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Hogyan épül a szakadék?
Händel Vízizenéje, Pascallal. 

Talán ez kell időnként, nem a 
minden korban beinduló agy
mosási kísérletek. Megpróbálom 
összefüggőbben kifejteni, mire 
gondoltam néhány szöveg újra- 
olvasása közepette. Ahogy el
raktározódnak, hát bizony oda is 
préselődnek, kövesednek a dol
gok. Ahogy létrejön passzív szó
kincs, úgy lappang kiben-kiben 
(magának az emberiségnek az 
eszméletében is), ami kész, ki
próbált, bevett. Pascal is "régi 
vívmány", egy-egy újratalálko- 
záskor nem azt érdemes körül
járni, hogy miért kerül, mint bo- 
rotyánkődarabba a régi bogár, az 
akvárium sokdioptriája mögé 
egy-egy ilyen örökéletű cethal, 
benne a maga Jónásával, hanem 
hogy mennyire megalázóan ha
sonlónak érzi magát a kikapcsol- 
hatatlanul morfondírozó, izgága 
gondolkodó ember egy afféle 
bumfordi figurához, aki a közeg 
hangulatában, egy múzeumban, 
vasárnap délután fél három előtt 
öt perccel patetikusan betöri a 
tárló vastag üvegét, s a lila bár
sonyról felragadja Byron han- 
dzsárját. A háttérben halkan, 
peckesen Vivaldi muzsikált, vagy 
valami boleró sétált, most pedig 
berontanak a riasztókészülékek...

Az "itt szép lehetsz, de okos 
nem" korában csakis ilyen gro
teszk hatást (Páskándi azt mon
daná rá: abszurdoid) érhet el 
minden nem szabályozott, öm
lesztett, hívatlan, se évforduló
hoz, se könyvhetezéshez nem 
kapcsolódó ömlengés-kitörés. Itt 
körül már új s új hun (vagy hun- 
talan) legendakovácsok, szöveg
kovácsok (magyarul "kompilá- 
torok") árulják áfás spanyolvi
asz-készítményeiket Elég nagy 
a piacuk. Fogynak. A kor ínyenc- 
kedési szokásai, gasztronóm 
tempói nem segítenek egyértel

művé tenni, hogy a zselé nem 
borostyánkő, és valószínűleg 
nemcsak azért, mert az idő hi
ányzik a receptjéből.

Nos visszatérve Pascalhoz, 
"Mitől van az, hogy a sánta em
ber nem bosszant fel bennünket, 
holott a sántító elme felingerel?" 
— adja fel (a százezerből) az e- 
gyik leckét. Ki nem esne annak 
csapdájába, hogy szellemi erőn
létének bizonyítéka, ha erre 
könnyedén válaszol, felismerve 
benne a duplacsavart, a Möbius- 
szalagot. így esik aztán, hogy 
Pascalnak az utódai is elődeivé 
válnak, a következtetések új pre
misszaként mutatkoznak, mint 
későbbi koronás fők, főurak ap- 
ródkori fázisáról a portrék. Meg
jegyzendő, hogy nemcsak ettől 
marad elbűvölően barokk és te
tőtől talpig franciásan feudális. 
És egyáltalán nem idegen tőle sem 
a montaigne-i felfedezés, legfen- 
nebb "újabb" (?) használható meg
fogalmazása az, hogy a valószí
nűt csupán a megszokás alapján 
különböztetjük meg a valószínűt
lentől. Ebben a vonatkozásban az 
emberrel kapcsolatos "valószínű
ségek" iszonyatos és káprázatos 
elszaporodásához még csak be se 
kellett kapcsolni holmi virtuális 
valóság-elmélet és gyakorlat te- 
niszlabda-adogatóját.

Pascal és korunk — ha a zá
rójel, záróvonal zárványának ezt 
a bő harmad-évezredet vesszük 
—■, itt is van a szépséges bizo
nyíték, hogy milyen gyorsan 
(lassan, tempósan, alaposan, 
nem kívánt törlendő) változott át 
a világ, mialatt a számunkra leg
fontosabb, a bennünket igazán 
érintő: az elemző szerkezet, ez a 
hordozható, már a kozmoszban 
is megsétáltatott kis frigyláda 
nem változik. Attól még, hogy 
egy hülyegyerek is bravúrosan

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

feltöri a Pentagon micsoda-kód
ját, Damoklész kardja még kinn 
függ a ruhatárban, gazdája az e- 
lőbb ment be egy tárgyalóterem
be. Aktatáskájában nem a Pas- 
cal-kortárs Hugo Grotius vagy a 
kicsit későbbi osztályelső Jeffer
son politikai-kézimunka-olim- 
pián díjazott dolgozatai lapul
nak tárgyalási alapként, elvként, 
hanem  egy sokkal régebbi, 
hétszhetvenhét próbás csiki- 
csuki megoldás, az az időtlen ér
vényű  Benes—Brennus-féle 
"Vae victis''.

"Mert az igazságot nem tud
ták megtalálni, megtalálták he
lyette az erőt" — zárul Pascalnál 
a 297-ik. De ebbe többször bele
vág, hogy még az egyes demok
rácia-apológiák is beleszisszen
nek e tyúkszemirtásba: "Miért 
követjük a többséget? Azért, 
mert több igazsága van? Nem, 
hanem mert több az ereje" (301). 
"A többségben levők nem kíván
nak egyebet, csak hogy követ
hessenek" (302). "A világnak az 
erő, és nem a közmeggyőződés a 
királya!" (303) "Imi azok ellen, 
akik túlságosan belemerültek a 
tudományokba?" (76)

O, ha Bacon és Descartes 
megéri, mily bőven leltek volna 
benne is módszer-rendszerező 
szenvedélyükhöz új szempon
tot, támpontot és példaanyagot. 
Abban is, amiben már rájuk is 
cáfol és licitál. Sőt saját magára 
is. "Gondolataimat rendszer nél
kül és talán nem szándéktalan 
rendetlenségben vetem papírra, 
mert ez a valódi rend, amelyik 
éppen a rendszertelenséggel jut
tatja érvényre szándékomat. Túl
ságosan tisztelném témámat, ha 
szép rendben adnám elő, hiszen 
éppen azt akarom bebizonyítani, 
hogy nem fér vele össze."

Túlságosan tiszteli. Ez egyik 
legfőbb érzelmi erőforrása. Asz
kéta szenvedők hajtóereje. A 
tisztánlátás drogja.

"Az igazságtalanság teteje, 
hogy nyomorunk önhittséggel 
párosul" (214). De hát mi más 
telik ilyen gyarló lénytől? "Ak
kor vagyunk az igazság birtoká
ban, ha azt gondoljuk valamiről, 
amit Isten" (72).

Mert az élet tulajdonképpen 
nem is olyan "mély". Minden e- 
lőképzettség nélkül élni lehet. 
Átúszni, mint a belepottyant 
majom, macska az árvizet. Ezért 
talán felfogni, megérteni sem o- 
lyan emberfeletti, mint terjesztik 
róla. Olyanok is, akik nem érik 
fel ésszel, s olyanok is, akik titko
lózásba vagy csak titokzatosság
ba burkolózva próbálnak ma
gasabb fizetési osztályba jutni. 
Időnként kiderül, hogy a pénz 
sem akkora, aminek állítják, szá
molják, mérik, hiszen a világ- 
gazdaságnak csak huszonöt
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százaléka származik termelés
ből, a többi tőzsdei ügylet, mani
puláció, szemfényvesztés, bű
vészet.

