.)

A legproblematikusabb azonban Bor- 
bolánál az f  hang jelének az értelmezé
se. Az ábra egy szarvas vipera. Nagyon 
bonyolult szófejtési manőverezés után 
ju t el belőle az f, illetve v hanghoz. Pe
dig nagyon kínálkozott volna a féreg szó, 
amely bizony nemcsak kukacot jelentett. 
(CzF: „Népnyelven minden féle k á rté 
kony, vagy undok állat, milyenek a far
kasok, kígyók, békák, egerek, poloskák 
stb.”)

Ugyanígy a gy hang jelének egy kígyót 
mutatnak fel, hangértékét itt is a harma
dik hangból vezeti le, holott e szó ugyan
csak megforgatható, lásd visszafele gyík, de 
távolabbról idetartozhat a csík is, a sikló is, 
sőt a csiga és a kagyló is -  gondoljuk el, öt
ezer évvel ezelőtt esetleg nem úgy különböz
tettek a jelentéseik között, mint mi, ma.

A g  hangot olyan ábrán mutatja ki, 
amely valamilyen kandalló, kemence 
vagy kohó homlokzata lehetne, a tüzelő
nyílással. A g  hang pedig szerinte onnan 
eredne, hogy ebben a valamiben tűz éG. 
Kis lapozgatással rábukkant volna akár
hány szótárban a tűzhely, katlan jelenté
sű gócra, amely rengeteg nyelvbe átment, 
és a hasonló jelentésű székely tájszóra: 
a gógra. Sántha Attila Székely szótára 
„gob” alakját is feljegyzi, hozzátéve, hogy 
m ár csak Moldvában él.

A h hangjele egy olyan ábra, amelynek 
amellett g  hangértéke is van. Anélkül, 
hogy belemennénk a h és g  hangok sajá
tos felcserélődésének esetére egyes nyel
vekben (lásd „Gejnrih Geine” az orosz
ban), nézzük meg kissé alaposabban a 
kanócként meghatározott ábrát: egy há
romszorosan egymásra tekert, összefont 
szál, fonal vagy zsineg. Ha így nézem:
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hurok vagy hurkok, lám, itt a h hangér
ték, ha tovább nézem: gúzs. (Lásd: tekert 
gúzzsal nehéz tormát ásni!) A kötet vé
gén a Szószedetben ismeri a gúzs szót, itt 
azonban még nem.

Anélkül, hogy minden értelmezésen vé
gigmennénk, még csak kettőt: az n hang 
jele egy hullámvonal, de ő hangértékét a 
„róna” szó közepéből vonja el, ami viszont 
most már egész valószínűtlen... mivel ott 
van a nedű, nedv, nyirok, nyár.

A víz jeleként Egyiptomban hárm as 
hullámot használtak, kiolvasva mo ... 
lásd „mocsár”, „mos”, sőt Mózes nevének 
Mosha változata: „a megmosott”... S ve
gyük tekintetbe, hogy a magyarban az n 
és m hangok, noha nem rokonok, olykor 
mégis egymásba játszottak: nevet-mevet, 
kan-kam, kán-Kám (tatár).

Ezt a jelet „Gardiner egyébként a jel
zett csoportban az l hanggal is azonosítot
ta”, persze, hiszen ott van a lé szavunk, a 
levésnek, őslevesnek, létnek, megfordítva 
az életnek a szava.

Valaha, valahol azt írtam, hogy a ma
gyar nyelvben végbement utolsó nagy ese
mény az l és r hangok elválásának „tisztá

zása” volt. (Azóta is szembeszökő sok ősi 
szóban az egy tőről fakadottságuk. Pl. 
ráz -  láz (a láz hidegrázással jár!), lebben 
= rebben, lohol -  rohan, lobban = robban, 
lebeg = repül, liba = riba (sőt zsiba) stb. 
Ugyanez a folyamat pl. a japánban máig 
sem ment végbe. Ezt azért jó tudni, mert 
Borbola megjegyzi, hogy az egyiptomi hi
eroglifák közt elismerten egy oldalnézet
ben ábrázolt lencsealak hordozza, de: „Ezt 
a jelet már korábban az l hanggal azono
sítottuk. Megítélésünk szerint az eredeti 
r hangot más (egy oldalnézetből mutatott 
sasféle) hieroglifa képviseli.” Borbola fenna
kad azon, hogy e réti sashoz hasonló ma
dár esetleg a turul lehetne, a közepén lé
vő r miatt. Holott én magam is legalább 
tizenhatszor írtam  róla, pl. a bukovinai 
Rarau hegycsúcs neve kapcsán, de ben
ne van az „ócska” Ermann-Grapow-féle 
szótáramban is, „RaRau = fehér sólyom”. 
Innét ered nyilván ráró m adarunk (falco 
haliaetos) neve (hogy a forrásunknak tu 
lajdonított északnyugat cseh és délnyu
gat szorb nyelvek honnét vették?... annak 
csak ők járhatnának utána).

Ezért kifogásoltam fennebb: amíg 
Borbola János kitűnő modern bibliográ
fiát használ az óegyiptomi nyelvben te tt 
utazásaihoz, addig az alapvető magyar 
„délibábos”, értsd, a hivatalos nyelvészet 
által elutasított vagy marginalizált, más 
felfogású szerzőket mellőzi. Ezt megér
tem, mert nehéz rájuk bukkanni. (Bár 
ha Lugossy csillagismereti művét olvas
ta, olvashatta volna a Hangrendi párhuza
mokat is, és ha m ár a gáttalan képzeletű 
Baráth Tibort felvette beismert Forrás
munkái közé sokkoló ötleteivel, bevehet- 
te volna Magyar Adorjánt is (akit bent a 
szövegben említ is, csak jegyzetben nem). 
Különösen jól fogott volna számára Bállá 
Zoltán írásainak átböngészése, mindenek
előtt a Szemléletes gondolkodás logikája. 
Az nem róható fel neki, hogy Révai Mik
lós magyar nyelvtanát nem ismeri, mert 
nemcsak nem fordították le még latin
ból (Elaboratior Grammatica Hungarica, 
1806), de eléggé el is hallgatják. Igaz, van 
ennek egy rövid magyar változata, az sem 
forog közkézen. Viszont Czuczor Gergely 
és Fogarasi János munkásságának ismere
te nélkül hozzáfogni a magyar nyelv „mély-

búvárlatához”, sok felesleges és néha komi
kus bolyongásra kényszeríti a vándort.

Megköszönve, hogy a Helikon szerkesz
tősége teret adott e „figyelemfelkeltésre”, 
reméljük, hogy egyszer majd még vissza
térhetünk Borbola kötetének végén kö
zölt Osmagyar Magyar Szószedetére, ami 
végül is óegyiptomi -  mai magyar szótár, 
akár az egyiptomi alvilágba tévedt ma
gyar tu rista  segítségére szolgálhat. Ám 
sohasem feledve az intelmet: Halandók: 
Az istenek nem szeretik a vakmerőket.

P. S. Az érdekesség kedvéért: Egyip
tommal a „magyar mitológia” vonatko
zásában m ár Csengery Antal is foglalko
zott, ugyanabban a kötetében, amelyben 
Ipolyi Arnoldot bírálja, közöl egy nagyobb 
tanulm ányt Egyiptom műveltsége címen. 
Meglepően tájékozott korának nézetei
ben és felfedezéseiben. Történeti Tanul
mányok és jellemrajzok Csengery Antaltól, 
1870. A tanulmány első része az egyip
tomi írásról Lipcsében jelent meg 1854- 
ben.
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BOGDÁN LÁSZLÓ VERSEI
S zisz  I.

„Játsszuk, ami nincs, de lehetne.”
(Szilágyi Domokos)

Pengevékony volt és kopasz. Ebben is kora előtt járt.
Akkor a nagy haj volt a divat. A  tiltakozás egyik formája. 
Csak a rabokat nyírták kopaszra és a babákat.
Aki önakaratából válott kopasszá, rögtön gyanús lett.
Ültünk a kád szélén, bukaresti lakásában,
és kánonban hánytunk. Ha, ha... a Kovászna gin...
és a világszellem vágtatott fakó lován -
És ő egy pletykás erdélyi memoárírót olvasott fennhangon,
Tanuljak! Abban az évben lépett a holdra Armstrong.
Mi névrokonát hallgattuk... O, az a trombitaszóló.
„A költészet komoly dolog -  csuklóit -, bele lehet halni...”
S  a kád melletti tükörben, a rulettcsendben 
összekapcsolódott egy életfogytiglani pillanatra a tekintetünk. 
Ha egyebet nem, ezt azért hét év múlva bizonyította.

Vonaton. H etvenes évek.
Hogy miért mentem hetvenöt júniusában a Zsil völgyébe ?
Hát nem mindegy?!? Tanulmányozni szerettem volna 
A román proletáriátus munkakörülményeit. Hullott a korom, 
egykedvűen hullott. A  bányászok rossz vodkával kínáltak. 
„Minket írjál meg, baszd meg, a szocialista munka hőseit!”
A vonaton végig álltam. Koldusok. Részegek. Kriptaszökevények. 
Felettünk a nagy, kerek ég. Nem volt megállás.
„Mi lesz velünk! -  sírt egy öreg. -  Mink itten rekedtünk, 
a nyavalya törje ki, ezek között, partra vetett halak.” 
„Mindegy az -  legyintett a társa és cigarettával kínált. -  
Egyszer majd elmúlik minden. A középkor is elmúlt.
A mammutok is,”„Minket írjál meg -  vicsorgott a félmeztelen vájár, 
száz méterrel tengerszint alatt és omlott a föld.
Hát ez a szabadság, gondoltam még, és tovább vitt a vonat.

A hetvennégyes n yár
Ha mindenáron vissza, akkor a hetvennégyes nyárba, 
amikor még minden szebbnek tűnt s minden megvolt.
A tengerre ugrottunk le és ott ragadtunk, 
tűre feltűzött bogarak, nászutasok a légypapíron.
Gyalogoltunk Olimpuszra, Neptunra, Vénuszra, Szaturnuszra. 
Köveket gyűjtöttünk. Tyúkisteneket. Forgatott a hőség.
Eszelős körhintája. Nem volt megállás. Jupiteren 
Egy késő délutánon mélyen beúsztunk a tengerbe. Hullámra hullám. 
Lehet nem is kellett volna visszafordulni. Mi várt, úristen?! 
Harminc év díszletei esnek szét. A  felejtés huzatában 
arcok, nevetések, nevek, telefonszámok, címek, szavak pörögnek. 
„Hát te mit kerestél itt ezen a földön?” -  idézi T. művész úr 
Kosztolányit ’99-ben. „Pénzt, de keveset!” -  így a cigánykocsis 
a szomszéd asztaltól. „És te?”„Én magamat, de én se találtam.”

Balázs Imre: Fal

A m íg  a  bu szra  várunk
Mezey Katalin címére

Amíg a buszra várunk, feltűnnek némely képek.
Rögtön el is lobbannak. A  régi nevetések 
se járnak vissza, csak aggmenhelyek bűze.
De ez se zavar immár. S  nem zavarsz már te se.
Már semmi se zavar. Amíg a buszra várunk 
idegen szemekben tévedhet el halálunk.
Minket bármikor megkap. De hát még nem keres.
Szerelmi rémdrámákban sikoltoz alperes.
De a busz egyre késik. Csak a beretvás gyilkos 
feni beretváját. A z áldozat sikoltoz, 
de elfordul mindenki. Ha akarja vigye!
Púpos hátú macska a kétely és dorombol.
Lehet nincsen is busz már. A z is lehet megorrolt 
a buszsofőr s nem jön el. Ki mit főzött, ugye!....

A kezek tán ca
(Pessoa hívja a heteronimákat)
Mondja, hogy üres a világ. Hogy undorodik.
Mondja, hogy teli a világ. Hogy elege van.
Mondja, teli-üres a világ, mint az ő töke.
Mondja, hogy utálkozik, hogy rajong, hogy retteg...
És estére, akárha egy edényben lennénk, vigasztalan esik. 
A z a kopogás az edény szélén. Gépfegyver halkuló ugatása. 
Néhány páratlan kék kéz tánca az esőben. (Hallucináció?) 
Am i a kompromisszumok világtörténetében semmit semmit 
sem jelent. A  semmi különben is az edény, amelyben 
vagyunk, mi senkik, semmik -  így Pessoa, Ricardo Reisset 
idézve. De a hajóorvos bujkál valahol. Nézi a kék kezek 
táncát a páros csillagok alatt. Velünk valaki játszik.
Egy levél lehull. Egy faág tétován felemelkedik.
Legalább Alvaro de Campos jöhetne, írhatna erről ódát...

Levél egy róm ai fu vo láslán yh oz
Nem tudom emlékszel-e még rám Claudia? Naso vagyok, az 
elátkozott költő. Gyönyörűen fuvoláztál, amikor találkoztunk, 
Vékony, fekete lány. Melleid szokatlan teltnek tűntek 
Az átlátszó tunikán átderengve, de legizgatóbb mégis 
A fuvola volt duzzadt ajkaid között. Már akkor is virtuózán 
Fújhattad a bíborfuvolát is, átváltoztatva a mihaszna férfiakat 
Téged meghágni akaró csődörökké, üzekedő kankutyákká. 
Tetszett ahogy játszottál. Meghívtalak házamba is, 
néhány óra múlva, boros kupámmal kezemben gyönyörködhettem 
játékodban. Kérésemre lehullott a tunika is és a szádban 
izgatón illegett a fuvola. Elvarázsoltál. Húsz éve történt. 
Emlékszel még rám? Én, a száműzött, nem felejtelek el soha. 
Fohászkodj értem, Claudia. Rómában szeretnék meghalni,
S  még egyszer szeretném hallani élveteg fuvolád bűvös szavát.

H am vas kertekben
Saláták között verslettek a retkek.
Élvezettel falt be éhomra két szem epret.
A kert már lobogott, tomboló napsütésben. 
Tétován írta le: „lehet, hogy ez az éden!”
Kóbor felhők takarták a sugárzó napot. 
„Megszegve az ígéret megint...” -  gondolkodott. 
Két lábra álltak zord fák között az árnyak.
A kibillent idő réseiből szél támadt.
Fűbe keveredett. „Patmosz szigete lenne?...” 
Renitens császárkörte ingott. „S ha oda menne?” 
Távolodott minden. Gondok, tervek, a ház. 
Karnevál zajlott már a kizökkent időben. 
Fölemelte pálcáját és vezényelt a szellem: 
„Thanatosz most távozhat. Jöjjön Erosz s a láz...”
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S za b a d  o rd ítá sban
A z éj körbefordult,
m in t v icsorgó  ró zsa sz ín  lavórok
és lü k te tő 'lep k ek ék  csavarok .
Ott volt ez, ahol az éj 
kanyarodik és szitkozódva és 
anyázva az előtte haladó 
gyalogosokra bokrát köt önmagán, 
miközben felhőként zuhan 
göcsörtös útján a végtelenbe.
Tibi a nemlétező ember -  a Van, 
aki nincs és sosem lesz -  felkelt és 
visszazuhant és újrapróbálta és 
mégis megszökött az álom 
mélysárgánkék mágneses 
börtönéből, ahol kukoricaszotyit 
köpködött a lefolyó érdesen 
tükörsima örvényébe, mert 
akkor és ott ezt érezte jónak.
-  Hát, igen -  mondta Sanyi, aki 
Tibi egy másik énje volt, aki a 
testén kívül egy másik alkohol 
alapú létformában tengette 
dágványosan és poshadtan világos 
széncinegéit az egyik, az 
óperencián és a halványlilán 
elomló már-már légies, 
függöny szerűenbeton 
komplexumain túli, Moszkva téri 
kiskocsmában.
-  Hát, igen -  mondta Sanyi, 
ugyanúgy, ugyanazzal a nemlétező 
tűzzel és koszos belenyugvással, 
mint ahogy bizonyos József Attila  
akarta mondani a „Nem én 
kiáltok” című egész kötetével, ami 
nem igaz, mert hazudtam és 
ugyanúgy, ahogy Tibi gondolta 
volna pontosan három héttel és 
tizenhárom másodperccel azután, 
amikor zölden, sápadtan és 
büdösen feküdt meztelenül egy 
fémlapon útban az örök fény és 
meleg felé, az éltető 1300 fokba.
De nézzük -  obszerváljuk,
ahogy a rohadt nagy 
csillagvizsgálók szokták a 
körülöttünk lévő teret, sosem véve 
észre, hogy egy bazinagy segget 
néznek, ráadásul belülről, mert ez 
az egész világegyetem csak atomok 
halmaza egy tamponban, amit a 
felettünk álló Isteni lény már rég a 
boldogabbik felébe helyezett és 
már lassan tele is menstruál- 
gonoszsággal.
De ez persze semmilyen 
hatással nincs jelenlegi életünkre, 
mint ahogy egy bizonyos TV-s 
személyiségnek sem volt, aki

s z in té n  a z t  m o n d ta , h ogy  
„obszerváljunk” egy műsorban, ami 
minden este leültetett fél évig egy 
helybe 1 millió embert, tehát mégis 
hatással volt ránk.
N é zzü k  teh á t, h ogy  m i ra g a d ta  
T ib it  k á ro m h é tm ú lv a  a z  örök  
(nem)lét
vadászfelhőkarcolószamovárjainak 
a csücskébe bele. Milyen rángató, 
dögönyöző, simulékony remények 
tolták prehalott hősünket egy 
olyan abszurdan szimultán 
helyzetbe, ahol máslap.