"Milyen nagy természeténél 
fogva! Milyen alantas fogyaté
kosságai miatt" (365).

Pascal, a megragadható száz
ezer voltos szalmaszál. A Biblia 
szerzőinek képzeletét meghala
dó, Noé előtti áram- és erőforrá
sok felől terelő, szerelő, angyali 
megingathatatlanságú falusi vil
lanyszerelő, a harmincadik szá
zad szürkeállománya irányába. 
S főleg: őt a test mocsarainak mi- 
azmái már nem zsarolhatják; 
"mindentudása" nem holmi in
ternetekről tölthető le, fel és 
össze. Ellenkezőleg: övé a felta
lálás egyik apostol-glóriája. Kis 
feltaláló korában megszerkesz
tette a "mekintos" neandervölgyi 
fázisát. A matematikai gondol
kodás kis Altamirája annak a 
gyermekszobának, kamasz kég
linek a hűlt helye. Kiiktathatat- 
lan, mint egy benediktiner li kőr- 
ősformula vagy trappista sajtre
cept, hiszen az igazságkeresés 
ízérzékét egyenes ágon Szókra
tész nagypapától örökölte. A bü
rökpohár-áldomás se hiányzott 
mellőle. S egy "matrac-sír" is tar
tozott hozzá. De micsoda kortár
sai voltak! Tessék megnézni a 
"Grande siede" szakmai telefon
könyvét.

Á vermet, melybe az olvasó, 
töprengő utókor beleeshet, ha 
úgy vesszük, nem is egyetlen bi
zonyos hátrányos helyzetű sze
mély ásta másnak, építette, kö
vezte, bélelte, fedte be csapdává. 
Mindössze más EN-ek, alanyok, 
egyedek, személyek, entitások 
által kizárólag nagyjából, csak 
hozzávetőlegesen felhasználha
tó technológiával, szakértelemmel: 
a zseniális szenvedéssd.

Ide jöhet egy kis Vízizene.
Mivel minden Pascal-szen- 

tenda mögött is egész fleégett) 
alexandriai könyvtárak kompri- 
málódtak, őt (őket) olvasván, a 
legdivatosabb-fellengzősebb 
dolgot visszük végbe: tovább é- 
pítjük (vagy ássuk) az olvasatok 
olvasatának kínai falát (vagy 
szakadékét). Magunkban. Ami
nek finalitása nem az, hogy me
gint mennyi szép, új, kész "Gon
dola tok"-permutádót-variádót- 
kombinációt viszünk a sírba. 
Hanem hogy amiből mentnek, 
kút, meder, medence, újabb em
beriségek, lám az soha ki nem 
fogy mégsem. Az ilyen kút nem 
is lehetett megannyi, akár embe- 
riségnyi Pascalé sem. Hiszen 
nem is a földbe, a Földbe, nem 
egyedül és nem csakis a Terrába 
van mélyesztve, ásva.

Pascal: Gondolatok. Pödör 
László fordítása. LÁZI Kiadó, 
Szeged, 2000.

L evél a 80 év es  D án é T ibornak
Kedves Tibor!
Most, amikor írást kért Ró

lad a HELIKON, amolyan szü
letésnapi köszöntőfélét nyolc
vanadik születésnapodra újabb, 
elhatározásom ellenére gondol
kodás nélkül, sőt örömmel vál
lalkoztam arra, hogy felkö- 
szöntselek. Örömmel, mert tu
dom: fordított esetben Te is szí
vesen megemlékeznél rólam. 
Azt tapasztaltam ugyanis, hogy 
néhány kiváló, sőt (méltán) kö
rülrajongott barátom, aki nem 
fukarkodik, hogy szóban vagy 
magánlevélben akár kéretlenül 
is elismerését fejezze ki egyik
másik könyvecském, publicisz
tikai munkásságom kapcsán, 
emlékező írásaiban, könyveiben 
azonban valahogy kihagy az em
lékezete a nevemnél. Kiváló pá
lyatársaim emlékirataiban rend
szerint a "futottak még" között 
szerepelek, név nélkül természe
tesen — de hát ez talán így is van 
rendjén. Ugyanakkor mind ez i- 
dáig mondhatni valamennyiük
ről (nincsenek oly sokan) szépen 
emlékeztem meg, akár emlék
irataimban — akár kerek évfor
dulós születésnapjukon kö
szöntve őket. Mondom, méltá
nyolták is buzgóságomat (szó
ban vagy magánlevélben). A 
nagy nyilvánosság előtt azonban 
— személyemre vonatkozón — 
kihagyott az emlékezetük. Nos, 
elhatároztam, abbahagyom mél
tatásukat.

Te, Tibor, nem tartozol közé
jük.

"Felfedezőim" között tarta
lak számon, hiszen Te voltál 
mindeddig legsikeresebbnek 
tartott munkám, a Csipike felfe
dezője — és legelső kiadója, a 
60-as évek második felében, 
mint az Ifjúsági Kiadó kolozsvári 
szerkesztőségének a vezetője. 
Közben — Te lettél a legjobb, 
legsikeresebb ifjúsági írónk, az 
Áthá Rá — a fáraó írnoka, a Tao- 
Ceti hívójáé, A fáraó igazlátó sze
me, továbbá A négy tenger hajósa, 
valamint A varázsve ssző lovagja 
című regényeiddel, nemkülön
ben a valóságirodalomhoz is so
rolható Akinek nincs árnyéka cí
mű könyveddel, amelyben (ko
rabeli angol újságdkkek-ripor- 
tok-leírások alapján) a ched- 
dingtoni vonatrablást írtad le, 
az "évszázad bűntényét" (a XX. 
századét). Angliában 1969-ben, 
baráti körben szerzett "tekinté
lyemet" is neked köszönhetem, 
hisz még megjelenése előtt ol
vashattam a könyved kéziratát, 
és a szereplőkről szóló (angolok 
között indult!) vitában a végén 
már "döntőbíró"-ként fogadtak 
volt el! Háborús visszaemléke
zéseidből csak kevéshez jutot

tam hozzá (egyáltalán — meg
jelentek? Könyv alakban?) Mi lett 
erre vonatkozó kéziratoddal, a- 
melyet Magyarországon (már 
megjelent formában?) díjjal is ki
tüntettek.

Jómagam mint Napsugár
szerkesztő kerültem kapcsolat
ba a gyermekeknek szóló iroda
lommal. Pontosan nem tudom, 
Téged mi hajtott az ifjúsági iro
dalom felé. Ifjúsági kiadós szer
kesztői mivoltod? Az én "sze
rencsém" az volt, hogy nagy ne
vek, Benedek Elek, Asztalos Ist
ván stb. nyomdokaiba lépő
ként, a műfajnál fogva kezdettől 
elismert az "irodalmi köztudat", 
mint aki a gyermekeknek szánt 
irodalm at is műveli, kiváló 
nemzedéktársakkal és fiatalab- 
bakkal együtt.

Az általad oly kiválóan mű
velt "ifjúsági irodalmat"?

Korda István A nagy útján, a 
Körösi Csorna Sándorról írt re
gényen kívül, nem nagyon to
longtak a mi amúgy is ritkásnak 
mondható "irodalnú berkeink"- 
ben az ifjúsági irodalom rangos 
művelői színvonalas regények
kel, elbeszélésekkel, de még ko
molynak mondható tudomá
nyos-fantasztikus művekkel 
sem. Kívüled — természetesen. 
Téged azonban az irodalom vala
miféle csodabogarának tekintet
tek. Magyarországról több elis
merést kaptál, mint itthonról.