M áslap
Egy galamb, egy gőzkalapács és 
egy illatos rózsaszín gondolat 
embert képes ölni, ostoba fatális 
tartamábilisan totretertábilisan 
hülye véletlenek erejének ocsmány 
szidónikus kihasználásával, mint 
az állat.
Nos, Tibi az ezotériával 
foglalkozott behatóbban a halálát 
megelőző 30 évben, ahogy azt az 
indiaiak is teszik mindenben 
keresve a megvilágosodást: a 
nyomorban és szegénységben 
meditálnak, hogy addig se 
éhezZENek, csak azt a tehenes 
kibaszást röhögöm azóta is- 
Buddha jó fej volt.
Az indiaiak bármiben képesek 
megvilágosodni -  még a szexben is 
(bár ezt tagadják) -  Tibi vallása 
viszont éppen az örök homályban 
keresendő, a misztikus füstben, az 
örök sötétben, ahol az örök 
világosságot kereste a folyékony 
tűzben, az illatok színében és izzó 
szárazságában a Haldokló halhoz 
címzett már fentebb lefestett 
Moszkva téri kiskocsmában.
Hldokló hal. Te, akit nem is így kell 
leírni, csak már megint lusta vagyok 
kijavítani, ezért leírom újra. 
Haldolkló hal. És megint nem 
sikerül, de ez már rossz vicc, 
úgyhogy ezt le se írom.
Haldokló hal. Ahol a múlt és a 
jelen összeér a háromhetes bejgli 
keménységű idő és vizelettartási 
zavarban a prosztatagyulladás 
balközépfokának a felénél jobbra, 
a padlizsánlila retekben.
-  A retek csak illúzió. -  mondta 
Sanyi, akivel végiggondoltattam az 
előbb ezt az egészet, de nem sokat 
értett belőle, mert a homályban 
minden író zöld és a zöldeket 
rohadtul utálták, mert minden ami

rossz, az zöld.
Zöld a saláta, a hernyó, a 
boldogság, ami elől oly elszántan 
menekült a kisüsti nevű alvilágba, 
amely rosszabb volt, mint a 
Mátrix: Ha nem is olyan bonyolult, 
de valahogy sokkal értelmetlenebb, 
és még a miniszterelnök feje is zöld 
volt a rossz ionágyús kocsmai 
tévében.
De persze és egyébként is mert 
miért ne hogyha már és akkor 
bejgli. Szóval Sanyi volt Tibi lelki 
vezetője sherpája ezen a meredek 
és göröngyös úton 
Felfelé -  a fénybe,
Befelé -  a lélek ismeretlen 
mélységeibe
Kifelé -  teljes apátiát mutatva 
Jobbra és
Balra nézve, amikor 
ATmentek a zebrán és végül 
Lefelé.
Lefelé, méghozzá egy nyitva 
hagyott csatornafedélen át a szó 
szerinti alvilágba, abba a 
mélységbe amit egyedül Tibinek 
adatott meg elérni a fent említett 
asztrális kapun át megtéve 
spirituális utazását a nedves és 
büdös patkánynirvánába miközben 
egy illatos rózsaszín gondolat (név 
szerint Gizi, a Haldokló pultosa) 
szűkítette tudatát, majd egy 
galamb illette jószerencsével a bal 
vállán, ami miatt nem nézett a 
lába elé, ahol egy otthagyott 
gőzkalapácson át fejjel indult neki 
a nyitva hagyott ismeretlennek. 
Mindez káromhétmúlva történt. 
Hát ennyi.
Bejgli -  mondta az idő és 
öngyilkos lett.

Farkas Ph. Zsolt: 1986-ban szü
letett Nyíregyházán. Az ELTE első 
éves magyar szakos hallgatója.

8



HELIKON

HUDY ÁRPÁD
Komikadze, avagy a Nevetés Odüsszeiája
(K iv e z e té s  a  h u m o r  e lm é le té b ő l)

„Keserű szókkal nevetek.,,
(Gogol sírfelirata)

I. Ó kor é s  m o st
„Miért szorítja össze szívemet a bá

nat?” -  kérdi Gogol a Színház után- 
ban (1842), majd így felel: „Senki 
nem vette észre, hogy darabomnak 
van becsületes szereplője is. Ez a be
csületes, nemes lelkű személy a neve
tés.

A nevetés sokkal jelentősebb és 
mélyebb, mint általában gondolják. 
Nem az a nevetés, persze, amelyet 
átmeneti ingerültség vagy a jellem  
epés, beteges természete szül; és 
nem is az a léha nevetés, amely az 
emberek unaloműzésére és mulatta- 
tására szolgál. -  Hanem az a nevetés, 
amely a fényben úszó emberi termé
szetekből árad, mert a legmélyükben 
hordják a vidámság bőven bugyogó 
forrását...

Tévednek, akik szerint a nevetés 
fölháborít. Csak ami komor, az hábo
rít föl -  a nevetés mindig áttetszőén 
tiszta. Sok minden fölkavarhatná az 
embert, ha mezítelenül állna lelke a 
világban; de ha a fölháborító komor
ságot a nevetés erős fénye besugá
rozza, a lélek is lecsillapul... Csak
hogy az emberek nem hallják ki az 
ilyen nevetés hatalmas erejét: mind 
alantas, ami nevetni való -  mond
ja a világ; s csak annak adja meg a 
fennkölt nevet, amit zordul és meg
erőltetett hangon ejtenek ki.”

(Bahtyin, A népi nevetéskultúra és a 
groteszk, in: A szó esztétikája. Gondolat, 
1976-359.1.)

A nagy ukrán (nem orosz, csak oroszul) 
író által felpanaszolt, az igazi nevetés
re süket emberek bizony illusztris társa
ságot alkotnak az ókortól napjainkig, az

egész atlanti kultúrakörben, s közöttük 
is az elsó' sorokban találhatók mindazok, 
akik hivatásból és kinyilatkoztatásszerű
en boncolták, elemezték, osztályozták és 
modellezték a komikumot, illetve a hu
mort. Arisztotelész nyitja a sort, és nagy
ságát valóban nem lehet eléggé méltatni, 
figyelembe véve az általa útjára bocsátott 
eszme hatóerejét. Amely történetesen tév
eszme.

Poétiká-jában a Sztagirita a tragédia 
máig mérvadó elemzése mellett foglal
kozik a komédiával is. Értekezésének 
ez a része töredékesen m aradt fenn, itt 
adott meghatározása azonban, sajnos, 
nem veszett el. Ez lett ugyanis a követ
kező kétezerötszáz év humorteoretikusai
nak bibliája. Igazság szerint m ár a nagy 
és oly sok mindenben cáfolt előd, Platon 
elmélkedik a nevetséges mibenlétéről 
Philebos című dialógusában. Szerinte a 
komikus hiba, vétség, mégpedig a lélek 
világában: mint a gazdagság, szépség, 
erény iránti elbizakodottság. A félelme
test viszont kizárja a nevetséges köréből.

Arisztotelész e kérdésben kivételesen 
mesterére hagyatkozik és felállítja a kö
vetkező alaptételt: A nevetséges valami 
hiba vagy rútság, amely fájdalmat és 
bajt nem okoz. Akár egy ókori fürdőszol
ga megkérdezhette volna halkan, hogy 
milyen hiba vagy rútság az, amely nem 
okoz fájdalmat? De a jelek szerint nem 
kérdezte, mint ahogyan nem okvetetlen- 
kedtek a formális logika atyja ellenében 
a következő jó néhány nemzedék filozó
fus csillagai, tudós tekintélyei és gondo
latbajnokai sem. Az axióma tudományos 
közkincs lett, tetszetős elmekonstrukciók 
sarokköve.

A humorral foglalkozók névsora im
pozáns. A m ár említett két nagy görög 
után, hogy csak néhány tiszteletet éb
resztő nevet említsünk, többek között Ci
cero, Quintilianus, Kant, Hobbes, Berg
son, Darwin, Kierkegaard, Freud érezte 
szükségét annak, hogy megpróbálkoz
zék az emberi létezés eme rejtélyének 
megoldásával,. A nevetésre vonatkozó 
megfigyelések, aforizmák, eszmefutta
tások pedig szinte minden nagyobb filozó
fus, tudós, művész szövegeiben előfordul
nak. A definíciós kísérletek sokféleségére 
jellemző az a megállapítás, amellyel a 
másodvonalbeli kutatók egyike, a német 
Kraepelin gúnyolódik kollégáin: „Ha va
lakinek, aki nem tudja, miről van szó, el
sorolnánk az összes meghatározásokat, 
aligha jönne rá, mire vonatkoznak.”

Az eredetiség inflációja mellett külön 
zavaró, hogy első- és huszadrangú szer
zők példás egyetértésben, vígan keverik 
dolgozataikban az elméleti szempontokat 
fiziológiai, erkölcsi, technikai és műfaji 
kategóriákkal. A szemléltetést szolgáló 
példaanyagot az írástudók céhének ősi ha
gyományai szerint többnyire szigorúan 
egymástól másolják, mint gimnazisták 
a vizsgadolgozat számtanpéldáját. Verhe- 
tetlenül népszerű a humorra szakosodott 
filozófusok körében az a lényegmegvilá
gító ábra, hogy az utcán elesik valaki, és

ezen a szem tanú kacag. De csak ha nem 
töri kezét-lábát-nyakát.

A számos meghatározási kísérlet vég
eredményben két-három alapgondolat
ra  egyszerűsíthető. A többség az arisz- 
totelészi meghatározást variálja. Kant 
megalkotja a „csalódott várakozás” elmé
letét, amely szerint akkor nevetünk, ha 
valami más jön, mint amire számítunk: 
Parturiunt monies -  nascetur ridiculus 
mus. (Vajúdnak a hegyek -  s szülnek egy 
nevetséges egeret.) Ez a megfogalmazás 
valóban találó, csakhogy nem a humor 
lényegét, hanem a nevettetés alaptechni
káját illetően. Ugyanakkor a humorelmé
letek születésének is csattanós mottója le
hetne.

Általános a kontraszt-elmélet is, mi
szerint a komikusban két, össze nem il
lő dolog egyesül. Egyes szerzőknél ez 
az észszerű és az esztelen ellentétpárja. 
Felmerül még magyarázó elvként a kár
öröm, Hobbes pedig a felsőbbrendűség 
érzetét nevezi meg a humoros forrása
ként, Kari Groos pedig a játékból vezeti 
le. Bergson szerint a komikum az automa
tizmus, a gépies, élettelen merevség elle
ni védekezés lélektani és társadalm i me
chanizmusa.

A könyv, amelyet erről írt, maga is a te 
oretikus merevség és élettelen gondolko
dás iskolapéldája. Freud a többiek által 
elhanyagolt viccet állítja vizsgálódásai kö
zéppontjába, és az álomhoz hasonlóan az 
elfojtott gátlások kiélését látja bennük.

Ä fenti alapszempontokra, illetve ezek 
kombinációjára épített tételek külön- 
külön és összességükben megvilágítják 
ugyan a nevetés egy-egy fontos aspektu
sát, részterületét, távol állnak azonban 
attól, hogy mélységében és teljességében 
értelmezzék a szellemi erők működésé
nek e nyilvánvalónak tűnő, ám mégis oly 
titokzatos területét. Jellemző rájuk -  és 
ez a fatális arisztotelészi örökség -  az esz
tétikai szempont uralma, a tragikum  és 
komikum szembeállítása, az, hogy a ne
vetségest az ártalm atlan rútság körébe 
utalják. A komikum, mint alantas, szem
ben áll a fenségessel.

» > »  folytatás a 10. oldalon
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» > »  f o l y t a t á s  a  9 .  o l d a l r ó l

II. Kómosz, a Jánusz-arcú
Bár egy-két szerző, elszigetelten, felis

meri a szubjektum döntő szerepét a komi
kum létrejöttében, a humor elméleti iro
dalm ának fő jellemzője, hogy vizsgálata 
tárgyát objektív jelenségként kezeli. Meg
próbálja úgy leírni és osztályozni, mint 
a valós világ bármely más szeletét. Már
pedig ez eleve reménytelen vállalkozás. 
Érdekes módon az ideológia vaskorlátai 
közé szorított, megsemmisítő táborok á r
nyékában alkotó orosz tudósok nyitják 
meg a kérdés vizsgálatának új távlatait.

Mihail Mihajlovics Bahtyin irodalom
tudós a népi nevetéskultúra, a humor 
legarchaikusabb rétegeinek tudományos 
felfedezője. Már a múlt század húszas
harmincas éveiben megírja alapvető ta 
nulmányait, ám ezek csak több évtizedes 
késéssel jelenhetnek meg a Szovjetunió
ban, hogy aztán egy csapásra forradal
masítsák a humor szemléletét. Bahtyin 
a középkori népi mulattató kultúra je
lenségeit elemezve megállapítja, hogy ad
dig „csak egyediségükben tanulmányoz
ták  őket, teljesen elszakítva az őket szülő 
anyaöltől -  a karneváli szertartásformák
tól (...) Az újkori kulturális esztétikai és 
irodalmi normák alapján tanulmányoz
ták  e jelenségeket (...) Modernizálásuk
kal helytelenül m agyarázták és értelmez
ték őket.” (Bahtyin, ua.- 319.1.)

Vlagyimir Jakovlevics Propp alapve
tő műve, A komikum és a nevetés prob
lémái, halála után, 1976-ban jelent meg. 
Bevezetőjéből érdemes hosszabban idéz
ni: „A meglévő komikumelméletekre ve
te tt futó pillantás nem túl vigasztaló ké
pet nyújt. Akaratlanul is felvetődik a 
kérdés: szükségünk van-e egyáltalán el
méletre? Rengeteg van belőlük. Érdemes- 
e e sokasághoz egy újabbat csatolni? Le- 
hetséges-e, hogy egy ilyen elmélet nem 
több, mint az elme játéka, holt skolaszti
ka, haszontalanság a bölcselkedés életé
ben? Első pillantásra nem alaptalan ez a 
szkepticizmus, hiszen a legnagyobb humo
risták  és szatíraírók remekül megvoltak 
mindenféle elmélet nélkül. (...) Az összes 
meglévő (és különösen a sok német) elmé
let első és alapvető hiányossága a riasztó 
elvontság. A teória független mindenfajta 
valóságtól. Az esetek többségében olyan 
nehézkes, hogy egyszerűen képtelenség 
megérteni. Néha oldalakon keresztül szó

sem esik a tényekről. Ha igen, akkor leg
többször csak illusztrációi a felállított 
absztrakt tételnek, az ellentmondó ténye
ket meg sem említi a szerző. (...) Vizsgált 
tárgyunk története során a módszer az 
esetek többségében abban állott, hogy a 
komikum lényegét előbb meghatározták 
ama filozófiai rendszeren belül, amely
hez a szerző tartozott. Az értekezők né
hány hipotézisből indultak ki, s ehhez 
csatoltak példákat.(...) Másik hiányossá
guk az, hogy az alapelveket az elődöktől 
kölcsönzik, eleve elfogadottnak tekintik, 
nem vetik alá ellenőrzésnek. Eme elvek 
egyike az, hogy a komikus szemben áll a 
tragikussal és a magasztossal, így azok 
a következtetések, amelyeket a tragikus 
és a fennkölt tanulmányozásából vontak 
le, ellenkező előjellel a komikusra is érvé
nyesek. (...) A komikus egészen más szem
pontok szerint határolódik el az esztétiká
ban, mint a tragikus. Semmiképpen sem 
az ellentéte, és általában nem lehet egy 
sorba állítani vele. Ha valami szembenáll 
a komikussal, akkor az a nem-komikus, 
avagy a komoly. (...) A komikust minde
nekelőtt önmagában kell vizsgálni, mint 
önálló jelenséget.”

Bizonyára feltűnt, hogy a humor, ko
mikum és nevetés (illetve humoros, ko
mikus, nevetséges) fogalmak felváltva 
bukkannak fel, s nem csupán a szöveg 
egyhangúságának oldására. Régebbi 
munkák a komikum és a nevetséges ki
fejezéseket részesítik előnyben, néme
lyik el is határolja tőlük a humor megje
lölést. Az újabb irodalomban mindinkább 
ez utóbbi nyert polgárjogot, a nevetéssel 
kapcsolatos jelenségek általános megne
vezéseként. Csak egy átfogó és bizonyára 
mesterkéltséggel fenyegető terminológiai 
rendszerezés tisztázhatná a témával kap
csolatos fogalmak és részfogalmak (neve
tés, humor, komikum, komédia, bohózat, 
irónia, szatíra, paródia, travesztia, gúny, 
vicc, tréfa, karikatúra, bolondság, bur- 
leszk, groteszk, abszurd stb.) egymáshoz 
való egzakt viszonyát. Addig is marad a 
köznyelvi meghitt pongyolaság.

De miként is sikerülhetne rendet vág
ni a műszavak bozótjában, mikor a jelen
tésük, pontos tartalm uk olyannyira bi

SÍPOS GÉZA 
A d a to lt ú tle írás

(Karácsonyi Zsoltnak)

Még ez a táj, a környezet, dolgok, ka
tegorikus verszárlat, darabos só, savak, 
felkiáltójelek, továbbá állványok ácsai, 
Még ez a hegy, dolog, tej, tajték, a hab 
az a fél vagy semmi tizedmásodperc, 

mikor csak egy 
fél abroncs pörög még, lassul 
a védkorlátra hajtogatódott roncson, 
a csendbe, mely még talál a fülhöz, 
megérné beleírnod magad. A  fenti alapzaj 
jelentősen kurtítaná ugyan szöveged 
hosszát, verslábait, plusz időtartamát; 
Nyitnád a szád mialatt 
sor, szóköz, osztódó kosztolányik 
másznak elő' az ülések mögül, 
Érdeklődéssel a külvilághoz 
fordul egyik-másikuk gerince, 
mikor korlát előtt és mögött nyár 
van, érik az egészen vad 
cseresznye. Harap.
Tartsd a szád, inkább integess 
hosszan és fárasztón verslábosoknak 
egy hárompontos biztonsági öv
vagy csak a csatjával. Ki nem 
mondott környékekben nem lenne 
tanulságos bíznod, ám abban sem, 
hogy nem haladunk az 
ácsokkal egy tálból 
cseresznyézni, bár itt e hegyen étvágyam 
elvette a kérlelhetetlenség szaga, 
mert nem foszlik nem magyaráz 
csupaszon leveg ő, melyből 
ráadásul legtöbb négy-öt nyelet ju t 
címzettnek alulírottnak, 
ahogy az a légzsák hálisten satöbbi kifúj.

Sípos Géza: 1978-ban szüle
te tt Kolozsváron. A BBTE-en 
végzett filozófia szakot 2000- 
ben. Jelenleg újságíró.

zonytalan? S kezdődik mindez az alap 
bizonytalanságával, nevezetesen azzal, 
hogy kik, min, mikor és miért nevetnek? 
A meghatározások, akár jónak, akár 
rossznak tartjuk  őket, nem oldják meg, 
csak odébb tolják a kérdést. Miért komi
kus az ellentét, a csalódott várakozás, a 
hiba, a fogyatékosság, a túlzás? Miféle 
testi-lelki-szellemi energiák szabadulnak 
fel a nevetésben? Mikor csendült fel a vi
lágegyetemben az első kacagás? Isteni-e 
vagy sátáni? Állati eredetű-e vagy embe
ri? Agresszió feszül-e benne, vagy gyógyí
tó görcsoldás? Elválasztja-e vagy összekö
ti az embereket? Az erő vagy a gyengeség 
megnyilvánulása-e? E kérdésekre egy
aránt adható igenlő és tagadó válasz, 
mert Kómosz Jánusz-arcú, méghozzá sok
szorosan az. A nevetés egyszerre racioná
lis és irracionális, földi és misztikus, tőr
döfés és alamizsna. Mint minden végső 
és banálisán titokzatos dolog.

Hudy Árpád: 1955-ben szü
letett Aradon, a BBTE-en végzett 
magyar-orosz szakon. 1986 óta 
Németországban él.
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BATÁRI GÁBOR

Csillagpor-magány
Vanda és Hilda
(N y o lc a d ik  (u ta s  a) 
n a g y  r e g é n y r é s z le g )

Időzzünk újra egy kissé Vanda Geröyk 
Brün, álnéven Szép Irén nagyon is fog
ható, érzéki ám istenes avagy félistenes 
éterteste környékén, úrnői idomok (völ
gyek, lankák, dombok, comb, ohh, de eme 
felsorolás nem ildomos) a timaioszi tér
anyagban, a kezdet, az őselvhölgy, magza
tá t combjai közt fojtó (akkó még megvót 
mindkettő, m árm int a bal combminta is, 
minden bombanőbalcombok ideája) maga 
a történet, történetem, történetünk: Szép 
Irén. Vajon milyen volt gyermekkora, szü
lei s szülői háza? Ha e kérdéskört meg
fejtjük, egyúttal megismerjük Szép Irén 
önállósult lábából lett hasonmásnő, Hilda 
Geröyk Brün álnéven Vésztőy Brünhilda 
rejtezkedő múltját is.

De sajna, nyálas olvasó ilyen nincs, 
de ha van is, Szép Irén mit sem tud hu
szonegy éves kora előttről (de ne fiijenek 
kísőbb magok IS mögtudják) egy semmi
fehér lepel választja el enennmagácskáját 
előéletétől, a múlttól. Irén hiányzó bal lá
bának, azaz a hiány felfedezésének, va
gyis a jobb lába melletti bal lábának járó 
hely kitöltetlenségének, -  mely járószer
vet, ugye eléggé hiányolt és hiányol - , a 
sokknak tulajdonítja a nagymérvű emlé
kezetkiesést. Ám meglepő módon emléke
inek Ariadné-fonala nem ezen csonkolózó 
órától kezdvést szakadott el, hanem 
AzOn szörnyűséges mirdroffi közbeavat
kozás előtti hetedik X mikroaiontól.

Az étertest ugyanis örökkön örökké 
tartó  huszonegy éves kornak van kité
ve, m ár csak a fénysebesség m iatt is, 
ezentúl nem hajlandó öregedni. Az aszt- 
ráltest képes ötvenkét éves koráig vén- 
hedni, de azontúlnan biológiai órája nem 
ketyeg. Nem nehéz hát kitalálni, hogy 
Vérpirospozsgás Magister ötvenkét éves 
lehet, és ennyi is marad egy-két galak
tikus napig, sőt esetleg, ha szerencséje 
van, fél Világnapig is.

Vésztőy Brühilda, -  az egyszerűség 
kedvéért csak így említjük, kissé pontat
lanul, Szép Irén ikertestvére -  ama ne
vezetes vandagerőyki bal alsó végtagból 
eleve huszonegy évesnek alkotott, -  meg
lepő megintcsak ez a fránya bűvös he
tes- ugyanis a keletkezése utáni hetedik 
mikro-aionról vannak halovány emlékké
pei. És Vanda Geröyk Brün alias Szép 
Irén Ballábának eltávolítási kísérlete 
(amely sajna nőm csak késérlet maradt) 
is huszonegy éves korában történt, így 
hát a nővérek utolérték, -  egymást, ami 
ogyebár igen nagy érték -  és hosszú ide
ig egyidősek m aradnak (egy Világnap, jó 
esetben).

Nos, tekintsük át, vegyük górcső alá 
mostan Vanda Brün éteri életéből azt a 
bizonyos, csalfa csonkíttatása előtti, hét 
mikroaiont.

Kezdődjék hát a visszaszámlálás: em
lékfoszlányainak első mikro-aionjában

(az ámlíkeinek közdete, pérszé nőm ívei
nek), történt ugyanis, hogy tetemes sum
ma ütötte markát: az Ándroméda-köd 
szépe lett, majd elnyerte az Univerzum 
legszebb lába díjat. De Miss Androméda- 
köd eme kozmikus főnyereményeket, -  
aminők ugyebár pénzbéli juttatások - , 
ham ar elverte: kibérelt egy galaxist, la
kásnak vett egy nagyobb, bolygónagysá
gú aszteroidát, fényűző berendezés, stb. 
Mondanom se kell elárverezték, nem ma
radt más, csak egy bolygótöredék, egy ke- 
revet és egy hihetetlenül rövid estélyi.

Helyben lennénk, itt ebben a bolygó
töredék otthonban, a kereveten érte a 
hölgyet a végzet, helyesebben bal lábá
val való szinbiózisát (ögyüttélését). De 
ezzel várjunk még egy kicsit, mivel pén
ze elfogyott és nemes domina ő, az őrök 
kasztjából, hivatásra s főként magas ösz
töndíjra pályázott, jelentkezett hát az 
Urgárdafőtisztképző Akadémiára, — gon
dolom egyértelmű, hogy akkoriban még 
nem volt elegendő félpár cipőt vennie, 
nadrágja mindkét szárát dúsították női 
lábforma idomok, -  persze csak akkor, 
ha ippeg pantallót horrdott -  s a fitye
gő, üres bal szárat nem kényszerült övé
be fölgyűrni, -  az űri-harci agytágításra, 
testépítésre (hogy hasznát vögye a föltá
madáskor) fel is vették, mint igen-igen al
kalmatost.

De kérem, az ösztöndíjat, ugye, ki köll 
érdemelni, nos kedves nézőink (gondolok 
emitt arra, hogy mindannyian az angyal
világnak adattunk látványosságul), hall
gatóink és olvasóink (ti nyálas nyájasok, 
azaz birka-pásztorok) Szép Irén esze úgy 
vágott, mint a beretve, emellett erős férfia
kat meghazudtoló ügyességről te tt bizony
ságot a harcművészetek, a fénykardvívás, 
az éterlézer — és egyéb lőfegyverekkel va
ló célzás, az űrnaszádnavigálás, űrjárm ű
vek és mindenféle repülőszerkezetek kor
mányozása és az asztrofizika terén, tehát 
kiérdemlette az ösztöndíjat.

Mivel pedig polgárháború dúlt és dúl 
Androméda-ködszerte, Dágon és marok
nyi milói (úgymond) lázadó között, a 
dágoni uralom ellen ugye, milói létére 
dágonstílű (csak asztrálfokozatú) űrfő
tiszti akadémiára volt kénytelen beisko
láztatni, feltűNO(IES)en áramvonalas 
étertestét és újjászületődött personáját, 
ugyanis a dágoni démonok -  akik egykor, 
mellesleg orvul, úgy lepték el Miló bolygó
it mint a sáskák —, igyekeztek magukhoz 
édesgetni a milói, szirénamazonrendű val- 
kűröket, mindenféle kedvezményekkel az 
ő setét oldalukra m ilitarizálni őket, hogy 
saját fegyverükkel győzhessék le a milói, 
csillagközi gerillákat.

Persze Vanda Geröyk Brün űrhajós- 
kadétkorában is igyekezett kam atoztat
ni előrejutása érdekében asszonyi bájait, 
mellek igen bájosak és jókorák (gömböly- 
ded tejcsarnok, kerek farmotor, erős futó
mű), kiváló szellemi és fizikai képessége
in túl.

így tehát az immár féllábú vámp -  ta 
lán egyértelmű, hogy ama bizonyos hét

mikroaiont már lepörgettük, és szegény 
Vanda bal lába ekkor m ár kórosmód 
önálló utakon já r t —, a ledérnek bal lába 
téhát, tőből hiányzik (megszökött), az ese
mények ugye ismertek, lelke válságba ke
rült és züllésnek adta szép szőke fejét, 
mert Mirdroff, a kérő, az előbb említett 
szomorú hiányosság közvetett okozója 
(mely efféle hölgyeknél ritka) letegezte, 
ő meg viszont. Tragédia, észre sem vet
te a pimaszságot becses lába miatti ön
kívületében, sőt jóvá hagyta a gyűlölet 
és az undor közvetlenségével. 0, a hideg 
végzetszirénamazon, a csevegés e feszte
lenebb változatát csak néhány kivételes 
személyei űzhette, -  ezt m ár korán feltet
te magában (valami nyoma m aradt még 
előkelő milói, tehát uranikus nevelteté
sének, bár szüleiről korán levált érzelmi
leg, sőt anyagilag) apropó szülők, koráb
ban azt mondottuk volt, hogy azok nem 
voltának avagy Szép Irén a primer vámp 
fenékig feketében, mit sem tud szülőkről, 
nos ez vagy igaz vagy nem, egyesek azt 
mesélik, hogy ő lenne Zeusz és Dioné le
ánya mások azt rebesgetik, hogy Uranus 
gyermeke, ám néhányan (köztök jóu ma
gom es) azt állítják, hogy ő a Kháoszból 
elsőként kiemelkedő, anyaszült pucér 
Substantia, az örök fiatal ősmatriárka, 
ezért nem emlékszik őszépirámsége hol
mi nemző szülőkre, persze amúgy se em
lékszik azon bozonyos hét mikroaion 
előttről semmire sem. (Nőm tudjok, nyu
godjon belé, hogy nőm tudjok.)

Tehát Vanda Brün, Szép Irén bajvívó 
ővámpsága csak azokkal ereszkedett le 
egyfajta kölcsönösségi tegeződő csevelyre, 
akik elnyerték fatális kegyeit. Summma 
summarum, a nem óhajtott leánykérés
kor (mikoris Mirdroff reárontott pohár 
képében, mert másképp nem volt módja, 
hogy eltölt-e vélle egy iccakát) Irén a tra 
uma m iatt (laabá) magáról megfeledkez
vén visszategezte az utált FÉRjjelölt F it 
(Mirdroff), e baklövés m iatt züllött hát, 
mankózott kocsmáról korcsmára, bálról 
bárra, zenés kávéházról zenés kávéház
ra, mint bicebóca bohém, mégis úrinő,

» » >  f o l y t a t á s  a  1 2 .  o l d a l o n
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
nyakalta a pezsgőt, a nemes nedűt egyik 
pohárral a másik után.

Ama frakkos, öreg Max Engellel végig 
táncolt éjszaka után (helyszín: űrfőtiszti 
iskola gólyabálja) — még az éjszakában, ta 
karos otthonjában kezdett Vanda Brünről 
leválni az a hírős, gyönyörűséges balláb, 
mint egykoron ő szüléirűl -  (talán ípp ez 
utóbbi miatt) nem volt maradása többé a 
főtiszti akadémián, csak egyenruháit ta r 
to tta meg, és magábaroskadt, és pezsgő
zött, és pezsgőzött és pezsgőzött. (Mint
hogy korábban mondottuk is volt).

Vanda G. Brün ezredes, a primér 
vámp, fenékig feketében, tehát ott ült a 
Bacchanália gömbhalmaz egy holdjának 
megapoliszában, egy bárban a söntés

előtt, magas bárszéken -  már megivott 
két üveg pezsgőt, -  így kissé kapatosán, 
nos így szólt a mixernek, aki jólszabott 
emberszabású, negyvenes férfi, asztrál- 
testes humanoid:

— „Nick, drága Nick, kérnék még egy 
üveggel! (némi szünöt) Várjon, Nick, — és 
hirtelen karonragadta a mixert — „hová 
lett az egyik lábam?” -  ekként a nő várat
lanul felemelt hangon (mögrökönyödvén).

-  „Megint bal lábbal kelt fel?”
A félrészeg nő felröhögött, ugyanis a 

bal lába hiányzott
Amióta ismerem” -  folytatta a csa

pos -  „szépségem, maga egy lábon támoly- 
gott ide, és egy lábbal tántorgott haza. 
Csodálom, hogy eddig nem esett hasra.” 

Igaz. Igaz. Nagyon igaz, Nick. Csak 
ne tegeztem volna vissza azt az átkozot
ta t!”

Csak csendesen, Vanda, még a po
hárnak  is füle van.” -  miközben beszélt, 
töltött a pezsgőből Vanda poharába, 
am int a primér vámp bal kezében tartott, 
annyira rövid volt rajta a fekete ujjatlan 
estélyi, hogy csipkés bugyija is kilátszott, 
csak bal lába nem, annyira tőbűi hiány
zott.

Vanda a balaesete óta (növezzük így) 
csak egy mankót használt (hülyé, á 
bálösete elűtt, mét es hásznaat vón), el
lenben jobb kezével aranyvégű marsall-
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botjára támaszkodott (hilyék, ázéit mőt á 
bál hón álátt á mánkóu) -  ezredescica-ta- 
noncsággal ez m ár csak együtt já r - , nem 
mintha nem lennének néki a művégtag
boltban felvásárolt különféle, -fajta művir
gácsai (értsd: álsóvégtag-protézisei), van

először is: „húsa, mint húsom” típu
sú, aminőt primér vamp Szép Irén alias 
Vanda Brün egyik sejtjéből tenyésztet
tek, tehát ez egy igazi láb, formás fene
kéhez asszonyi melegsége tapasztja, e 
műalkotást úgy mozgatja, tekeri, csavar
ja, akár a jobbat, csak hát egy héten egy
szer, mert ha gyakrabban rögzítené csí
pejéhez eme delejes szerkentyűt, amaz 
teljesen kiszívná a csajból az étert, előbb 
ama lábhelyettes térdben, majd teljesen 
lebénulna, végül Irén teljesen elalélna, 
ugyan visszaalélna, de szép teste szép, de 
asztráltestiségre fokoztatna.