Most betöltöd-betöltötted 
80-ik évedet.

Mit kívánhatnék neked e- 
gyebet, mint jó egészséget és to
vábbi, töretlen munkakedvet? 
Tudd meg: büszke vagyok ba
rátságodra.

Addig van (még) valami ér
telme az életünknek, amíg dol
gozni tudunk, amíg még van, 
aki szívesen olvassa írásainkat.

Isten éltessen, Tibor, szeret
teid és valamennyiünk örömé
re.

(Szintén) öreg barátod és hű
séges olvasód,

FODOR SÁNDOR
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FERENCZES ISTVÁN

Pillangó-könyvek, madarak
Az első könyvem, azt hiszem, egy szi

takötő volt. Vagy egy káposztalepke. Talán 
egy szürkületi szender. Fecskefarkú pillan
gó is lehetett, esetleg gyapjas pille... Nem 
tudom már biztosan. Csak arra emlékszem, 
hogy amikor ujjaim közé fogtam, két szár
nyáról úgy porlott szét aranylón a drága 
hímpor, mintha középkori várkastély ódon 
könyvtárának fóliánsairól szállana tüdővé
szes lehelete a múltnak. Éppoly könnyű 
illúziókat, mégis súlyos titkokat sejtetően 
repdestek színes hieroglifekkel teleírt pil
langó-könyvem szárnyai, mint a történe
lem tűz-jég csattanásaitól támadó huzat
ban a gót betűkkel teleírt kódexek lebegő 
lapjai, melyek szélére valamelyik rovás
írásos nyelvemlékünket firkálta egy Euró
pától kolduló barát. Egy asszír agyagtábla 
megfejtése, elolvasása sem kínálhat na
gyobb gyönyöröket, tikkasztóbb szomja- 
kat, mint az én pillangó-könyvtáram ritka
ságainak fátyolos lapjai. Füvek, fák, erdők- 
mezők virágainak meséit, mohák, páfrá
nyok, harasztok legendáit kínálták olva
sásra, májusi záporok himnuszaival, nyári 
alkonyok elégiáival, a hullócsillagok au
gusztusi szonettjeivel, a szeptemberi kék 
egek mítoszaival, a szivárványok hidjai alá 
csalogató balladákkal, első szerelmeink e- 
poszaival szédítettek Júlia szép leány mé
hes kertjeibe, tettek kiszolgáltatottjukká, a 
titkok titkának őrült hajszolójává. Azt hi
szem, hogy akkor voltam a legboldogabb. 
Lepke-könyveim olvasásakor teljes volt 
még a harmónia ember és természet kö
zött, valami aranykori elragadtatásból, 
szenvedésből földre szállt az egység, mely
ben az álom és való úgy játszott egymásba, 
hogy nem lehetett tudni: az álom mikor 
való, s mikor való az álom. Hófehér ká- 
posztalepke-könyvem azért volt a legked

vesebb, mert én írhattam tele, s azt olvas
hattam belőle, amit akartam, mikor az ál
mot, mikor a valót...

Pillangó-könyvtáram aztán a madarak
kal ékesedett tovább. Vadgalambkönyvek- 
kel. Holló-korvinákkal. Rigó-antológiák
kal. Mátyásmadár-szótárakkal. Bagolylexi
konokkal. Füstifecske-karcolatokkal. Ten- 
gelic-ponyvákkal. Fakopáncs-naplókkal. 
Sólyom-szamizdátokkal. Pacsirta-kando- 
nálékkal. A darvak evangéliumaival. A 
pitypalatty litániáival... Cinke-könyveim
ből például azt a sárgainges, csillagos tör
ténetet olvastam el, amelyből az derült ki, 
miként adták a drága kicsi kékcinkére a 
bolondokháza színeit, mert télen, a fagyok 
torkában is énekelt, a tavaszról csengett a 
nyitnikék, hogy van remény, van remény... 
Hát létezhet-e könyv a világon, mely piciny 
voltában ily hatalmas szamárfüllel ékesíti 
fel a zsarnokságot? Avagy nem-e a diktúrán 
hahotázott napestig a kacagó gerle? Még a 
bankasirályok, a büdös bankák s a balkáni 
gerlék olcsó brosúrái sem tudtak végzetesen 
elszomorítani, hisz a gyermekkor havasi 
tisztásain, a puliszkarobbantás előtt, a tűz
gyújtás varázslatait fenségesen lehetett álta
luk indiánáldozatra fellobbantani...

Végzetemet ily könyvtárral a hátam 
mögött sem kerülhettem el. Mert eljöttek 
végül értem a kiirtott erdők cellulózából 
fűzött, ólommal nyomtatott, környezet
szennyezők könyvei. Egyre többen, egyre 
vastagabban, egyre agresszívebben. Lapja
ik közül ki-kiszisszent a mindentudás al
máját kínálva ama bibliai kígyó, a halha
tatlanság igézetével, egyre messzibbre csá
bítón, a titkok titkáról bűbájoskodón, sziré
nekkel éneklőn, farkasokkal táncolón. És 
semmire sem adnak választ. Talán a sem
mi-mindenre sem. Még arra sem felelnek,

hogy a két nagy gondolatjel — a bölcső és 
koporsó — közötti felkiáltójel, aki nem más, 
mint maga az ember, a homokórán átzúzód
va, miért görbül mindig el, egy végső, nagy 
kérdőjellé???

Ennyi könyves kaland után csak a sejtés 
maradt, hogy talán csak egyetlen igaz 
könyv lehetne még a világon, talán maga 
az önpusztító ember. Mármint amelyiknek 
gerince van. Ki magában hordja a jót is s a 
rosszat is. Az elragadtatást s a szenvedést. 
A kegyelmi állapot önkívületeit. Az istenit 
s a sátánit. Van bal és jobb oldala, mely a 
pusztításban s a pusztulásban Jób-oldallá 
vagy Bal-gasággá változhatik. Páratlan és 
páros lapjai közül a parttalan időből maga 
az Isten szól ki: Vagyok, aki vagyok...

A gerinctelen embernek a könyve is ge
rinctelen. Az, akár talpnyalók, mindig há
tulról kezdi az olvasást. Gondolom, csak 
ól-vasni tudnak. Ők a könyvmáglyák szol
gálatos virrasztói, az örök demagógok, a 
foltos képű populisták, a hordószónokok, 
az előtapsolók, akik a diktátorok munkála- 
togatásain felnyalják az előszobát s a börtö- 
nöktől a temetőig tartó sugáratukat. Ők a 
gombfod drukkerek, akiknek fantáziája a 
bányabéka alatti kuruttyolásig, vartyogá- 
sig sem ér. Ők a nagy, a nagyszorgalmú 
semmittevők, a rongy középszerek, erdő
ink szorgos pusztítói, akik öröknek hiszik 
magukat... Akár a pillangó-lét előtt a nyálat 
termelő, gubacsba kövesedő hernyó... Mit 
nekik pillangók, könyvek, madarak, elmú
lás, a teremtő Isten szeme előtt a tiszavirág- 
nyi havazás, szépség, fájdalom, végesség, 
elviselhetetlen könnyűsége a létnek, látó
határon túli szivárvány idő...