Van még neki műanyagból, de az térd
ben alig hajlítható, ez még próbálkozik 
egy emberi járószervre emlékeztetni, az
tán  fából, elefántcsontból, — ez nem olyas, 
mint Ahab kapitányé, ha ezt felveszi, ő 
Jezabel kapitány.

Egyébként Szép Irén haja, — itt bárszé
ken ülve - , arany szőke és hátközépig érő 
(mint mindig is) a szeme mélyek, mint a 
kék bálna kékje....

és fenékig feketében, testfelépítése 
leíratott, szakasztott olyan mint a nő 
Brünhildáé (Hilda Brün).

-  „Tudja, Vanda, mostanában sok 
felsőbb világokból jött spion ólálkodik 
stelláris világunkban, ezért kellett egy 
váratlan blitzkrieggel lerohannia Milót 
a levegőbeli és csillagközi hatalm asság
nak, Thanatornak és az ő Magisterének, 
mert ezek a fránya milóiak a legfinomabb 
rezgésű anyagból felépült alkatú dévák, 
theoszok, deusok, ázok és dívák ivadékai. 
Ha jól tudom kisasszony maga is afféle 
félistennő, idővel istennő lesz nemde?” -  
szólt ekkor Nick és így.

-  „Alezredes Nick, kadét alezredes. 
Holnap majd az egyenruhámban jövök.” 
-  szólt Szép Irén.

-  „Látvány lesz mondhatom. De mi
ért adta el éterpéteri szép lelkét, a csil
lagokon lakó, alsóbbrendű dágonita 
aszuráknak olyannyira, hogy kadétiskolá
jukat majd kijárta, nem-e?”

-  „A jó édesanyját provokálja, Nick!” -  
hördült fel a primér vámp Irén, fenékig fe
ketében, és pohara ta rta lm át Nick arcá
ba öntötte.

-  „Hülye tyúk, ahelyett, hogy a 
Valhalla-Szvarga-Olümposz-Avalon- 
hüperszomatikus mennynek bolygóné- 
gyességén szómát, ambrósziát hörpölne, 
halhatatlankodna, itt eszi a fene és pezs
gőzik.”

-  méltatlankodott Nick, miközben arcá
ról a pezsgőt törülgette, aztán pezsgőt töl
tött Szép Irén megürült poharába, -  mert 
ugyebár az űrben lennénk vagy mi a ma
nó.

-  „Bocsásson meg, Nick, túl heves és 
gyanakvó voltam” -  ekkor újra búgó lett 
a primér vámp Vanda Szép Irén Búgó 
hangja -  „egyébként honnan veszi ma
gasztos származásomat?”

-  „Sokan megfordulnak ám ebben a 
bárban ilyenek is, olyanok is.” -  válaszolt 
Nick talányosán.

-  „Én csak azt tudom, Nick, hogy 
asztro-argonauta szerettem  volna lenni, 
de a karrierem kettétört”

-  ekkor hosszú, sűrű, fekete szempillái 
mögül jelentőségteljesen lábára, avagy 
hát a hiányára pillantott —„ egy pohárrá 
változott mocsok miatt, aki az átkozott 
szerelmével üldöz, Nick, megmondta a lá
bam bizony addig nem látom, amíg nem 
randevúzom vele, de, Nick soha, soha in
kább légyen a lábam mostoha, (azaz mű) 
ráadásul azt a mocskot dühömben vissza
tegeztem. Bár -  gondolom — szánalomból 
a főtiszti rangom s az egyenruhám meg
tarthattam .”

Alig fejezte be Szép Irén mondandó
ját két suhanci férfi süvölvény, -  amo
lyan nyírott fejűek, kevésbé ápolt agyú- 
ak, mondhatni k isagyuk fejlettebb, mint 
a nagy, mert hát agyuk igencsak kis, ők 
a hosszú haj rövid ész tétel megfordításá
nak a cáfolatai -  látogatta meg jelenlété
vel a bárt, számukra a jelen leve a sör 
volt, ezt tudtára is adták Nicknek így:

-  „Sört, deggfej” — Nick mintha felvon
ta  (vón) szemöldökét — „nem hallod, geci?” 
-  (tromfolák az elébbi kiszólások) amúgy 
a primer vámp Vanda, Szép Irén lábas ol
dala felőli bárszékeken helyezkedtek el, 
tehát a nőnek azon a térfelén, ahol az 
combot tartalm azott, méghozzá nem ka
ró- vagy dorongalakút, hanem egészsége
set, ránctalan-redőtlent, pufókot, gömbö
lyűt. Meg is jegyezte az egyik izomagyú:

-  „Nézd a szőke macát, combja „hú
zott íjnál feszesebb”. 0 , „comb ki márvá
nyon túlteszel, kemény rost, mely törzset 
emel.”

-  „Eustorg de Beaulieu” -  vágott közbe 
a másik bunkó.

-  „Jacques Le Lieur, hülye -  vetette 
oda keletlenül Vanda Geröyk Brün. (Ké
rem, értsék mög, itt most idézés folyik)

-  „Okoska, mennyit kérsz egy mene
tért? Ismerem a fajtád, az ilyen masz-szív 
tyúkok ingyen is átadják m agukat a gyö
nyörnek” -  odabújt a nőhöz.

Közben az egyik kigyúrt ifjonc vala
hogy Vanda lábatlan oldalára keveredett,

Molnár Krisztina: 1976-ban szü
letett Marosvásárhelyen. 2003-ban végzett 
a temesvári Képzőművészeti Főiskola 
festészet szakán. A Serény Múmia oldalait 
az ő munkáival illusztráltuk.
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talán arra  volt a wc, hát Istenem, a szük
ség, ugye, nagy úr, és visszafeljövet meg
lá tta  azt, amit eddig nem látott és így 
(úgy közli, mint revelációut):

-  „Nézd, Alfonz a masszív, irodalmár 
tyúkod combja, azért oly nagy s egyben 
formás rost, mert egyedül kell megbirkóz
zon a delejes didkók és a daliás csípő' ke
csesen súlyos terhével.

-  „Hát ez nem semmi (mert odanízett) Ed
gár, ilyen szuper csaj és mutáns, micsoda 
nó', és féllábú, ilyet még nem pipáltam, sebaj 
legalább nem tud elszaladni. Igaz, Edgár?”

-  „Igaz, Alfonz. De ne szarozzunk, 
kezdjünk hozzá.”

Most jönne a megeró'szak, de eló'tte elő- 
játék: elkezdének játszani Vanda mankó
jával, majd hahotázni és csúfondároskod- 
ni a csúfondárok.

Egyszercsak a primér vámp, Vanda 
Geröyk Brün alezredes, Szép Irén (huhh 
sikerűt fősoróunom ögy szuszra midőn cí
m ű és rángjót) továbbra is búgó hangja 
törte meg a nemcsendet:

-  „Fiúk, azt hiszem ennyi elég lesz má
ra, adjátok szépen vissza a mankómat, 
az munkaeszköz” -  ekkor felállt Vanda 
a bárszékró'l. Nekidó'lt a söntésnek. (hisz 
félrészög is féllábú is ugyö) akkor látszott 
csak igazán, hogy minnyire sudár te r
metű, magassarkústúl legalább 182 cm, 
ama fiúk fejebúbja pedig az orra hegyéig 
sem ért, és így folytatá:

-  „És még csak annyit, nem vagyok 
mutáns, mostani állapotom egy olyan 
fallokrata, férfisoviniszta űrmasinyisztának 
köszönhetem, amelyenek ti is vagytok, Al
fonz és Edgár.”

-  „Nem zavarja, hogy tegezó'dik?” -  vá
gott közbe figyelmeztetőleg Nick.

-  „A francba! Már megint. Az az átko
zott felületességem.” -  így Vanda.

-  „Én figyelmeztettem, hogy ne igyon 
többet.” -  úgy Nick.

Ezenközben egyszerre szakadt ki az 
üvöltés Alfonz és Edgár torkából ekként:

-  „rohadt ribanc, állírai lotyó, pellengé
re állítható prosti” -  és rontanának reá, 
mint Új Zrínyiászok.

Rá is rontottak, de vesztükre, hisz Van
da a harcművészetek mestere, ha e perc
ben nyomorék is. Edgár és Alfonz szorítá
sából kibontakozván ruganyos egylábáról 
vagy két méter magasságába rugaszko
dott, és még mieló'tt visszaérkezett volna 
az anyaföldre gyönyörűséges, de egyetlen 
lábával tartós eszméletlenségbe pofozta a 
két izomagyú kurafit.

-  „Hát, Vanda, kezdek magától félni” -  
szólalt meg Nick.

-  „Jobb félni, mint meglepó'dni” — 
mondta Vanda — „Herkulesre mondom, 
ezentúl két mankóval fogok járni, ne
tán  ha az egyikkel izomkolosszusok szó
rakoznának, legyen tartalék” -  mondta 
megintcsak Vanda, a primer vámp Szép 
Irén, miközben féllábon szökdécselt, man
kóját keresvén, és megtalálván m ár man
kói segédlettel té rt vissza a bárszékhez. 
Leült. Majd ivott egy kortyot pezsgőjéből. 
Aztán megszólalt Nick, érces hangon:

-  „Takarítsák el ezt a szemetet” — utal
va a padlaton heverő, magatehetetlen 
elébbi ifjonti vérmeskedőkre, akiket az 
imént Vanda taglózott le azzal a szép lá
bával. Meg is jelent egy négykarú óriás,

Golo herceg, a külső világ ura és eltakarí
totta a szemetet.

Ekkor Nick egy mankót adott át Vanda 
Geröyk Brün kisasszonynak. Ekkor Vanda 
felállt, és hóna alá csapta mindkét mankót, 
az eddigit és a Nicktől kapottat, majd elkez
dett fel-alá mankózni a bár területén, nagy 
mankókopogások közepette és így:

-  „0, Nick, milyen csodálatos ez a két 
mankóval mankózás, mintha újra két lá
bam lenne.”

És a hosszú, tristanai sétafikálás után 
újra leült a bárszékre, és bal kezébe vette 
a pezsgőspoharat, hogy igyon (reflexből 
tette, ugyanis balkezes vót). Mostmár az 
ittasságnak arra  a fokára jutott, amikor 
a szalonspicces valkűrök érzelgős vissza
emlékezésekre és önvallomásokra hajla- 
mosítódnak, így:

-  „Tudja, Nick, amikor az a szörnye
teg pezsgőspohár otthagyott egy lábon, 
mert ellopta a balt, úgy festett, mintha 
soha ki se nőtt volna a bal lábam, semmi 
külsérelmi nyom vagy vérzés vagy csonk, 
alapos és kíméletes volt a nyomorult, 
csak hogy bosszantson, féllábon kellett 
levánszorognom a legközelebbi művégtag
boltig, hogy kielégíthessem hirtelen fel
merült s legalapvetőbb mankó- és műláb- 
szükségletemet, ott hívni akarták  az űr 
ügyeletet, m ert nem hitték el, hogy ebben 
az órában vesztettem el a piskótám.

-  „Mondja Vanda, hogy derítette fel, 
eme szörny pezsgőspohári lény kilétét, az
az hogy jött rá hogy az illető személy nem 
volt mindég pezsgőspohár? És ki az?” -  
közben pipára gyújtott.

-  „Miért érdekli ez magát, Nick?”
-  „Mert nem csak Nick vagyok, ha

nem a Dágoni Hadügyi Oktatási Köz
pont nyomozó tisztje. Ha egy ösztöndíjas 
főtiszti hallgatónk valamely végtagját el
orozzák, az államügy, hadügy, közügy 
és szar ügy, mert nem lehet tökéletes 
katonája Thanator őfelségének és az ő 
Magisterének, de ahogy az imént láttam,

ön így is remekel, de a te ttest akkor is 
kézre kell kerítenünk, és példává statu
álnunk, megbüntetvén, magának pedig, 
kisasszony, kecses és ügyes alsó végtag
já t visszajuttatni hiánytalanul. Ugye se
gít? Az ön hőn óhajtott érdeke is.”

„Mirdroff agyvizsgáló több
ször beidézett irodájába ellenséges 
eszmelárvaszűrésre vizsgálat közben 
csöcsörészett, combjaimat fogdosta, 
kúrhatnámságával zaklatott, én lerúg
tam, akkor persze még két lábam volt 
uram, nos számomra világos, hogy ez a 
pezsgőspohár miért kísértett fajgyaláza
tos vágyaival és m iért fosztott meg tes
tem szépségdíjas ékességétől.

Biztos vagyok benne, hogy Mirdroff 
a tettess, megismertem a hangszínét, a 
hanghordozását, uram, és megtudtam,

hogy egy magasrangú hivatalnok tudata 
valami különös baleset folytán egy pezs
gőspohár kristályszerkezetébe ékelődött, 
minden részlet összevág. Ugye vissza- 
szerzi a lábamat, uram? Annyira hiány
zik. Ó, uram ha tudná, mily kiábrándító 
volt övembe felgyűrt nadrágszárral be- 
mankózni az akadémiára. Minden szem 
rámszegeződött, ezt ugyan már megszok
tam, csakhogy eddig formás idomaim mi
att legeltek rajtam látószerveik, most meg 
azért, hogy vajon mi lelt. Kértem a tábor
nok úrtól a felmentésemet, de ő nagylel
kűen még a harci gyakorlatokat is engedé
lyezte, de ez nem tarto tt sokáig, mert hát 
a pezsgő, végigittam és lumpoltam azóta a 
fél univerzumot, hisz tudja, uram.

-  „Hagyjuk a hivatalos formát, kislány, 
semmi uramozás, legyek én önnek tovább
ra  is csak Nick, márcsak az inkognitóm 
m iatt is, de hülyéket beszélek miféle in
kognito, hisz én valóban csapos vagyok.”

-  „Igen uram, bocsánat, Nick,” -  és bal 
kezébe vette Vanda a pezsgőspoharat, 
hogy koccintson Nickkel, aki közben ma
gának is töltött.

Nos, egy diszkrét villanás, de nem 
fényképeznek, hanem az összes pezs
gőspohár egyszercsak feloldódik a sem
miben, és ami velük közvetlen érintke
zésben van, azt magukkal ragadják az 
annihilizációba: szegény Nicket teljes egé
szében, és Vanda bal karját teljes egészé
ben. Neki szerencséje volt. (Nos, ez vót a 
pezsgősrobbanás.)

Batári Gábor:1967-ben születet 
Budapesten. A Budapesti Tanítóképző 
Főiskolán szerzett diplomát. Jelenleg 
az Altera Kiadó szerkesztője.
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FODOR SÁNDOR

Mária lábától a sündisznóállásig
Fejezetek egy életrajzi regényből
(folytatás előző számunkból)
5.

Ha barátaim mal, három szomszédom
mal, Jóskával, Jánoskával és Antival 
nem találkoztam is épp minden nap -  és 
Bene Lacival se —, nem mondhatom, hogy 
unatkoztam volna nagyobb elemista, III.- 
os, IV.-es koromban. (Hosszúnak mondha
tó életem során -  Istennek hála -  utóbb 
se nagyon untam  magam.) Kár azonban, 
hogy m ár gyerekkoromtól főként a látvá
nyos dolgok foglalkoztattak. így például 
harm adik elemista koromban év vége fe
lé Csíksomlyón is megalakult a II. Károly 
király alapította Strájer (korban körülbe
lül a kommunista rendszer pionírszerve
zetéhez hasonlítható) mozgalom. Maga 
a király volt „A Nagy Strájer” (Marele 
Strájer). Innen nőttek bele aztán az if
jak  a katonai előkészítő' mozgalomba, a 
„premilitariátus”-ba.

Strájer azonban nem mindenki lehe
tett. Szegény árvaházi osztálytársaimat 
(még a románokat is) kihagyták egytől 
egyig, hiszen nem volt, ahonnan egyen
ruhát szerezzenek maguknak. (Végül 
nekünk se volt egyenruhánk, csak a jel- 
vényes fehér sapka utalt mozgalmi mi
voltunkra.) Mert engem, néhány falu
si osztálytársam mal együtt „felvettek” 
strájernek. A csobotfalvi állami elemi is
kola előtt (a román iskola szemben volt a 
tekintélyes katolikus elemivel, egy kis fa
lusi házikóban) gyülekeztünk, ott készül
tünk  az „avatásra”. De az árvaházi iskolá
ban Opincá tanító úr is foglalkozott ám 
„hazafias” nevelésünkkel. Más kollégái
val ellentétben ő nem szidta a magyaro
kat, nem akart „seregeinek” élén a Tiszá
ig nyomulni, sőt ha kell, azon túl is, mint 
a csobotfalvi tanító bácsi, Tarälungä. 
Opincá tanító ú r a román katona vitézsé
géről mesélt nekünk, arról, hogy a Nagy 
háborúban azért folyt a versengés: ki fog
ja meg a zászlót? És a román -  megfogta 
a zászlót! Ezért győzött. És ne feledjük el, 
hogy értünk is valamennyiünkért meg
fogta a román katona a zászlót! Amikor -  
földrajzból például -  Románia szomszéd 
országairól volt szó, Opincá tanító úr azt 
mondta, hogy mi minden szomszédunk
kal jó viszonyban vagyunk, Magyaror
szággal is, Csehszlovákiáról, Jugoszláviá
ról és Bulgáriáról nem is szólva, egyedül 
a Szovjetuniót nem szeretjük, mert az oro
szok lusták, és ott kommunizmus van. 
Opincá tanító úr hazafias nevelése annyi
ra hatott rám, hogy adott pillanatban — 
harmadikos koromban — kijelentettem 
otthon: Im m ár beszéljünk románul, mert 
mi mind Romániában élünk, román ke
nyeret eszünk, és ennélfogva románok is 
vagyunk.

No, erre felfigyelt édesapám. És -  éle
temben először — úgy beszélt hozzám, 
mint egy felnőtthöz.

Azt mondta, hogy a háborút nem zász- 
lófogdosással nyerte senki se -  a romá
nok ügyesebb politikusok voltak, mint

a magyarok. Mi pedig -  magyaroknak 
születtünk és akként is halunk meg, 
még akkor is, ha román állampolgárok
ká váltunk, mert Romániában élünk. Ő 
különben is az osztrák-m agyar hadsereg
ben harcolt, úgy esett fogságba, sebesül
ten -  és mire hét év után hazatért, itthon 
már Románia volt. Tisztességes állampol
gár akar lenni, belőlem is azt akar nevel
ni, de ha én a nemzeti hovatartozásomat 
meg kívánom tagadni, azt is lehet, ám ak
kor menjek el a házából, esetleg kérjem a 
felvételemet egy román tisztiiskolába, ő 
elenged. De amíg az ő kenyerét eszem, eb
ben a házban, addig többé ilyen beszédet 
tőlem ne halljon. Amit itt eszem, az nem 
román kenyér, nem is másfajta, mert a ke
nyérnek nincs nemzeti hovatartozása, a 
kenyeret meg kell keresni, meg kell dol
gozni érte, románnak, magyarnak, fran
ciának egyaránt.

Mélységesen hallgattam, és lemond
tam arról, hogy Jánoskát, Antit és Jós
kát is immár rávegyem a román beszéd
re, akik a magyar, a katolikus iskolába 
jártak . Édesapám azonban hallottam, 
amint édesanyámnak mondta, hogy saj
nos, keveset foglalkozott velem, és ez 
meglátszik rajtam. Aztán az én meséket 
nem tudó édesapám még az ismerteknél 
is érdekesebbeket kezdett nekem monda
ni esténként. Igaz történeteket, az ő fia
talkorából, vidámakat. Például azt, hogy 
nagydiákként egy barátjával kissé berú
gott, és egy éjszaka úgy halomba hordták 
ketten a besztercei sétatér padjait, hogy 
utána a város négy napszámossal egy hé
tig hordatta helyre azokat. Mesélt egyéb 
csínytevésekről is, amelyeket én boldo
gan „adtam tovább”, szegényesnek nem 
mondható képzelőerőmmel kiszínezve, 
természetesen elsősorban Antinak és Já 
noskának, de Jóskának is.

Jóllehet az 1936-os „madarak és fák” 
napján, amikor a strájerek fát ültetni 
mentek -  a csobotfalvi és a csíksomlyói ál
lami iskola tanulói -  a Szent Antal Göd
rébe, még románul beszélgettem a csa
pat „parancsnokával”, Váta Lacival, aki 
csobotfalvi, tán  hatodik elemista volt -  
ám egy-két héttel a „faültetést” követő
en m ár csak magyarul voltam hajlandó 
megszólalni a vele való beszélgetésben, 
és attól fogva többé ő sem szólt hozzám 
az állam hivatalos nyelvén. Édesapám 
egyik legmeglepőbb története egyébként 
az volt, amikor elmesélte, hogy hadifo
golyként (már nem tudom, milyen alka
lommal) levitték őket egy sóbányába. És 
leírta nekem, milyen csodálatos is, tisztá
ra mesevilág belülről a sóbánya. Addig 
ugyanis azt hittem, hogy a só is valami
féle gyárban készül, mint a cukor, csak 
nem tesznek hozzá édesítőt. Azon mele
gében gyanút fogtam: miért beszélnek az 
emberek csak sóbányáról, és cukorbányá
ról még véletlenül se? Meg is kérdeztem 
édesapámat, hogy vajon cukorbányában 
is volt? Meglepetésemre elmagyarázta 
nekem, hogy a cukrot nem bányásszák,

mint a sót, az (tényleg) cukorgyárban ké
szül, és ő még cukorgyárban nem volt, de 
egyszer még elmehetünk együtt, mert 
van egy Brassó mellett, Botfaluban is, 
ahol cukorrépából főzik, szűrik, tisztítják 
a kristálycukrot, amit nálunk cukorrépá
ból készítenek, de a melegebb égöv alatt 
cukornádból főznek, párolnak, ugyan
olyan jó cukrot, mint a miénk. No, én 
ezt annyira érdekesnek találtam , hogy 
(akár négy-öt évvel előbb a német szám
neveket) nem tudtam magamban ta rta 
ni, és másnap délután, mihelyt összeke
rültem Jóskával, Jánoskával és Antival, 
kirukkoltam nekik nagy felfedezésem
mel: „Mit gondoltok -  kérdeztem nagy 
ravaszul - , honnan van a só, honnan a 
cukor?” „A boltból” vágta a választ á rta t
lan bölcsességével Antika, amiből nyil
vánvalóvá vált, hogy erről mindezidáig 
nem gondolkoztak, nem is tudakozódtak 
felőle, ta lán  mert nem is érdekelte őket. 
Sietve közöltem hát velük, hogy akár 
hiszik, akár nem: a cukrot gyárban ké
szítik, főzik ugye, amíg kristálykocka 
vagy éppenséggel porcukor nem lesz be
lőle — a sót nem. Azt bányásszák. Nagy 
figyelemmel hallgattak, amikor leírtam 
nekik a szibériai sóbányát, amelyet meg
já rt volt édesapám, még hadifogoly ko
rában. Ám amikor azt hittem, végképp 
„győztem” történetemmel, megszólalt Jós
ka: — Na, ezért kár volt édesapádnak Szi
bériába mennie. Az én édesapám csak to
va Parajdig ment, ahol még az apádénál 
is különb sóbányát talált. Szerencsére 
azonban nem vesztünk össze, én pedig 
az iskolában is elmondtam osztálytársa
imnak, nehogy azt találják hinni, hogy a 
sót is gyártják, mint a cukrot, m ert a sót 
bányásszák. Magyarul meséltem, hiszen 
én is magyarul hallottam édesapámtól, 
de néhány moldvai, román osztálytársam 
is hallgatott, hiszen időközben rájuk is ra
gadt valami anyanyelvűnkből az árvaház
ban. Ettől kezdve iskolatársaim gyakran 
kértek, hogy meséljek nekik, ha a tanító 
néni vagy bácsi hiányzott, én pedig nekik 
is, de főként három barátomnak, Jóská
nak, Jánosnak és Antinak édesapám há
borús, főként pedig hadifogolyélményeit 
mesélgettem. Néha, igaz, Jóska is bekap
csolódott a háborús élmények megosztá
sába, hiszen Ignác bácsi is megjárta volt 
az első világháborút, és golyózáporban is 
volt, az olasz fronton. Jánoska és Antika 
azonban mesélés tekintetében meg se pró
bált mellénk szegődni, hiszen mindket
tejük édesapja túl fiatal volt, semhogy 
megjárhatta volna az első világháborút. 
Mindez pedig azért sikeredett, alakult 
így, mert édesapámat megdöbbentette rö
vidéletű elhatározásom, miszerint én ro
mán vagyok, nem magyar, és elkezdett 
foglalkozni velem. Jóska egyébként az 
olasz frontról valami olyasmit is mondott, 
amit hosszú évekig nem tudtam megfejte
ni. Csak felnőttkoromban jöttem rá, hogy 
a félelmetes „masingever”, amivel Ignác 
bácsi csak úgy kaszálta az ellenséget, 
nem egyéb, mint a „Maschinengewehr” 
(géppuska). Ezzel az én barátom gró
fi származású édesapja, ha nem is ka
szálta, de tényleg lőhette a háború alatt 
az ellenséget. Egy kicsit irigyeltem is 
„masingever”-es élményeiért Ignác bá
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csit, pontosabban Jóska fiát, de még vala
miért irigyeltem kezdetben nagyon. Édes
apám is hozott ugyan fényképeket haza, 
ha a háborúból nem is, de a hadifogság
ból mindenképpen — például egyet a hí
ressé vált hadifogoly-zenekarukról —, de 
a Jóskáék szobafalán volt egy csodálatos 
kép, egy színes fényképszerűség, Ferenc 
József király és császár, valamint Vilmos 
császár fényképével két oldalon, édesap
juk, Ignác bácsi pedig villogó karddal, ló
hátról kaszabolja az ellenséget, legalább
is úgy tesz. Csak évek múlva vettem 
észre, hogy az ilyen képek készen kapha
tók a Somlyói pünkösdi búcsún, csak a bá
tor katona fejét kellett a megfelelő helyre 
fénykép formájában felragasztani -  ettől 
kezdve m ár nem irigyeltem Jóskát, Ignác 
bácsit a képéért.

No, ezek a történeteket mondó délutá
nok növelték tekintélyemet a baráti kör
ben, és most már -  ha Jóska beinvitált 
bennünket hozzájuk -  velem kezdte: Gye
re, Sanyi...

Bene Lacinak azonban nem meséltem. 
O se nagyon nekem, olyannak tekintet
tem, mint egy nagyobb, okos testvért, 
a bátyámat, aki rólunk, a családunkról 
úgyis többet tud, mint én. Már nem tud
nám megmondani, miért, sohase próbál
tam összehozni őt három kedves szomszé
dommal, vagy próbáltam volna, de nem 
sikerült? Még hárm as futball-labdámmal 
se játszottunk együtt, azt se rúgtuk soha 
közösen. Laci valahogy az én külön bará
tom volt és maradt. Érdekes módon az is
kolából se emlékszem rá. Nem tudom, az 
állami iskolába adták-e, vagy a Bakó ta 
nító bácsiéba, a felekezetibe.

Vilma néni nagymamám pedig megint 
hozzálátott és tan ítan i kezdett németre 
is, ha lehetett, napi egy-két félórácskát, 
akkor is, amikor m ár Szőllőssy nénihez 
költözött Benééktől, m inekutána még 
egy másik lakást is kipróbált néhány hó
napig. Bene Laci Szőllőssy nénihez is el
jöhetett, felmászhatott a kert vén fáira 
borízű alm át szedni, amíg nagymama 
megint tovább nem állt egy házzal. Igaz, 
Vilma néni nagymamám igen kedves és 
jó volt hozzám, sokat foglalkozott velem, 
de nemcsak édesanyámmal nem ta lált 
okvetlenül és egyfolytában a szó. Előbb- 
utóbb minden kiscselédjét ú tra  tette, 
minden szállásadójával összement a tej
fel, és kölcsönös megkönnyebbülésre fel
mondtak egymásnak. Hiába: kapitány
term észetű volt -  és az emberek nem 
nagyon szeretik, ha egyfolytában dirigál
nak nekik.

6 .

Az elemi iskola III-IV. osztályát tehát 
a csíksomlyói árvaházban végeztem, ahol 
-  igaz, még az „ántivilágban”, gimnázi
um korában -  az ágyúöntő Gábor Áron 
és a legnagyobb ember, akit ismernem 
is megadatott, Márton Áron püspök is 
tanult, és még számos olyan férfiú, akik
re büszkék lehetünk -  tudom, büszkék is 
azok, akik még nem felejtették el, hogy 
honnan származnak, akikre tisztelettel 
emlékezik a nem mindig hálás utókor. 
Itt, az „árvaházban” lakott akkoriban -  a 
tanterm ek mellett -  az állami iskola igaz

gatónője, Elena D. Opincá asszony, fér
jével, Dumitru Opincá tanító úrral, aki 
nemzeti ünnepeken, május tizedikén és 
június nyolcadikán mindig felvette ta r 
talékos tiszti egyenruháját. Egyébként 
csak még két tanítóm ra emlékszem ha
tározottan. Gavrilá kisasszonyra, aki el
sőben tanított, és máig sem értem, mitől 
hozott ki első tanulónak, miért engem ko
szorúzott meg, holott ezt Nyika Katika 
érdemelte volna — és fará lungá tanító 
bácsira, aki nem sokat törődött velünk. 
Verseket magoltatott be rogyásig, ami
nek én igencsak hasznát láttam , egyfelől 
mert könnyen tanultam  a verset, másfe
lől pedig ezzel a módszerrel eredménye
sebben sajátítottam el a román nyelvet. 
Nyika Katika egyébként magyarból is 
jobb volt nálam, sőt azt hiszem, h ittan
ból is, ahol azonban nem rangsorolt ben
nünket a káplán úr vagy az időközönkint 
h ittan t tanító ferences atyák valamelyi
ke. Ezzel a Tarálungá nevű tanító bácsi

val aztán III.-ban és IV.-ben is volt ta lál
kozásom, amikor is a csobotfalvi állami 
iskola tanítója volt (a gyermekek túlnyo
mó többsége ott is a római katolikus, ma
gyar tannyelvű felekezeti iskolába járt). 
Nos, Tarálungá tanító bácsi volt az „egye
sített” -  csobotfalvi és Somlyói állami is
kolák -  „strájer”-csapatainak a parancs
noka. Összesen lehettünk vagy húszán. 
Én a csíksomlyói részleg vezénylője vol
tam. Arra azonban nem sikerült ráven
nie se Tarálungá tanító bácsinak, se m ás
nak a szüleinket, hogy csináltassanak 
nekünk egyenruhát is (fehér ing, sötét
kék rövidnadrág, kék nyakkendő, fehér 
barett sapka). Tarálungá tanító bácsit 
különben sem szerették a faluban, mert 
igencsak harcias beszédeket mondott -  el
lenünk, hogy úgy mondjam -  Hősök Nap
ján a csobotfalvi temetőben, a hősi em
lékműnél, ott, ahol az első világháború 
csomortáni, csobotfalvi és csíksomlyói hő
si halottainak állítottak emléket, akik -  
tudvalévóleg -  nem kifejezetten Nagy-Ro- 
m ániáért adták az életüket Galíciában 
vagy az Isonzo partján. Nos, ennél az em

lékműnél 'J'arálungá tanító bácsi elmond
ta, hogy a vitéz román hadsereg akkor 
megyen át a Tiszán, sőt azon túl is, ami
kor neki épp jól esik — és ezt jegyezze meg 
magának mindenki.

Néhány jelenlévő falusi felnőtt szelíd 
pislogással hallgatta a fenyegetőzést, 
hisz nem értettek belőle úgyszólván sem
mit, de voltak, akik megértették és to
vábbadták, elterjedt a faluban, hogy a 
„román tanító” elfoglalni készül Budapes
tet. Mi, gyerekek, éppen harcias modora 
m iatt nem nagyon szerettük Tarálungá 
tanító bácsit. Egyébként, úgy tudom, szí
vesen jöttek Székelyföldre a pályakezdő, 
egyáltalán a fiatal román tanítók, akik
nek még nem volt berendezett otthonuk- 
házuk román többségű vagy éppenség
gel színromán, esetleg ókirályságbeli 
szülőföldjükön. Székelyföld ugyanis 
„kultúrzónának” számított, ahol -  úgy 
tudom -  a román tanítóknak-tanárok- 
nak másfélszeres (dupla?) fizetés járt. 
Jól emlékszem és szívesen gondolok az 
Opincá házaspárra, akik fölöttébb lelki- 
ismeretesen foglalkoztak velünk. A so
vány, magas, rokonszenves arcú fiatalem
ber lelkes „agitációjára” lettem majdnem 
románná. Ő egyébként Moldvából szár
mazott, valahonnan a csángóvidék pe
reméről, mert mesélt nekünk róluk, sőt 
kissé törte is a magyar nyelvet. Felesé
ge — úgy emlékszem — valamivel idősebb 
volt nála, komoly, jóindulatú asszony, aki 
azonban emberileg nem próbált közelebb 
kerülni tanítványaihoz. Ópincá tanító ú r
ról egyébként a faluban kezdték volt re
besgetni, hogy ő tulajdonképpen moldvai 
csángó-magyar -  de mindketten görögke
leti vallásúak voltak, márpedig az elro- 
mánosodott csángók is mind egy szálig 
megmaradtak római katolikusnak. (Beol
vadásukat a román nemzetbe éppen ezért 
nézte jó szemmel a Szentszék, hogy legye
nek neki román nemzetiségű római kato
likusai is!) De maradjunk Csíksomlyón, 
az Opincá házaspárnál. Annak mindket
ten nagyon örültek, sőt meg is dicsértek 
érte, ha — szünetben — románul beszél
gettünk, játszottunk (kivált, mert árva
házi iskolatársaink között román gyerek 
is volt), de nem emlékszem, hogy ránk 
szóltak volna, ha történetesen magyarul 
folyt a játék az udvaron. Azt mindketten 
megkövetelték, hogy a magyar gyerekek 
részt vegyenek Virág tanító néni heti két 
magyaróráján, a katolikusok pedig (a fa
lusiak, egy, az „őrmester fia” kivételével) 
az árvaháziak nagy részével együtt eljár
janak a szintén magyarul taníto tt h ittan
ra is. Nem emlékszem, hogy protestáns 
gyerek is lett volna köztünk.