Pedig valahol már, pókhálós odújában 
az Aranyágnak, gyémántfeketén tollászko
dik huhogó madara az éjszakának, s egy 
selymes-molyhos bábból készül életre éb
redni, hogy aztán felénk libegjen, utolsó 
pillangó-könyvünk: a gyönyörű halálfejes- 
lepke is.

Költői beszéd 
muzsikája
Lászlóffy Csaba A csontnyakú furulya d- 

mű verskötete mondákra, legendákra írott 
szövegek gyűjteménye — tulajdonképpen a 
vers, a versírás mibenlétét értelmezi.

Ihlet, az ihlet—a sokat használt fogalom
nak könyvtárnyi filozófiai, pszichológiai, 
irodalomtudományi szakirodalma van, ma
rad mégis megragadhatatlan, interpretádók 
és azok interpretádóinak függvénye. Az al
kotás előfeltéte? Ugyanakkor Éluard állítot
ta, hogy a költő nem "ihletbe jön", hanem 
ihletbe hoz. Lászlóffy Csaba magyar törté
nelmi mondákat, legendákat mond újra — 
verses formában, sokszor adott ritmusra: 
"Erdélyi népmonda", 'Török nótára, anno 
1664", mondja a Szent László füve, az íródeák 
hagyatéka alcímeiben. Balassi Bálinttól ismert 
a magyar irodalomtörténetben ez a költői 
magatartás, alkotásmód, a reneszánsz kez
detek költője megadott, tiszteletben tartott 
keretek között tudott eredeti lenni, vagyis 
már tudott úgy bánni a nyelvvel, hogy mate
matikai képletekre, a Fibonacd-számsorra 
tudott magyar verset írni. Csokonai, az antik 
formákat brillírozva használó Vörösmarty,

az Ilosvai-szöveget újraköltő Arany János 
művein át mindmáig él az irodalomtörténeti 
vonulat, amely tulajdonképpen a költői mes
terség gyakorlását tanulmányozza.

A magyar történelem kiemelkedő alakjai 
— Mátyás király, Rákóczi, Damjanich, Bem 
—, a sorsfordulók — 1849 —; a magyar alap- 
műveltséghez tartozó történetek újrafeldol
gozásával az a többlet, amelyet a szerző az 
ismert témához hozzáad, az az alkotói in ven
dó. Versei műfaját vizsgálva végül is epika, 
dráma, líra ötvözetét kapjuk, életképet, bal- 
ladás történetmondást, középkori ráolvasást 
és gyermekmondókát, a ritmusos szabad
vers, a lazább mondatok belső rímeinek sod
rásával. És végül a hangnem — a regölés 
hangneme.

E versek megértését a szövegek hangesz
tétikumának megragadásával, lebontásával 
kezdhetjük. Mert mondani kell ezeket a ver
seket, a költői... no nem is nyelv, hanem pon
tosabban a költői beszéd zenéje az a kód, 
amely az újraköltés többlete, a szövegeket 
koherens kötetté szervező elve. Mondani kell 
ezeket a verseket, mint Kassák költeményeit; 
elmélyülve vagy egyszerűen, vagyis csend
ben olvasva azokat, érdekfeszítően homályo
sak, egy-egy olvasás újabbat követel. De pél
dául Sinkovits Imre előadásában elsőre vilá
gosak, sodró lendületük töretlen. A csontnya

kú furulya verseit mondva borongó és gro
teszk, humoros és drámai hangulatok köve
tik egymást, a versekben a költeni, a versími, 
a versmondani tudást gyakorolja a szerző, a 
verssé mondott témák ürüggyé válnak a köl
tői nyelv teremtő erejének vizsgálatához, ki
indulóponttá m etaversek em eleteinek 
építéséhez. "Felnőtt olvasóinak Kányádira 
emlékeztető zamatokat, Weöres költészetén 
csiszolt formakultúrát kínál" — zárul a kötet 
hátsó borítóján az ajánlószöveg. A "Felnőt
teknek és gyermekeknek" ajánlott kötet ver
sei invendóikban témáikhoz illőek és mél
tóak.

A kötet illusztrádói, Venczel János rajzai 
nem csak a vershelyzetek képi ábrázolásai, 
az emberalakokban, a képek részleteiben a 
magyar történelmi arcképcsarnok az eredet. 
A grafikus egyszerre rajzol és fest, kifino
mult vonalrajza és tömbös képépítését ered
ményező foltrendje erőteljessé, mozgal
massá teszi színes tábláit.

Téma, aztán nyelvi és képi narrádó egy
ségében, illetve a narratív önmegfigyelésben 
a Mundus Kiadó elegáns kiállítású kötete 
koherens egységgé szerveződik.

JÓZSA ISTVÁN

Mundus Kiadó, Budapest, 2002
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SZŐCS ISTVÁN

A történelem változékonyságáról I.

-------------------HELIKON ---------------------------------------------

Éppen tizenhárom éve későbbi ellen
őrzés ("leellenőrzés") céljából félretettem 
egy tanulmányt, Vekerdi László: Európa 
változó őstörténete volt a dme. így kezdő
dött: "Klasszikus művek mindig idősze
rűek; így hát Stuart Piggott 1965-ben meg
jelent Régi Európajának (az eredeti szöveg
ben Európájá-fímkl) magyar fordítása, ha 
késett is húszegynéhány esztendőt, elké
settnek semmiképpen sem nevezhető." A 
fordításhoz írt okos utószavában Makkay 
János azt is szépen elmagyarázza, hogy 
miért és miként teremt Piggott könyve 
nélkülözhetetlen összeköttetést Gordon 
Childe Európa sajátos prehistóriáját meg
alapozó művei és a mai, sokféle szaktudo
mánnyal támogatott, részletes regionális 
kutatások között. Piggott kérdéseiből ki
indulva Makkay még egy szellemes mo
dern "energetikai" választ is kínál az 
őskori és a görög-római világon kívüli 
barbár Európa krónikus technikai-civili
zációs "elmaradottságára", illetve a kö
zépkor végi—kora újkori nagy előre
törésére, mely utóbbi során vén földré
szünk afféle borzas "peremvidékből" egy 
"világgazdaság" virágzó "centruma" lett." 
Tulajdonképpen azért akartam ellenőriz
ni, hogy bizonyíthassam egy régi tétele
met: ha valahol valami valakinek eszébe jut, az 
egészen biztos, másvalakinek is eszébe jut még, 
legyen akármilyen különös, bizarr, sőt elvete
mült gondolat. (Továbbfejlesztése e tétel
nek: ha valahol felbukkan valami külö
nös, rendkívüli, annak a közelében egé
szen biztosan felfedezhető egy másik 
rendkívüli valami.) Sajnos, nemcsak ez a 
tételem igazolódott be, hanem egy hozzá
kapcsolódó másik is: ha egyvalakinek egy 
jó gondolata támadt, egész biztosan sokan 
lesznek mások, akik úgy tesznek, mintha 
meg sem született volna ez a gondolat. 
Hogy tudnak róla, azzal árulják el, aho
gyan — kikerülik. Jellemző, hogy ez min
denekelőtt a tudom ányban, illetve a 
"paratudományokban" van így, amelyek 
közé oda kell sorolnom az irodalomtudo
mányt is. Egyszer például Homérosz ol
vasása közben az a megnyugtató gon
dolatom támadt, hogy a költő a lelke leg
mélyén eléggé utálta a rabszolgarend
szert, és nem tartotta olyan természetesnek, 
mint a marxisták. Erre fel — miután le is 
közölték ezt az óvatos észrevételt — egy 
irodalmi paratudós pöszögve s szürcsöl- 
ve a levegőt, beszaladgálta a várost: "az 
egész egy félreértésen alapszik". Azt soh- 
se tudta kifejteni, mi az a kifejezés: félre
értés; most kisegíthetem: félreértés az, ha 
valaki civilként kiabál be a pálya széléről, 
pedig azt csak a futballban lehet meg
tenni, a tudom ányban nem. Amibe vé
gül is belenyugodhatna minden civil, 
ha... ha a tudom ány sem viselkedne 
civil m ódjára, olyankor éppen, amikor 
sokféle szaktudom ánnyal tám o g a ta t
ja magát.

Tudniillik a sokféle más szaktudo

mány terén a támogatást igénybe vevő 
szaktudós mégiscsak civil. Azt hiszi, hogy 
annyi a tudományos igazság, amennyit ő 
éppen fel tud valamilyen elméletéhez 
használni, és úgy jár a segédtudományok
kal, mint ahogy Szabó Dezső szerint egyes 
teológusok, akika tudomány fegyvereit is 
fel akarják használni; csakhogy: a karddal 
lőnek, és a puskával vágnak. Az egyik 
tudós a régészeti leletek terjedési hullám
gyűrűit népmozgással magyarázza: a- 
hány új "kultúra" a cserépfazakak terén, 
annyi etnikai változást tételez fel. A másik 
már számol azzal, hogy tárgyak etnikum 
nélkül is továbbvándorolhatnak, sőt, 
nemcsak a tárgyak, hanem készítésük 
technológiája és divatja is, és a szaktudo
mányok pollenszemcsékkel, illetve azok 
hiányával, ősi földrajzi nevekkel és sok
sok szakhipotézissel sietnek a rendelkzé- 
sükre állani. Egy egészen friss példa: 
találnak egy bizonyos helyen egy mumi- 
fikálódott hullát, mellette egy bronzfo
kost. Anyagmintákat küldenek külön
böző laboratóriumoknak. Az a kutatócso
port, amelyik tudta, hogy honnan szár
mazik, mondjuk, négyezer évben állapítja 
meg — metallokristallográfiai eljárással! 
— a lelet régiségét, mint a lehetséges leg
tágabb időhatárt, amelyen belül az adott 
övezetben bronzgyártásról beszélhetünk. 
A másik laborban a lelőhely nem ismerete 
alapján, pusztán az anyagvizsgálat eszkö
zeivel ezer évvel régebbinek mondják a fo
kost (mindkettő megegyezik abban, hogy 
az ötvözet összetételének kialakulási he
lye ismeretlen).

Ahol a pollenszemcsékhez, agyag- 
gyurmálási és -díszítési szokásokhoz, a 
hamu vegyi összetételéhez még emberta
ni feltevések, illetve gyanítások, és sugal
latok is hozzájárulnak, egészen különleges 
tudományos újdonságok is születhetnek. 
Nemhiába mondta valaki, hogy a régészek 
mindent megtalálnak, amihez egyáltalán van 
képük!

Mennyire ingatagok lehetnek a szak
segédtudományok, erre mi magunk is 
próbáltunk nem egyszer rámutogatni. Hi
ába bizonygatja a régészet és a törté
nettudomány, hogy az V. században a 
nyugat-római, latin nyelvű birodalom 
megbukott, mert filológia, vallástörténet 
és numizmatika azt bizonyíthatná, hogy a 
latinok állítólagos bukásuk után elözönlik 
Európát, és ezer éven át rákényszerítik 
nyelvüket a kontinens nagy részére, majd 
járványok törnek ki köztük, meg krónikus 
ólommérgezés és A-vitamin túladagolás, 
meg outbabing; és más fajok végeznek ve
lük. Legtovább Hungáriában tartják ma
gukat, míg a XIX. század derekán egy a 
szibériai kőkorszakból beszivárgott obs
kúrus népelem lemészárolja őket, s a ma
ga nyelvét tünteti fel a pannóniai érméken 
és banknótákon.

A fölművelés: "az európai művelődés 
legfőbb specifikuma". Csakhogy a földmí

vesnek is szüksége van obszidián késtől 
kezdve egyre-másra, amit máshol köny- 
nyebb előállítani. Ezért írja Kemény Fe
renc, hogy a neolitikus gazdasági forra
dalom legdinamikusabb eleme a gabona
kereskedelem: ha már a helyi fogyasztás 
szükségletein túl terem gabona, azt sürgő
sen el kell cserélni. Már az obszidián esz
közökért is nagyarányú gabonaszállítá
sok történtek. A kereskedelemhez keres
kedő kell, meg: szállító eszközök, meg 
kommunikációs lehetőség, raktárak, s be
lőlük az egér távoltartására macska, kí
gyó, az otthon maradt kereskedőné, az 
európai boszorkány mitikus kísérői. A ke
reskedő meg maga az ördög, aki állandó
an be akarja csapni a földmívest — és 
viszont. Miért "látszik ki a lóláb", miért 
van patája az ördögnek? Mert a kereskedő 
szamáron vagy (akkor még törpe) lovon 
ül, földig érő köpenyével borítja be ma
gát és állatát, de alóla mindig kilátszik a 
lóláb!

És, folytatja Kemény Ferenc, kialakul 
az arany arisztokráciája, ezért a kereskedők 
őrző-védő szolgálatot szerveznek, majd 
az ő fegyvereseikből kialakul a kard arisz
tokráciája-, s elveszi gazdái aranyát; ettől 
kezdve, egyáltalán, ez a történelem mene
te: az arany és a kard arisztokráciája egy
mást nemzi és szüli, egyik a másikra tá
mad, legyőzi, kiegyezik vele, egybeolvad; 
majd kezdődik megint az egész elölről. A 
jó Télapó, a jó Mikulás hozza zsákjában a 
finomságokat, de mindég krampusz, vas
villás, korbácsos verőlegény társaságában 
jár; az behajtja a tartozásokat és a késedel
mi kamatokat. Meglehetősen szuggesztív 
vízió. És korszerű.