Heti három-négyszer -  délutánonkint 
-  eljártam nagymamához is, aki egy-egy 
félórácskát magyar nyelvtanra okítga- 
tott harmadikos koromban, de negyedik
től már németre is tanított. Negyedikes 
koromra m ár eléggé hibátlanul írtam-ol- 
vastam magyarul -  ez utóbbit nem kis 
részben Arany Jánosnak köszönhetem. 
Akkortájt kaptam ugyanis reá Arany 
balladáira, majd elbeszélő költeménye
ire. Egyik-másik balladáját kívülről is 
tudtam, első gimnazista koromban pedig 
minden osztálytársammal együtt fújtam

! > » »  f o l y t a t á s  a  1 6 .  o l d a l o n

15



HELIKON

» > »  folytatás a 15. oldalról 
a Toldi első énekét — Pulchárd tanár úr jó
voltából.

Opincá tanító ú r „térítő” tevékenysé
gét egyébként délutánonkint-esténkint 
sikerrel -  mondhatom: teljessel -  ellensú
lyozták édesapám hozzám intézett „okít- 
gatásai”. Végképp meggyőzött arról, hogy 
a háborút nem holmi „zászlófogdosás” 
döntötte el, hanem az, hogy Németország 
oldalán az osztrák-m agyar monarchia is 
nekiment a fél világnak, és elveszítette 
a háborút. Nem győzték le, de kifulladt. 
Abban a háborúban egyébként nekünk, 
magyaroknak volt a legkevesebb keresni
valónk: mondhatni semmi. Mégis mi fizet
tünk  rá  a legjobban a gyarmatait veszítő 
Németország mellett. Elesett hatszázezer 
magyar, és az ország kétharm adát elcsa
tolták, a szomszéd országoknak ajándé
kozták. A Felvidéket Csehszlovákia kap
ta, nemcsak a szlovák, de színmagyarok 
lakta tájakat is, Délvidéket Jugoszláviá
nak osztották (ugyancsak magyarlakta 
tájakkal is), még Ausztriának is jutott 
egy darabka Nyugat-Magyarországból. 
Bennünket, Erdély és Kelet-Magyaror- 
szág lakóit Romániához csatoltak, nem
csak a román többségű vidékeket, de a 
színmagyar Székelyföldet, Kalotaszeget 
és Bihar, Szatmár megye jó részét is. De 
ha m ár m agyarnak születtünk, ha ezt a 
nyelvet tanultuk meg édesanyánktól, ha 
ezen imádkoztunk először -  akkor meg 
is m aradunk magyarnak. Azt, hogy idá
ig jutottunk, a politikusainknak köszön
hetjük. (Akkoriban nem tudtam, tulajdon
képpen kik is azok a „politikusok” -  azt 
hittem, olyasmik, mint a csíksomlyói bú
csún, pünkösdkor mindenféle színes pa- 
pírlabdaféléket-játékokat áruló, ferde
szemű, japánforma emberek, de utóbb 
kiderült, hogy azoknál sokkal rosszféléb- 
bek lehetnek, mert hiábavaló volt ugye a 
magyar katona bátorsága a háború alatt, 
amikor olyasmiért küldték tűzbe, amihez 
semmi köze nem volt.) Nos, az ilyen hábo
rú t -  holmi politikusok művét -  csak el
veszíteni lehetett. Mondom, nem tudtam 
pontosan, tulajdonképpen mi fán terem
nek azok az ostoba politikusok, akikre 
édesapám oly mélységesen haragudott, 
ám az megvigasztalt, hogy vitézségünk
kel nem volt baj, nem annak híján veszí
te ttük  el a háborút... -  és többé nem kí
vánkoztam se a román, se más nemzet 
kebelére. Igaz, kísértésbe se nagyon es
tem. Édesapám magyar emberként halt 
meg -  és im már úgy tetszik, én is akként 
indulok majd el a hosszú útra, azokkal 
együtt, akik nekem különösen kedvesek 
az életben, miközben tisztelem minden 
ember nemzeti hovatartozását-vonzódá- 
sát.

Negyedik elemi osztályom végezté
vel, egyik vasárnap délután meglátoga
tott bennünket az Opincá házaspár. Ak
kor m ár -  mondhatom -  jól beszéltem 
románul. A törvényszéken, amelynek vál
tozatlanul főkönyvelője volt, édesapám 
is elsajátította az állam nyelvét. Édes
anyám m ár az „ősiben” — a budaki hídon 
túl — m egtanult volt románul a tejet, tej
fölt, sajtot, tehéntúrót áruló környékbe
li asszonyoktól, bár kissé tájszólásban, 
„septyésen” beszélt, ám ami a legfonto
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sabb, mindenkit megértett, és meg is tud
ta  értetni magát románul.

Látogatóink — tanítóim — tiszteletére 
édesapámmal (akkortájt kezdett tanítani 
hegedülni) egy „duettet” játszottunk, egy
szerű hegedűgyakorlatot, amelyet engem 
kísérő édesanyám „cifrázott”. Opincá tan í
tóm lelkesen gratulált, mégpedig egy ro
mán közmondással, amely szerint a szép 
nap m ár reggeltől megismerszik. (Ziua 
buná se cunoa§te de diminea^á.) A beszél
getés során kitűnő kadétiskolát ajánlott 
édesapámnak (azaz nekem), ahol ösztön
díjasként tanulhatnék tovább, és szép kar
rier várna rám  a román királyi hadsereg
ben. Édesapám félreérhetetlennek szánt, 
de enyhén félreértett válaszából azonban 
arra  következtetett, hogy szüleim a kato
nai pályával nem rokonszenveznek. Kitű
nő (civil) román középiskolát is ajánlott, 
ahol szintén ösztöndíjasként tanulhatnék 
tovább. Erre azonban édesapám végképp 
elvágta lelkesedését, jövőmet tekintve a 
trikolór árnyékában: -  Nézzék, kedves 
igazgató asszony, kedves tanító úr. Mi -  
magyarok vagyunk. Annak születtünk, 
akként szeretnők életünket továbbra is 
folytatni. Éppen ezért a gyermek az itte
ni római katolikus főgimnáziumba felvé
telizik. Istennek és önöknek hála, elég 
szépen megtanulta a román nyelvet. Úgy 
döntöttünk, hogy további tanulmányait 
immár anyanyelvén folytatja.

Opincá tanító úr és a kedves igazgató 
asszony elhallgatott. Sőt, a hölgy bóloga- 
tásából arra  következtettek a szüleim, ő 
m ár megpróbálta lebeszélni a férjét arról, 
hogy belőlem jó román hazafit faragjon. 
Végül ilyenformán búcsúztak:

-  Megértjük, domnu Fodor. Lehet, Ön
nek a maga szempontjából igaza van. 
Kérem azonban, higgye el, mi ennek 
a gyermeknek csak a javát akartuk és 
akarjuk...

Szüleim elhitték neki. Ténylegjóindula- 
tú emberek voltak. Amint később hallot
tam, a férfi m ár a második világháború 
kezdetén hősi halált halt a Szovjet ellen 
harcolva. Szegény még nagy álma teljesü
lésének, Besszarábia (időleges) visszafog
lalásának se örvendhetett.

Én pedig megkaptam utolsó elemi is
kolai jutalomkönyveimet (egyiknek a cí
mére is emlékszem: Názdrávániile lui 
Dánuf, Dánut csintalankodásai), és fejem
re tették az utolsó koszorút. Aztán készül
ni kezdtem a felvételire (akkoriban első 
gimnáziumi osztályba -  ma ötödiknek fe
lelne meg — felvételizni kellett, ami igen
csak szigorú vizsga volt, kiváltképpen a 
kisebbségi iskolában). A hegyes, gótikus 
betűk mellé ismét elővettük a magyar 
nyelvtant nagymamámmal, nehogy baj 
találjon lenni a felvételin. (Bezzeg -  már 
elnézést, hogy visszatérek rá -  Nyika Ka
tika nemcsak szebben, de helyesebben is 
írt magyarul, mint én. Ó azonban -  bár 
szülei takarosán, tisztán já ra tták  -  sze
gény leányka volt, továbbtanulásról szó 
sem lehetett, kiváltképp, m ert cigány csa
ládból származott. Elvégezte a hét ele
mit, nem tudom, ötödikben már megkap
ta-e az őt megillető koszorút év végén, 
vagy akkor is ta láltak  valaki mást, aki
nek a fejére tegyék. Nagyobb leány, majd 
asszony korában gyakran láttam  pattoga

tott kukoricát, kakast árulni. Ma m ár ez 
is megdrágult, igaz, senki se hívja már se 
pattogatott kukoricának, se kakasnak. 
„Popcorn” a neve.)

Az elemi iskola záróünnepélye után 
osztályunkból ketten jelentkeztünk felvé
telire, a Csíkszeredái róm. kát. főgimná
zium első osztályába — Burján Bandival, 
Burján Ignác híres-nevezetes csíksomlyói 
hentes és mészáros fiával. Mindkettőn
ket felvettek az eléggé szigorú felvételi 
vizsga után, amelyen Spiru igazgató úr, 
a Csíkszeredái négyosztályos román al
gimnázium első embere elnökölt. Spiru 
igazgató úr azonban köztudottan nem 
kedvelt bennünket, magyarokat, legszí
vesebben minden katolikus gimnázium
ba felvételizőt elbuktatott volna. Néhány 
évvel előbb ő elnökölt az állami tisztvise
lők román nyelvvizsgáján is. Édesapámat 
azért akarta  volna elbuktatni, mert a r
ra a kérdésére, hogy ki volt Petru Rare§, 
édesapám azt válaszolta, hogy fogalma 
sincsen, mert ő még 1914-ben érettségi
zett a besztercei szász gimnáziumban, 
ahol a Petru Rare§ neve nem került szó
ba. Szerencséjére a törvényszék román el
nöke idejében leintette a buzgó nemzeti 
pedagógust.

A felvételi vizsgán nekünk kettőnknek 
Burján Bandival szerencsénk is volt a 
Csíksomlyó első házában, a Szék útján la
kó Borcsa Gergely tanár úrral, aki apósa, 
a már igen idős Kolonics doktor házában 
lakott. Borcsa tanár úr felügyelt volt az 
írásbeliknél, és oda-odasúgott nekünk, 
ha valami nagyobb szamárságot írtunk, 
vagy hibáztunk.

A felvételi vizsga után néhány nappal 
megtudtuk az eredményt, és szüléink el
vihettek bennünket Gáli Árpád szabó
mesterhez (a gimnáziummal szemben), 
hogy vegyen méretet a szürke diákegyen
ruhához és a piros diáksapkához.

7.
Már a felvételi után következő napok

ban elbúcsúztam (elbúcsúztattak) a gyer
mekszerelmemtől is. Mégpedig szépen, 
ünnepélyesen.

Márkos Pirikét már említettem, aki 
(talán) három évvel volt idősebb nálam, 
és aki elé el-elballagtam a csobotfalvi 
katolikus iskolához, hogy hazakísérjem, 
amit Piriké végül is megelégelt és meg
tiltott, m ert ha Pálosi tanító bácsi ked
vesen fogadott is -  a gyerekek csúfolták 
miattam. Elemista koromig aztán két-há- 
rom éven át nem is voltam „szerelmes” 
senkibe. Túlságosan lekötöttek szom
széd barátaim, valamint Bene Laci, meg 
aztán nagymamám is elköltözött volt 
Pirikééktől. Az elemiben azonban megis
mertem egy igencsak szép leánykát, a ná
lam (talán) egy évvel idősebb Romosán, 
azaz Zöld Bözsit, akinek román édesapja 
m ár a Bözsi apró korában meghalt volt, 
magyar édesanyja pedig Zöld Marci bá
csihoz ment feleségül, Bözsi kisöccsének, 
Zöld Gábinak m ár ez volt az édesapja. 
Volt azonban Bözsinek bátyja is, Sanyi, 
akit román rokonai (nagyszülei) nevel
tek, csak nyaranta látogatott édesanyjá
hoz, ahol magyarul is megtanult a já t
szótársaktól. Bözsibe egyébként hárm an
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voltunk „szerelmesek”. Úgy emlékszem, 
nagymamám fogadta „testőröm”, Burján 
Laci és ta lán  Kovács Jenó' is, aki két-há- 
rom évvel volt nagyobb nálam, és mintha 
nem is Somlyóra já rt volna iskolába, mert 
a Szék útja Taplocához tartozó részén la
kott. Édesapja -  cukrász lévén -  nyáron 
fagylaltot árult (a fiát is küldte nemegy
szer a fagylaltos-kocsival, amiért a falu
ban „fagylaltas Jenó”-ként emlegettük). 
Szerettük egyébként, mert valahányszor 
ő tolta a fagylaltos szekeret, igen bőven 
mérte nekünk a nyalogatnivalót. Csak 
az ostyákkal kellett szigorúan elszámol
nia mord édesapjának. Csuporba-pohár- 
ba volt igazán érdemes vásárolni tőle a 
fagylaltot. Nos, tanév vége és a felvételi 
vizsga után Zöld néni (a Bözsi édesany
ja) meghívott legalább tíz-tizenketted ma
gammal „búcsúvacsorára”.

Az ünnepi vacsorához a flekkennek 
való húst Burján bácsi szolgáltatta, hi
szen mindkét fia hivatalos volt a vacso
rára. Flekken után málnaszörpöt ittunk, 
jó Somlyói borvízzel, am it Marci bácsi ho
zott volt, ötliteres fonott korsóban.

Ebben az egész „gyermekszerelemben”, 
amelytől ilyeténképpen búcsúztam, volt 
valami csodálatosan szép. Se annak ide
jén Pirikére, se utóbb Bözsire nem voltam 
soha féltékeny. Előfordult, hogy Burján 
Lacival együtt szedtük a hóvirágot Bözsi
nek, és egyáltalán nem esett rosszul ne
kem, ha Bözsi a barátom és védelmezőm 
arcára is nyomott egy puszit, nem csupán 
az enyémre -  a virágért.

Már arra  sem emlékszem pontosan, ve
lem egykorú volt-e Bözsi, vagy egy évvel 
idősebb nálam. Akárcsak édesanyja, na
gyon szép leányka volt. Egyébként édes
anyja és Marci bácsi -  a második férj 
-  édesapám szerint „boíiém” emberek 
voltak. Marci bácsi volt Csíksomlyó leg
ismertebb csínytevője. Ő volt a kezdemé
nyezője egyébként az emlékezetes foga
dásnak, amikor Csiszár Imre bácsi (aki 
egy személyben volt gazdálkodó ember 
és tisztviselő) a csíksomlyói szövetkezet
ben meglátta az első rúd szebeni szalá
mit, és hangosan felsóhajtott: Egy egész 
rúddal megenne belőle! A jelenlévő Mar
ci bácsi m áris fogadást ajánlott neki. Ha 
megeszik egy rúd téli szalámit, ő fizeti. 
Ha nem, akkor Imre bácsi. Nosza, fogad
tak. A szövetkezetes Margit néni a szom
széd szobában megterített egy asztalt, 
tálcát-tányért te tt reá egy rúd szalámi
val, valamint egy éles, első világháborús 
bajonétból készült húsvágó kést. És Imre 
bácsi nekilátott. Kenyér nélkül ette. Egy 
óra alatt végeznie kellett a rúd szalámi
val. Kezdetben igencsak jóízűen falt, a 
„nézősereg” szinte nyálcsorogva szemlél
te. Aztán -  a fele után -  kezdett lassab
ban menni a dolog. A végén már alig tud
ta  lenyomkodni az utolsó falatokat, de a 
fogadást megnyerte. Marci bácsi kissé 
csalódottan, de nevetve fizette ki a sza
lámi árát. Neki megérte -  mondta - ,  de 
Imre bácsinak biztosan nem. Hát ebben 
felerészt igaza lett. Egyrészt Imre bácsi 
nevéhez hozzáragadt a „szalámi” is. Éj
szaka pedig — akkor — megivott két korsó 
borvizet és egy veder kútvizet, ezen kívül 
gyomorfekélye is támadt. Nos, Csiszér Im
rének biztosan „nem érte meg”.