Hogy Vekerdi, Makkay János, Stuart 
Piggott meg Marija Gimbuttas miért nem 
számol az ilyen elképzelésekkel, annak a 
fő oka az, hogy Kemény Ferenc az újkőko-
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ri nemzetközi gabonakereskedelem érint
kezési eszközévé a magyar nyelvet teszi; 
innét magyarázza a legkülönbözőbb nyel
vekben magyar eredetűnek kimutatható 
elemeket. Eleinte azt hittem, azért idegen
kednek az elméleteitől, mert túlbizonyít, 
túladagol, és hogy kevesebb etimológia és 
óvatosabb, tárgyilagosságra törekvést kí
náló stílus esetén jobb lett volna a "recep
ciója". Ma azonban meg vagyok győződ
ve, hogy egyelőre, már egyetlen "magyar" 
szótól is, amely ókori környezetben fel
bukkan egy szerzőnél — mégha Ariszto
te lésznél is, vagy H érodotosznál — 
m inden el van veszve. Egyelőre. Mert 
nemcsak a szó magyar, hanem a vele élők 
is ki vannak tiltva a pályáról. íme egy 
példa: a második világháború küszöbén 
jelent meg Várkonyi Nándor könyvének 
első kiadása, A Szíriát oszlopai. Elsüllyedt 
kultúrák; 99%-ban külföldi szerzőkre tá
maszkodva. A magyar tudományos kö
rök azonnal ironizáltak vele, margina- 
lizálták, s ez tartott egészen addig, amíg 
harmadfokú leszármazottai érdeklődni 
nem kezdtek az új kiadások kínálta lehe
tőségekről... Számtalan könyvet olvastam 
azóta elsüllyedt kultúrákról, ám egyik 
sem nyújtott olyan módszeres, szellemes 
összefoglalást, mint Várkonyi könyve; s 
mondanom sem kell, egyik sem említi for
rásjegyzékében. E nemből a legutolsó, 
ami kezembe került, Graham Hancock: 
Istenek kézjegyei, az Abszolút Bestseller so
rozatban; az angol nyelvű eredetire 1995 
van nyomtatva; igen sok tekintetben azo
nos eredményekre jut, mint Várkonyi, de 
nemcsak őt, hanem forrásait sem említi. 
Nagy fejezetet "szentel" a Tihuanaku-i 
Napkapunak, de pl. Kiss Edmundról, aki 
már 1937-ben könyvet írt erről, nem vesz 
tudomást (pedig Lipcsében és németül je
lent meg).

Most azonban azért kérőztem (és nem 
kérődztem) mindezt elé, mert mintha né
mileg megfordulna a szél járása, ám nem 
az őstörténet, hanem a viszonylag közel
m últ, a koraközépkor története felől. 
Kezd lassan nálunk is — csak tíz év késés
sel — szenzációként tárgyaltatni Heriberg 
Iliig felfedezése a "kitalált középkorról" — 
vagyis arról, hogy az európai történelem
ből hiányzik 300 év; pontosabban, az eu

rópai időszámítás tényként tárgyal 300 
olyan évet, amelyik valójában nem történt 
meg; eszerint a kb. 610—910 között tár
gyalt események — kitalááók. Ami a leg
fájdalmasabb, ebbe a nem létező idő
szakba beleesik Nagy Károly, az összes 
győzelmeivel együtt.

Természetesen a német történetírás hi
vatalosságai így reagálnak: Na, most már a 
történetírásnak is megvan a maga Dánikene! 
Én azonban felfrissültem e szenzációtól. 
Mindég is hittem, hogy a nagykárolyi le
gendák körül sok túl különös mozzanat 
van, pláne amióta olvastam az anya (ne
tán nagyanya) "magyar" származásáról, 
Nagy lábú Bertáról, megPadányinak arról 
a megfigyeléséről, hogy Károly nagyapja 
az első Carolus a történelemben, s ó vezet
te be családi címerállatként a fekete sast, 
és ez a karolu, tulajdonképpen karaulu, ma
gyarul karvaly, vagy székelyesen karuj ... 
és azon kívül is, éreztem mindig valami 
gyanúsat a gepidák történelmi szerepé
ben; mintha nem is biztos, hogy lettek 
volna. A mi szempontunkból csiklandós- 
ságot kölcsönöz a kérdésnek, hogy Iliig és 
munkacsoportja most több ízben is a so
kat támadott régi magyar krónikákhoz fo
lyamodik, mivel azok ezt a háromszáz 
évet, illetve legalább a felét — átugorják. 
Mivel szerintük Álmos ötödízigleni le
származottja Attilának, a magyar honfog
lalás ideje 595, ami egyezik az avarok bejö
vetelével; az avarokéval, akikről króniká
ink nem is beszélnek, de a Kárpát-meden
ce ki van tömve leleteikkel...

Az embert lehengerelik Iliig érvei, 
mármint arra vonatkozólag, hogy ez az 
időszak valóban problematikus: kevés a- 
dat maradt fenn belőle, s azok jó része 
hiteles pontosság tekintetében nagyon 
kétségbevonható. Amit viszont nehéz el
fogadni, az a történelemhamisításnak az a 
módja, amit Iliig elképzel — de erről majd 
máskor. Tény az, hogy azóta akárhova 
nyúlok, mindenütt ezt a hiányzó 300 évet 
találom , pl. M arschalek Ákos kitűnő 
könyvében (Történelem, írástudók árulása, 
Magyar eredetmondák 2002) csak úgy ka
pásból rálapozok olyan adatokra, hogy 
amíg egyes szerzők szerint a kazár fenn
hatóság őseinken 2-300 évig tartott, addig 
mások szerint mindössze 2-3 esztendeig! 
Avagy Bölcs Leó császár 910 körüli Takti
kája, amely oly fontos forrása őstörténe
tünknek. Moravcsik szerint "a lurkókról 
szóló leírását Maurikios VI. századi művéből 
vette á t" ... stb.

Noha már előzőleg is értesültem Iliig 
munkáiról Hunnivári Zoltántól — aki kü
lönben csak 194 éves eltolódást lát Európa 
történetében —, most, hogy kezembe ke
rült Pap Gábor Kitalált középkor című elő
adása, amely a laikus olvasó számára is 
könnyen követhető, elmondhatom, hogy 
kétharmados többséggel le vagyok hen
gerelve; és igyekszem nyomon követni a 
fejleményeket. Mindenesetre a magam ré
széről akkor volnék jobban eligazítva a 
kérdésben, ha Pap Gábor (leginkább ő, de 
akár más is) elemezné a Nagy Károly- 
mondakör magyar vonatkozásait, és be
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KARÁCSO NYI ZSOLT

A végtelen ebéd
I
Közelítsd meg a dolgok tálait, 
és táplálkozzál étvágyad szerint, 
saláta vár sellök szemöldökén, 
angol hercegnő 
mellein puding.

Nézd, hogy zabáinak régi harcosok, 
egyik a sárkánynyelvet zsebbe rejti, 
almát hámoznak szende héroszok, 
a kardjukat is kezdik 
elfeledni.

Arcukon néhány viadal 
félig már elvasalt nyoma, 
lótuszt kínál körbe 
egy könnyű hölgy, 
a másik tálcán 
rákok potroha...

II
Az ebédet, azt kéne elfeledni: 
a hiányzó 
az ehe tő mögül
egyszer talán kipöröghet a fényre, 
míg egy nagyúr elnehezül.

III
Úgy hányni most, 
hogy rezdüljön a rezgő: 
a fénybokor a mennyek közepén, 
és ne takarja arcát semmi felhő: 
mi bennmaradhat, annyi voltam én.

vonná a tárgyalásba Éry Kinga meglepő 
felfigyelését a 900 körüli évek honfoglaló 
sírleleteinek rendkívül szűkös voltára, 
szemben a bőséges avar leletekkel.

"Kétségtelen, hogy a mondakutatást 
valódi történelmi diszciplínává lehet fej
leszteni, m ert a m ondákban történeti 
anyag foglaltatik. Az okmányolt törté
netírás szükségszerűen hézagos, mert 
anyaga mindenkor töredékes, s ezért a 
belőle szerkesztett általános kép mindig 
egy kissé m egbízhatatlan. A m ondái 
anyag, a mondái előadás előnye ezzel 
szemben az, hogy a részletek elhanyago
lása, sót eltorzítása mellett csak lényeget 
nyújt, mégpedig rendesen ideális formá
ban: magasfokú történelmet, ahogy a tör
ténetnek meg kellett volna történnie, ha 
törvényszerűen, egyszerűen és érthetően 
játszódott volna le... ne a mesét, hanem az 
igazságot keressük benne"... írja Várko
nyi.

(Folytatása előbb-utóbb)
Pap G ábor Földindulás a nyugat-euró

pai középkor-kutatásban. 2001. dec. 1-jén tar
tott előadás, http:/jumnoJdtalaltkozepkorJíu...

Marschalek Ákos, lásd fenn, Westpro
dukt Kft. Bp. 2002. Hunnivári Zoltán: Li- 
udprand és az I. sz. 968-as esztendő, Trans- 
trading Bp. 2002, valamint uő: Hungár 
naptár, ugyanott 2002.
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HAJÓS JÓZSEF

Szófejtő
csevegés
Szabadjon szellemi szlalomot szeretni.
Megnyugtató rácsodálkozással vesszük 

tudomásul egy-egy szó eredetét — és fölka
varó borzongással azt, hogy milyen sok kife
jezés származását fedi sötét homály.

Eltöprenghetünk azon, hogy egészen 
eltérő hangzású szavak (pl. ugat, belit, lat
ra) azonos jelentésűek, és bizonyos szavak 
értelme a maga ellentétébe csaphat át. (A 
francia personne személyt jelent és senkit 
is. De nemcsak azért, mert egyes ún. per- 
szonalitások igazából perszonullitások.)

A filozófia főként a végsőkig, a végele
mekig kérdezés területe. így hát nagyon 
filozofikus — a maga módján — a szófej
tés, kivált az utolsó, tovább már nem ere
deztethető etimonok fürkészése. És mivel 
csodálkozni nemcsak bugyután, de fölöt
tébb filozofikusan is lehet, ez a tény szin
tén elősegíti a szófejtés filozofikusságát. 
Az etimológia ugyanis lépten-nyomon ad 
okot ámulásra. Nehéz eldönteni, mi meg
lepőbb: az, ha nagyon különböző szavak
ról kiderül, hogy rokonok, vagy ha meg
tudjuk, hogy igen hasonlóan, esetleg ép
penséggel azonosan hangzó szavak sem
miféle leszárm azási kapcsolatban sin
csenek egymással.

Hérakleitosznál még nem fordul elő az 
etümologia terminus, "de" érdekes, hogy 
épp az Etymologicum generale őrizte meg 
azt a mondását, miszerint az íj neve (bi- 
osz) élet (biosz), ám hatása halált jelent. A 
sírónak és sötétnek mondott bölcs — oly
kor naivan — egyes szavak egybecsengé- 
séből is következtetett az általuk jelölt 
dolgok mély összetartozására.

A bioszféra legszelídebb — a szelíd jel
ző forrásának az ismeretlenségétől se 
megvaduló — polgárai a növények (bár 
van köztük húsevő és mérges is). Szívünk
höz igen közel álló növény a tulipán. Ez 
lehet élénkvörös is, azonban nem valószí
nű, hogy a tulipiros szó előtagja a tulipán
ból ered. Tulipán — vagy legalábbis őstu
lipán, tulipános — előbb volt, mint tur
bán. Persze nem ezért van már 1587-es 
adatunk a tulipán szavunkra (a turbánra 
pedig csak évtizedekkel későbbi), hiszen 
nem a növényről nevezték el a kendőből 
csavart, keleti férfifejfedőt, hanem fordít
va. Egy holland követ 1554-ben jelezte — 
hibásan — a török "tulipán" szót. A kinyílt 
virág turbánszerűsége miatt keresztelték 
el a követtől Drinápoly mellett látott — 
perzsául különben lalának, oszmán-törö
kül lalénak hívott — liliomszerűséget a 
"turbán" jelentésű perzsa dülbánd szóból 
jövő török tülbend nyomán. A magyar tu
lipán közvetlen átadója vitás, viszont biz
tos, hogy a magyarból került át a románba 
(ezt az átvételt Benkő József 1783-ban jel
zi), ahol egyébként laka a neve. (Hétszeres 
és nemcsak kötve hihető szótagismétlést 
kapunk, ha románra fordítjuk ezt: "A tuli

pánokat, néni, összekötjük." Ezt azért is 
vesszük ide, mert Kluge szerint a perzsa 
dülbánd utótagjának binden "köt" jelen
tésű ige a forrása, s így az egész kifejezés
nek szívet lekötő, elbájoló az értelme.) Az 
idővel nálunk népm űvészeti elemmé, 
majd politikailag is divatossá lett tulipán 
nem "ősi magyar virág". A törökkel harco
ló Zrínyi az ellenség jelképének tartja, és 
1651-ben, Fantasia poetica c. költeményé
ben ezt olvassuk "Mennire győzi meg /  
Viola Tulipánt, /  ... Annira győzőm én az 
rut chipás ebet." (Sokkal későbbi négyso
ros: "Túl, túl, túlLippán /  él ezentúl ipám. 
/  Ott lesz turbánból tulipán, /  majd föl
dön túli Pán.") Az első önálló magyar ker
tészeti könyv, Lippay János Posoni kertje 
(1664; nem 1644!!) bőven ír a tulipánról, 
például így: "Az Niderlandi Tulipánok ál- 
hatatosok, és nem változnak meg színek
ben, az mint más félék; kik csak nem min
den esztendőben, különb színű köntös
ben öltöznek." Streibig Gergely János győ
ri könyvnyomtató 1753-ban adta ki újra 
"ezen drága szép m agyarsággal írott 
munkát". Az 59482 jelzetű kolozsvári pél
dány előzéklapján "Gáál Miklós" jegyezte 
meg: "mindenből lehet valamit tanulni". 
Az U 75372 jelzetű példány 1770-ben a 
Suki Lászlóé volt. (Az Erdélyben helynév
vé is lett Zsuk személynév szláv eredetű, 
nincs köze a tájnyelvi zsukához, amely ro
mán táncot jelent, és a népi latin jocare 
"játszik" szóra megy vissza, ez meg a iocus 
"tréfa, időtöltés, játék" főnévből jön.)

Nem csupán homo ludens írhat a Karc
falva helynévről szófejtő "karcolatot". Eb
ben utalhatna arra, hogy a legrégibb, 
1566-os forrásban Karchijfalva szerepel, 
1850-ben pedig Karcsjalva, Cartfalau. A ro
mán Cirta "Karcfalva" a magyarból való— 
a román Cirta (tkp. 'rongy') szeménynév- 
hez való hozzáigazítással. Van Cirta patak 
Moldvában (lásd Draganu: Romanii ..., 
1933, 501) és Fogaras mellett is. Az utób
biról kapta nevét Kére (Suciunál "Cirta 
Saseasca" is előfordul). Kiss Lajos szerint 
a "Kére... víznév német személynévből ke
letkezhetett; vö. német Kerz [tkp. 'gyer
tya'] személynév... De hasonló hangzású 
személynév van a bolgárban is", s ez a 
'kereszt7 jelentésű bolgár szóból jön. Karc
falva neve eredetileg bizonyára Kercfalva 
volt — írja Kiss. — Mit szól mindehhez a 
demokrata érzelmű Alina Mungiu, aki
nek török eredetű családneve gyertyaöntő 
ősre utal? Mellesleg: gyertya szavunk ótö
rök eredetű, és csak a 14. század végéről 
van rá adatunk, a belőle származó gyer
tyánra viszont már 1225-ből.