Tulajdonképpen ki is nyert valam it 
ezen a fogadáson?

Marci bácsiék háza Csíksomlyó köz
pontjához számított. A Gergely Laci em
lített portája mellett ugyanis utca nyílt, 
a régi Somlyó felé vezető út folytatása
ként, egyenesen ki a mezőre, a Bolokára. 
Nos, a Gergely Laci házával szemben 
ezen az úton, sarokházban laktak Zöld 
Marci bácsiék (már nem emlékszem, tu 
lajdonképpen kié volt ez az épület). Vele 
szemben a Szék útja sarokháza a Bocskor 
kisasszonyoké volt. Az ő mutatós ottho
nuknak a kapuján jelent meg egy szép va
sárnap reggelen egy nem mindennapi ta r
talmú plakát.

De kik is voltak tulajdonképpen en
nek a háznak a lakói, a Bocskor kis
asszonyok? Ketten lak tak  a szépnek 
mondható, három-négyszoba-konyhás, 
tágas magasföldszintes házban, két 
testvér. Az idősebbik nyugalmazott ta 
nítónő volt, a fiatalabbik pedig vala

micske vagyonkájából élt -  tulajdonkép
pen Csíkszentmártonból származtak. 
Szegről-végről rokonságban voltak az 
erdőszentgyörgyi Rhédey családdal, így 
tehát Victoria angol királynő édesany
jával (nagynénjével?), Rhédey Claudia 
grófnővel is. Mindezt tudva, a Bocskor 
kisasszonyok úgy gondolták -  1934-35 
táján —, hogy nem ártana aktivizálni 
a rokoni kapcsolatokat. Miért is ne hív
hatnák meg például a walesi herceget a 
csíksomlyói rokonság körébe?! Írtak-írat- 
tak  hát egy levelet annak rendje-módja 
szerint a rokonság címére a Buckingham- 
palotába, és meghívták (természetesen 
kíséretével) a leendő angol királyt (aki 
utóbb Lady Simpsonért — szégyent hoz
va a csíksomlyói rokonságra -  lemondott 
a trónról).

Körültekintően já rtak  el. Tudva, hogy 
a házuk mutatós ugyan, de ta lán  nem 
eléggé tágas a herceg és kísérete elszál
lásolására, megállapodtak Csík megye 
Magyar párti szenátorával, Abrahám 
ügyvéd úrral, hogy a látogatás idejére

(maximum két hét) adja át a közelben, né
hány lépésnyire lévő házát -  Csíksomlyó 
legszebb, legkorszerűbben berendezett és 
legtágasabb épületét —, amíg ő esetleg a 
Hargita-fürdőre költözik a családjával. A 
herceg és kísérete reggeli-ebéd-vacsorára 
természetesen átsétált volna a Bocskor 
kisasszonyokhoz, akik nagyszerűen főz
tek (magam is tanúsíthatom). Természe
tesen, Csík szenátora, Ábrahám ügyvéd 
úr megtiszteltetésnek tekintette, hogy há
zában szállásolhatja el az angol trónörö
köst és kíséretét.

Csakhogy a Buckingham-palota nem 
reagált a szívélyes invitálásra, és egy 
idő után, az ominózus vasárnap reggelen 
megjelent az említett plakát a Bocskor 
kisasszonyok kapuján. Csupán első mon
datára emlékszem. „Mi nem állunk szóba 
akárkivel, mert mi vagyunk a velsziek... 
(így).” Még ki tudja, mi minden állt azon 
a plakáton, aminek az olvasására a mit 
sem sejtő Bocskor kisasszonyok meglepe
tésére hatalm as tömeg gyűlt össze kapu
juk előtt. Édesapám úgy tudta, hogy a 
plakát „szerkesztője” és ta lán  készítője, 
de kifundálója mindenképpen Ábrahám 
Jóska volt, az ügyvéd-szenátor (akkor 
már) nagydiák vagy jogász fia. Ezt így is 
írtam  meg Tíz üveg borvíz című könyvem
ben, ám nem sokkal megjelenése után le
velet kaptam a Hunyad megyei Kalánból. 
Zöld Gabi küldte a Sztrígy mentéről, a Bö
zsi öccse. Kedvesen írt, olvasta a könyve
met, emlékszik rám, édesapámra is. Édes
anyja (akkor még élt, de m ár 80 fölött 
lehetett) könnyesre nevette magát, ami
kor a Bocskor kisasszonyokról olvasott, 
csakhogy tájékoztatásomba egy kis hi
ba csúszott, mert azt a bizonyos plakátot 
nem Ábrahám Jóska ötölte ki és készítet
te, hanem ők ketten: édesapja, Marci bá
csi, és édesanyja.

Szegény Bocskor kisasszonyokat igen
csak megviselte a gúny. A „plakát” után 
hosszú ideig -  tán  évekig -  alig mozdul
tak  ki a házukból. Fogságból való haza
tértem után -  1945 nyarán -  meghívtak 
volt ebédre. A menüre sajnos m ár nem 
emlékszem, csak arra, hogy nagyon fi
nom volt az ebéd, és bőséges. Sokat veszí
te tt a walesi herceg!

Úgy emlékszem, egyetemista korom
ban haltak meg, nem túlságosan nagy 
időközben.

Nos, ezek voltak az én második gyer
mekszerelmem, Zöld Bözsi szülei — ez volt 
a családja, és ez a szomszédsága. A flek- 
kenes-málnaszörpös búcsúvacsora után 
nem sokkal Zöldék valahogy eltűntek lá
tókörömből, azt hiszem, elköltöztek a fa
luból. Több emlékem velük kapcsolatosan 
nincs, Bözsiről se hallottam. A család
ból csak körülbelül negyven-negyvenöt 
év után láttam  viszont Sanyit, Bukarest
ben, akivel véletlenül sikerült összehoz
nia engem egy fiatal román költőnek, 
Sanyi unokaöccsének. Kedvesen elbeszél
gettünk, de ő időközben teljesen elfelej
te tt magyarul. Repülőtiszt volt a háború 
vége felé, a nyugati fronton (1944. augusz
tus 23. után) is. Szerencsére a sors megkí
mélt bennünket attól, hogy egymást pró
báljuk „ártalm atlanná tenni”.

(folytatjuk)
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------------------HELIKON--------------------------------------
SZÁSZ ISTVÁN TAS

H itelességünk, szavaink hitelessége
Naplójegyzet: 2004. augusztus 13.
Elkerülhetetlen kettősségekben eltelt 

életünk hozzászoktatott ahhoz, hogy a fel
merülő kérdéseknek mindkét végét érzékel
ni tudjuk. így van ez a hitelességgel is.

A jórészt szavakba vagy beszélő' képek
be sűríte tt információ magáévá tette a vi
lágot. Akik a most nyugállományba vonu
ló korosztály tagjai, még emlékezhetnek 
ennek egykor volt kezdeteire, az akko
ri céloknak megfelelő -  szinte kötelező -  
szavakat használó információsulykolás is 
nyomasztó volt. Ehhez viszonyítva azon
ban az, ami ma tapasztalható, már-már 
elviselhetetlen, hiszen egész életünket 
egy manipulált videoclippé silányítaná.

A kiüresedő és hiteltelenné váló sza
vak minket hivatottak kiüresíteni, és hi
teltelenné tenni, pontosabban álhiteles
sé lényegíteni. A minket manipuláló eró', 
egy nagy cél érdekében, egymás manipu
lálására szerelne át mindannyiunkat. Az 
olajat felzabáló baktériumok zseniális öt
lete itt ördögi formát ölt, mert a minket 
manipuláló erők saját jövőnket zabáltat
ják  fel éppen velünk. Miközben az egyén 
önmegvalósítását vetik be csaléteknek, a 
közösségi érdek és jog feláldozása után 
következik majd önmagunk valódi szuve
renitásának elvesztése is. Egymásra, a 
közösségre nem támaszkodva, egyenként 
és magányosan süllyedünk el a fortyogó 
olvasztóban, mely utóbb törvényszerűen, 
önmagát is elemészti.

A szavak, szavaink hiteltelensége lett 
és lesz tehát saját hiteltelenségünk és ezt 
követő zuhanásunk záloga.

Az a kettősség, amit már gyermekko
runkban megéltünk, eleve ellehetetlenítet
te bennünk a hitelesség magától értetődő ké
pének kialakulását. Egyrészt megszoktuk, 
hogy ha annak hiányát tapasztaltuk, nem 
tettünk fel felesleges kérdéseket, másrészt 
-  érthetően éppen ezért -  egyre jobban igé
nyeltük volna, és nagy reményeink terén a 
legfontosabbak között volt e természetes és 
ösztönös igényünk várt kielégítése.

Hiába tudjuk, hogy a hitelesség nem
csak a szavak szintjén, sőt elsősorban 
nem ott mérhető le, mégis akkor és most 
is ez az a pont, ahol figyelik, megmérik 
és megítélik e kérdést. Mi sem tehetünk 
mást. A szó és az ember mágikus kapcso
lata nem hagyható figyelmen kívül. Ha 
egy személy hitelességéről van szó, bo
nyolult világunk bonyolult sorsú egyede- 
inél bizony nem könnyű menet közben 
más kapaszkodót találni. Túl kellene él
ni vizsgálódásunk alanyát, hogy életmű
ve -  cselekedetei, eredményei -  alapján 
alkothassunk róla immár valóban hiteles 
véleményt. Manapság ennek igazolására, 
a damaszkuszi ide-oda tolakodások köze
pette, ezer példát hozhatnánk fel.

Azt hittük, hogy a változásokkal, mint 
annyi minden egyéb, a hitelesség korsza
ka is természetes módon jön el, s mint 
annyi minden más, ez is elmaradt. Mi 
több, a hiteltelenség újabb formái jelentek 
meg, régi képviselőinek az újban történő 
elégedett lubickolása látható. Az új közeg

szinte hívogatja a régit, s egymást kölcsö
nösen kiegészítve törnek soha nem látott 
magasságok (számunkra mélységek) felé.

Akkor — az életünk jelentős részét fel
emésztő időkben -  nem lepődtünk meg a 
kettősségeken. Már gyermekként megta
nultuk, hogy mást jelent egy szó otthon, 
és mást a világban. Ezenfelül megtanítot
tak  arra  is, hogy bizonyos szavak örökös 
átok alatt vannak, s azok emlegetése va
lakivel kapcsolatban az illetőt is az elát
kozottak közé -  művi hiteltelenségbe -  
sodorja. Minthogy ezek a dogmák közé 
soroltattak, nem sokat vitatkozhattunk, 
még az árnyalatokon sem lehetett hango
san elgondolkodni.

Azok, akik szocialista hitelességükre 
vigyáztak, gondosan figyelték évről évre, 
hogy a szocialista valóság alakulása és 
színeváltozása közepette miféle szavakat 
kell elkerülniük a pillanatnyilag elvárt 
és alkalomhoz illő hitelességük megőrzé
séhez. Ismeretlen volt a hitelesség mint 
abszolút és örök kategória. A jól informál
tak  ezt művészi szinten gyakorolták. Aki 
bakizott, szerencsés esetben nagy önkri
tikával megúszhatta, de nagyobb baja is 
lehetett belőle attól függően, hogy volt-e 
olyan ellenfele, aki belekapaszkodhatott 
abba a bakiba, vagy akadt-e olyan, aki
nek a feljebblépéshez szüksége volt az ő 
politikai holttestére.

A szabál, az szabál volt, a dogma, az dog
ma. Ha valaki a kulák kategóriába illett 
bele, nem számít, hogy mely évezredben, 
avagy évszázadban élt, az kulák volt. S er
ről nem nyithattunk vitát. így került Tol
di Miklós a népi hős skatulyából a kulák 
rekeszbe. Arany János tehát egy kulákcse- 
metét csempészett a magyar irodalomba. 
A hitelessége hírére kényes irodalomtudós 
ezt így kellett hogy elfogadja.

Mai korosztályok számára hihetetlen, 
komikus és gyermeteg dolgok ezek, s nem 
is sejtik, hogy mennyire véresen komoly 
tudott lenni ez akkor.

De akik most ezen gondolkodnak, vajon ész- 
reveszik-e, hogy ma sem vagyunk jobbak?

A besározott szavakkal ma is embere
ket vagy gondolatokat, politikusokat, köz
életi személyiségeket, szellemi műhelye
ket próbálnak hitelteleníteni. És nem egy 
esetben még a besározott szó is m aradt a 
régi. A régi sarakat legfeljebb újranedve
sítik, nehogy leszáradjanak róluk.

Sajtótörténeti kutakodásaim során volt al
kalmam éppen a mi tájainkon észlelni, hogy 
a harmincas években milyen sikeres és soha 
le nem mosható vád volt a „fasiszta” szó. Az
tán a „felszabadulás” után a paletta bővült. 
Például gyakori címke lett az „amerikai 
kém” vád felcsirizezése egyes áldozatokra -  
az eltakarítandókra. De ne higgyék, hogy a 
kulák vagy egyszerűen az osztályellenség is 
konkrét követelményekhez kötött definíció 
volt. Távolról sem. Ha kellett, ráhúzták azt 
akárkire. Mire tisztázhatta volna magát, 
már késő volt. Már korpa közé keveredett.

Amerikai kém váddal felruháztatni ak
kor egyenlő volt a véggel. Utólag elgondol
kodik az ember egy-egy ilyen vastag be

tűs címen. A vád a vádlottat tönkretette. 
Senki nem kérdezte, hogy mennyire hite
les. Magában mindenki tudta, hogy ha
zugság. Kimondani azonban ezt nem lehe
tett. Hogy mennyire így volt, bizonyítja, 
hogy az esetek többségében nem já rt az 
elvárható bűnügyi felelősségre vonással. 
Ők is tudták, hogy nem igaz. Eszköz volt 
a vád, és ha célját elérte, tovább már nem 
is volt érdekes. A manipulálok által ma
nipuláltak azonban e perctől m ár óvakod
tak  a váddal illetettől. Annak meg állan
dósult „manipulált” állapota. Sohasem, 
vagy csak lassan és igen nehezen szaba
dulhatott meg átkos terhétől.

Utólagosan, mai megfordult világunk
ban persze kitüntetésnek számítana ez a 
vád, ha igaz lett volna. De arra is gondol
na az ember, hogy ha egykor ennek ellenke
zője volt a kitüntető, akkor ma az kellene 
hogy megsemmisítő vád legyen. Mondjuk a 
kommunista éra besúgója, vagy hamis vád
lója lenne ma hiteltelen és kivetendő. Ki
derül azonban, hogy ez nem így működik. 
Ráadásul az akkori besúgó vagy titkos ügy
nök fordít a firmán, s azt mondhatja, hogy 
ő nem érte, hanem ellene kémkedett.

Ekkor már a gondolkodni merészelő em
beren a viccbéli megszédített papagáj tüne
tei mutatkoznak. Ki a kém, és ki a hazafi? 
Ki a titkos ügynök, s ki a hős? Ki a fasisz
ta, és ki az ellenálló? Ki a hiteles, és ki a hi
teltelen tehát? De ismét terítékre kerülnek 
a szavak is. Hogy klasszikus példánál ma
radjunk, baj vagy nem az „élettér” szó hasz
nálata? S ha nem baj, akkor kinek szabad 
ezt használni, s kinek nem? Mert már erre 
is volt példa. Volt, akit ezért vettek elő, s vol
tak, akik kötőszónak használhatták anél
kül, hogy bárki is felemlegesse. És ilyen 
alapon lassan-lassan kifogyhatnak hasz
nálható szavaink a szótárunkból?

Micsoda világ! Bizony, az óvatoskodó, a 
manapság hitelét őrizgető jobb, ha meg sem 
szólal. Mert nem követhetők a besározott 
szavak. Nem tudni, mikor és melyik az elke
rülendő. Ma sem tudható, hogy a hiteles gon
dolat megfogalmazása olyannak lesz-e nyil
vánítva, és ma sem biztos, hogy a hiteltelen 
vád nem sújtja-e agyon ártatlan áldozatát.

Végeredményében csak egy az, ami las
san teljesen világos lesz. Éspedig az a meg
figyelés, hogy nem az a legfontosabb, amit 
mond valaki, hanem az, hogy ki mondja, 
vagy kinek a tanácsa, nyomása, befolyása 
érvényesült.

Mert ha olyan ember nyitja ki a száját, 
akit hiteltelenné kell tenni, akkor ma is 
ugyanúgy működik egy és ugyanazon 
átokkommandó, és vérpadra viszi. Ha te t
szik, ha nem. A feladatot végrehajtó hitel
telenek viszont -  mellükön vagy zsebük
ben -  szaporodó kitüntetéseikkel, büszkén 
tekintenek alá a hitelesség maguk építet
te piedesztáljairól.

A sorra besározódó és hitelüket vesztő 
szavak sorsa pedig elér minket is. Besá
roznak és besározódunk, kívülről, látha
tóan, s ami még fájdalmasabb, belülről, 
érezhetően. És kiürülünk, magunk előtt 
is hitelünket veszítjük.

Megfáradva és lélektelenül poroszká- 
lunk, bűneiken büszke öntudattal vágta
tó gulyásaink ostorcsattogtatása közepet
te, kijelölt karám jaink felé.
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‘KP'D'EX-
A ztán  m i Bözsi nénivel elm entünk Földvárra, Feri 

m eg Á gi ott m aradt M arcella néném nél, és  m egvár
ták , m íg  onnan visszajöttünk . H át az is  egy  szörnyű  
dolog volt... vonattal -  tehervonatra felm ászva szin tén  
-  el tud m enni Földvárig, szereztünk  térképet, m eg  
m inden ... úgyhogy... ilyen úton. De m ert a fogolytábor 
egy  erdőben volt, k iesett nagyon a vasútvonalból, oda 
csak  gyalog leh etett m enni, de azt h iszem , hogy bőven  
a húsz k ilom étert súrolta az, am ennyit nekünk  kellett 
volna gyalogolni. N ekiindultunk , am ikor a vonatról le 
szá lltu n k  -  tovább m ár vonattal nem  leh etett m enni -  
, és elindu ltunk  gyalog. H át felpakoltunk en n iva lóva l, 
h á tiz sá k  satöb b i... bot a k ezü n kb en , n a g y  cipő a lá 
bunkon, ott k a p tu k ... m ert a m ásik  m ár nem  jó volt 
a láb u n k ra , feltörte.

V asárnap volt, tudom, nagyon fáradtak voltunk  
már, sokat gyalogoltunk, m ert m indenütt m egkérdez
tük , hogy a fogolytábor m erre van: irán yítsanak  ar
ra ... és irányítottak . H át jó pár falun átm entünk, m i
kor egyszer m egállt m ellettü nk  egy  szekér... és intik , 
hogy „hájde, hájde...” -  m enjünk, üljünk fel. H át m i
lyen szekér volt ez...?  E gy cigánycsalád ü lt rajta, és  
ahogy m egállap ítottuk , a szekérben volt va lam i leta 
karva, hát döglött ló vagy tehén  vagy m i volt... de n e
k ün k  arra k ellett ráülni. De olyan k icsi volt az a sze 
kér, hogy m ásu tt nem  leh etett leü lni. De boldogan  
ü ltün k  rá! M ajdnem hogy ringatózva ü ltün k  rajta. És 
az elv itt m in ket nagyon m esszi. M egértettük  m i azért 
egym ást, hogy hová akarunk  m enni, tudták  ők azt, 
hogy Földvárra, a fogolytáborhoz m együnk, ism erték  
azon a tájon ezt a dolgot... É s odajutottunk.

M ikor Földvárt m egközelítettük, és a m agyarázat 
útján a fogolytábor felé ta lá ltu n k  -  hegyoldalban volt, 
nagyon erdős részen , de hát a tábor terü letén  le volt 
irtva  a fa, és  az körülkerítve nagyon kom isz k erítés
sel, és a völgyből ahogy m entünk felfelé a hegyolda
lon, m egláttak  a fogolytáborban lévő foglyok... ugye  
az a töm eg ... és  azok m ind odazúdultak annak  a kerí
tésn ek  arra az oldalára... és m indenki k iab ált, olyan  
h a n g za v a r  vo lt... m in d en k i azt h itte , h ogy őhozzá  
m egy  v a la k i. Jö ttek  az őrök, és e lk erg ették  ők et ko
m iszá n . Majd m in k et is  b ete ssék e ltek  ott v a la m i iro 
dafélébe, nem  tu d tu n k  velü k  b eszé ln i... ú g y  kerü lt 
egy  m agyarul tudó ember, aki aztán  az ottani vezető
vel b eszé lgetett, és m eg tudta  vele Bözsi néni értetn i, 
hogy ő m iért jött. N em  élő fogolyhoz, hanem  egy h alot
ta t keres. M utatta a papírt... hogy jött a papír, hogy  
m ikor h a lt m eg a férje. íg y  aztán  onnan egy  fia ta lem 
ber elv itt bennünket, ak i tudott m agyarul keveset...»  
a fogolytem etőbe. É s ott m egta lá ltuk  a sírját a Bözsi 
néni férjének -  Jám bor B erta lan n ak  h ív ták  - ,  de nem  
volt a neve k iírva  a keresztre, csak  a szám a m eg volt 
írva az értesítésben  is, és ott is a k is fejfán az volt raj
ta. É s u tána tudtam  meg, hogy a férjem nek... ak i fér
jem  lett, u gye... a bátyja is  ott h a lt m eg... azazhogy a 
bátyja volt m ég az a pátrohai Juhász József nevezetű  
ember, ak it m ég ott, az irodában Bözsi nén inek  felol
vastak .

Juhászné Albert Rozália emlékei (A CÉH, 
2003 ősz)

-  I9^p(EX

ZENEI CSEVEGÉSEK 21.

A (zenei) dűlőút bokrai
Sokszor láttam mezei utakon 

téma után kutató festők arcán 
az eksztázisig fokozódó áhítatot 
a természet csodás teremtmé
nyeinek láttán. A fűszáltól az 
út menti bokrokig, fákig szinte 
habzsolták szemükkel a szépsé
gek édenkertjét. Aztán kiválasz
tottak egy TÉMÁT és elkezdték 
felvázolni a kifeszített fehér pa
pírlapra, vagy színekkel felvin
ni a vászonra. A szent révület 
végig megszállva tartja a termé
szet után dolgozó festőket. Este
felé fáradtan, de boldogan ban
dukolnak hazafelé hónuk alatt 
a telerajzolt, festett rajztömb
bel. Arcukról sugárzik a földi 
boldogság: részt vettek a terem
tésben.

Bevallom, mint zenész, na
gyon is irigyelem ezeket a fes
tőket. Jó dolguk van: a minket 
körülvevő világ készen hozza 
elébük a szebbnél szebb dolgo
kat, témákat, csak át kell ven
niük és papírra tenniük a látot
takat. Persze nem ilyen könnyű 
a dolguk: ha igazi műalkotást 
akarnak létrehozni, akkor még 
át kel szűrniük az informáci
ókat, és át is kell alakítaniuk 
a saját énjük prizmáján át. A 
puszta fényképezéstől a műal
kotásig hosszú lépcsősor vezet. 
Nem a TÉMA, a MESTER teszi 
a művet.

Mi, muzsikusok nem vehet
jük a jegyzetfüzetünket és ülhe
tünk le a dűlőút bokrai, fái elé, 
és jegyezhetjük fel, amit „hal
lunk”. A zene kilép az ábrázol- 
hatóság szűk köréből, nem tud 
egyenes információt hozni a va
lóságról. Csak áttételesen, szin
tetizálva hozza elénk a világot. 
Éppen ezért már nem is érezzük 
valóságos világnak azt, amit 
„ábrázol”. A modern zenében so
kan próbálták „megfogni” a va
lóság hangjait. Nevet is kapott 
a kísérlet: KONKRÉT ZENE- 
Emlékszem, hogy itt, Kolozsvá
ron is voltam egy kiállításon, 
ahol szünet nélkül tücsökze
ne szólt a teremben. Valóságos 
tücskök „muzsikáltak” magne
tofon szalagról. A legtöbb láto
gató észre sem vette az amúgy 
is nagyon halkra beállított kísé
rőzenét, amolyan tapétazajnak 
fogta fel. Mesélték, hogy a ze
neszerző hosszú estékben át va
dászta felvevőkészülékével a tü
csökzenét, és azt elektronikus 
úton még sokszor megismételte 
egymás után, hogy órákig tartó 
müve formálja alapfelvételét. A 
zeneszerző szó szerint mondhat
ta volna, hogy mi a természet 
nyomán alkotunk.

Messiaen madárhang-zené- 
je is valós hang-rajzokból in
dul ki, az oiseaux-szingnálok 
hangrögzítése, helybeni leírása 
hangjegyekkel, nagyon hason
lít rajzmappás festőink mun
kájára. Az otthoni utómunka, 
amely művé alakítja a „felvett” 
anyagot szintén, hasonló eljá
rást mutat.

Újabban Arvo Párt „csen
gettyű-zenéje” mutat lényegi 
azonosságot a valóság zenei in
díttatású jelenségeinek „raj
zos” átvételére. Kísérletének lé
nyege, hogy egy-egy művének 
alaptémájául néhány hangot 
választ, mintha négy-öt csen
gettyű, vagy harang szólna, 
amit egy láthatatlan harangozó 
hoz mozgásba, hangzásba: a ha
rangok zenenyelvét kelti életre. 
Hallgassuk csak meg a déli ha
rangszót, majdnem olyan mű, 
mint Arvo Párt opuszai. Puc
cini, Róma harangjainak meg
szólaltatásához a Tosca III. fel
vonásának bevezető zenéjében 
szintén természet után rajzolt, 
állítólag valóban jegyzetelte a 
harangokat.

A mindenkori népdalgyűj
tő is a természetbe megy „té
ma” után kutatva. A gyűjtés 
nyomán feldolgozásra kerülő 
dallamok is RAJZOK a termé
szet nyomán, amit a zeneszer
zői mesterség elemeinek hozzá- 
adagolásával tárnak elénk a 
hangversenyteremben. A 20. 
század közepére nagy divat 
lett a népdalfeldolgozás, afféle 
könnyű műfaj volt átlagos kép
zettségű muzsikus számára is. 
Majdmindenki, aki ismerte a 
hangjegyeket és egy kicsit ta
nult zenét is, megpróbálkozott 
-  több-kevesebb sikerrel -  a 
műfajjal. Ezerszámra szület
tek népdalfeldolgozások, a fo
lyamat végtelennek tűnt, szá
mos, már feldolgozott népdalt 
újra elláttak hangzáskörítéssel, 
már kezdett káosszá alakulni a 
folyamat, messze eltávolodva a 
kezdetektől. Ekkor „lépett” köz
be az új irányzat: NÉPZENÉT, 
DE EREDETI FORMÁJÁBAN, 
MINDEN SALLANG NÉL
KÜL. És elénk tűntek az erede
ti, hamisítatlan zenei rajzok: Új
ra felfedeztük a népzenét. Nem 
újdonság ez az újraélése valami
nek, ami már szinte elhasznál
nak tűnt. A művészet minden 
ágában végbemegy -  majdnem 
periodikusan — ez a megújulá
si folyamat. Újra meg újra rácso
dálkozunk valamire, amit VA
LÓSÁGNAK nevezünk.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A z  augusztus 18. és 22. között 

m egtartott Zetelaki írótábor és az 
Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL) 
rendezésében sor került néhány 
irodalmi lap bemutatására. A Székely
földet Ferenczes István, Fekete Vince, 
György Attila, Lövétei Lázár László 
és Molnár Vilmos képviselte. Az 
Irodalmi Jelent Böszörményi Zoltán és 
Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Teraszt 
Szabó Géza, A Hétét Parászka Boróka, 
a Bárkát Elek Tibor, Grecsó Krisztián, 
Kiss Ottó és Kiss László m utatta be. 
A Múzsa, Színkép, Szempont (Krónika) 
és a Helikon képviseletében Nagy 
Miklós Kund, Bölöni Domokos, Szonda 
Szabolcs, Papp Attila Zsolt, Karácsonyi 
Zsolt, Király László, Mózes Attila, 
Sigmond István és Szilágyi István volt 
jelen. A Korunkot Kántor Lajos, Balázs 
Imre József, Kovács Kiss Gyöngy és 
Cseke Péter m utatta be, a Bukaresti

Magyar Kulturális Intézetet Beke 
Mihály András, a Látót pedig Gálfalvi 
György és Vida Gábor képviselte.

A Havas Kiadónál megjelent Sántha 
Attila Székely Szótár című hiánypótló 
könyve.

A Kalligram kiadásában Pozsonyban 
jelent meg Böszörményi Zoltán Arany
villamos (harmadik szakasz) című 
verseskötete.

A Hitel 8. számának tartalmából: 
Lórincz György Pusztulás, Czakó Gábor 
Útjaink, Faragó József A népköltészet 
törvényei, Aniszi Kálmán Egy jelentős 
erdélyi festő (Györkös Mányi Albert; 
„Északi kisebbségi modell” nincsen! cím 
alatt Tófalvi Zoltán beszélget Jávorszky 
Bélával, Ha a nap 48 órából állana... 
címmel Máriás József ismerteti Dávid 
Gyula írók, művek, műhelyek Erdélyben 
című kötetét. A lapszámot Györkös 
Mányi Albert művei illusztrálják.

A Forrás 7-8. számában olvashatók 
egyebek mellett Tompa Gábor Varázs
hegy, Noé színháza és Váróterem című 
versei.

A z  Alföld 7. számában Kavafisz- 
átiratok cím alatt olvasható Kovács 
András Ferenc versciklusa.

A Kortárs 7. számában Szabó Gyula 
És végül Hófehérke... című esszénaplója 
és Király Zoltán Akik nincsenek itt; 
Csatatér című versei.

A Magyar Örökség díjat harminc- 
ötödik alkalommal ítélték oda. A díj 
irodalmi kitüntetettje az idén Örkény 
István lett.

A határon tú li m agyar írók és 
irodalmárok részére a kulturális 
tárca első alkalommal m eghirdetett, 
havi hatvanezer forintos ösztöndíját 
négy kategóriában (Székely János 
költészeti és drám aírói, Gion N án
dor prózaírói, Schöplin A ladár k riti
kusi és Benedek Elek ösztöndíj) ti
zennégy határon tú li szerző kapta 
meg. A tám ogatás odaítéléséről egy 
tizenegy fős szakmai kuratórium  
döntött, melynek elnöke Ilia Mihály 
irodalomtörténész, a szegedi egyetem 
docense volt. A testületben helyet kap
tak  a magyarországi és a határon 
túli írószervezetek, valam int a tárca 
képviselői is.

-MI

Jack London- 
regények
VÍZSZINTES
1. Első díjazott sportoló kapja. 

9. Tengeri emlős. 12. Régi iskola
típus. 13. Minő. 15. Tuskót szétfe
szítő. 16. Szalonnát főz. 17. Fluor 
és nitrogén vegyjele. 18. Becézett 
Anett. 19. Vonat, románul. 20. A 
felsőfok jele. 21. Spanyol, német 
és thaiföldi autójelzés. 22. Ked
ves, angolul. 23. Személyével. 24. 
Szikladarab. V irtual Reality, rö
viden. 26. Szeget falba kalapál. 
28. Nemesgáz. 30. Papagájfajta. 
31. G yakran átkarol. 34. Rövid az 
elején! 35. Foszfor és fluor vegyje
le. 36. Bot. 37. Ifjúsági írónk (Fe
renc). 39. Kevert Ana! 40. Megelé
gelő. 41. Verne egyik kapitánya.
42. A légnyomás mértékegysége.
43. Tulajdonképpen, röviden. 44. 
Bomlékony. 45. Tetejére tesz. 46.

N auru fővárosából való. 48. Föld
művelő eszköz. 49. Állami ille
ték. 50. Rosszindulatú kíváncsis- 
kodás.

FÜGGŐLEGES
1. A z egyik regény címe. 2. El

akadó. 3. Női név. 4. Becézett Kor
nélia. 5. YDÖ. 6. Egyhangú nézet!
7. Összeszedi magát. 8. M iatt (né
pies). 9. K iejtett mássalhangzó.
10. Távozóban. 11. A  m ásik regény 
címe. 14. Kissé mafla! 16. Sémi 
nép. 19. Magad. 20. Kis Levente.
22. Kábítószer. 23. Páholó. 25. Elő
tag: kerék. 27. H uszárparancs. 
28. Római császár. 29. A bosszúál
ló sors. 32. Fárad. 33. Román fér
finév. 35. Brazil tagállam . 38. Fá
ba vés. 39. Nép, románul. 41. Mi 
az hogy! 42. Ajtót nyitó. 44. Leves. 
45. ..., -ről. 47. Görög betű. 48. Fa
lusi apó.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 16. szám ában közölt Baltasar 

Grácián című rejtvény megfejtése: A z életbölcses
ség kézikönyve.
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