Ámde meddig vezethető vissza a Kerze 
családfája? Nem a viaszt jelentő latin cerá- 
ig, mint a 19. században hitték egyesek, 
hanem a bizonyára egyiptomi eredetű gö
rög khartész 'papírdap)' szóig. Hosszas fej
tegetést kívánna annak megmagyarázása, 
hogy a papírtól milyen utak visznek a 
világítótesthez. Itt most szorítkozzunk 
egy hasonló eset jelzésére, annak kiemelé
sére, hogy a szintén gyertyát jelentő angol 
taper (valamint a magyar papiros) a tisztá
zatlan etimonú görög papürosz 'papirosz-

növény, -háncs, papir' leszármazottja. A 
khartész-ig visszavihető magyar szavak a 
hártya 'pergamen', a kártya 'játékkártya' 
(hajdan térképet is jelentett), a csángó hár- 
ta 'könyv, mappa' (ennek közvetlen forrá
sa a román harta 'térkép'), a német-olasz 
közvetítésű kartács 'vékony falú tüzérségi 
lövedék' (a kartácstöltést ui. eleinte papír- 
hüvelybe helyezték) és — ugyancsak né- 
met-olasz-latin közvetítéssel — a kartell 
(ennek kezdetben 'párbajra való kihívás, 
kihívó levél' volt a jelentése).

Ha már szóba jött a kártya, tegyük hoz
zá, hogy az ütőkártyát, nagy színpadi si
kert, divatos dalt is jelentő sláger szavunk 
a Bécsben felröppent és a villámcsapás ere
jére utaló Schlager átvétele. A német Schlag 
'ütés' leszármazottja a slágfertig 'talprae
sett7, a slágvort 'vezérszó', az erdélyi slág 
'levágott erdőrész stb.', az islóg 'lemezzé 
kalapált fém, veret7, kissé messzibbről a 
salak (a középfelnémet slagge jelentése: 
'ütéskor lehulló fémszilánk'); nyilván a 
Schlegel 'sulyok, (bányász)kalapács' is, 
nemkülönben a magyar schlágli 'két egy
forma fejűre kialakított kalapács'. Mellék
név a schlágli ebben a könyveimben: A 
schlágli magyar szójegyzék. Felső-Ausztriá
ban van a Shlágel falucska. Ennek pre
m ontrei rendházában találták  meg a 
mintegy 600 éves, Szamota Istvántól 1894- 
ben kiadott nyelvemléket, amelyben a la
tin substantia és essentia szónak allath felel 
meg. Akkoriban, úgy látszik, az állat főnév 
még csak állapotot, lényt, dolgot, lénye
get, termetet és eszközt jelentett, s ilyetén- 
képp "asszonyi állat"-ot mondani egyál
talán nem volt sértő (mint ahogy a nő és 
ember szavakból alakult némbernek se volt 
rossz csengése, tehát a némber igenis, na
gyon is lehetett jámbor, azaz jó-ember). 
Elesik hát az a megjegyzés, hogy a látszat 
szóra azért van jó száz évvel korábbi ada
tunk, mint a lényegre, mert a megismerés 
a látszattól megy a lényeg felé (az utóbbira 
az állag kifejezést is használták az 1830-as 
évek végétől). A Schlágli Magyar Szójegy
zékből vett fenti adat és a látszathoz való 
viszonya kapcsán jut eszünkbe, hogy 
Schlegelt nem kell a játék lényegességé
nek a tagadásával vádolni, amiért ezt írta: 
"A költői látszat a képzetek játéka, és a 
játék: cselekvések látszata." Mivel a játé
kot már érintettük fennebb, térjünk át 
most— tangenciálisan és nem tángálón— 
a látszatcselekvések ama fajtájára, mely 
állástalankodásnak mondható.

Állástalanok állítólag könnyen megál
lapítják az állomáson és jogállamban, 
hogy milyen fontos az állás. Ezt nyelvé
szek is megerősítik, éspedig more (nem 
Móré) etymologico. Persze állhatatosan ál
landó érdeklődésű filológussal is megtör
ténik, hogy miközben ül a fotelben, nem 
gondol arra, hogy a fotel szó második szó
tagjában — in ultima analysi — 'áll' jelen
tésű ige lappang. A 18. században a né
metbe is átkerült francia fauteuil 'karszék' 
forrása ugyanis a frank faldistől 'összehajt
ható szék' (vö. német Faltstuhl 'ua.'), már
pedig e szó utótagja a 'Gestellállvány' 
jelentésű stő 'áll' gyökre megy vissza. Ein-
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falt, vagyis együgyűség nélkül mondha
tó, hogy ide tartozik valamiképp az ó- 
szláv 'szék, trón' jelentésű szó, melyből az 
orosz sztol 'asztal' és a magyar asztal jön 
(vö. asztalszék), továbbá a görög sztélé 'osz
lop', a német Stadt 'város', Stunde 'óra' 
(tkp.: álló időpont), a német eredetű ma
gyar stand, statiszta, stelázsi, a latinból át
vett stáció, stallum, státus, instál 'esedezik', 
az olasz etimonú istálló stb.

Függetlenül attól, hogy miként kerül a 
csizma a stelázsira és a latin aestivalis 'nyá
ri' a csizmát jelentő német Stiefelbe, leszö
gezhető: a magyar hárombetűs szóval — 
rúg — fejezi ki azt, amit a román három 
szóval — da cu piciorul — mond ki. Lovas 
nép volt a magyar. Ennek utórezgése az 
1829-ben született rugalmas jelző. Apropó 
ló (és apró póló, valamint román iapa 'kan
ca' — a latin equából)! Lipicát nem annyira 
a szó első fele köti össze a lipovánokkal, 
mint inkább az, hogy ez a szlovéniai köz
ség annak az állatnak a tenyésztéséről hí
res, melynek görög neve eltorzultan "nyi- 
hog” a lipován népnévben, ugyanis az ille
tő óhitű oroszokat eredetileg filipovánok- 
nak hívták, mert egy Filip nevű, eretnek
nek bélyegzett pap tanaihoz ragaszkod
tak; márpedig a görög Philipposz lóked
velőt jelent. A Lipica helynévben egyéb
ként a joggal feltételezett ősszláv lipa 
'hársfa' rejlik, s így rokona például Lipóc, 
Lippa, Lippó (? az olasz Filippőból is jöhet), 
Lipcse, Lepence-patak. — A Harsány hely
név nem a harsány melléknévhez tartozik, 
hanem a társhoz, ez pedig a hasad igéhez, 
ui. a társ ősi jelentése: 'faháncs; hársfa 
lehántott (letásztott) héjából készült kö
tél'.

K ötelesek vagyunk hangsúlyozni, 
hogy a funestus Funar szókapcsolat nem 
figura etymologica, úgyszintén azt, hogy a 
szófejtésnek is vannak lókötői, csirkefo
gói, agyafúrt, furfangos kópéi.

Egy 1924-es craiovai szófejtő szótár 
szerint a világért sem magyar jövevény a 
román vileag ("lat. dela vulgo, pe fata") 
vagy a meleag ("daco-gr. melaggheus, de 
pam ant intunecos"; igazából a magyar 
mellék 'környék' a forrása). Úgy véli az 
oltyán szerző, sokkal "előkelőbb" család- 
fájú (ne mondjunk pedigrét, mert ez da
rulábra céloz) például az alcatui (din 
a+ligatus), a bantui (lat. dela battus; recte: 
bántani), a banui (lat. diformare din pono), 
a chibzui (c/zzfcaco-gr. typos, forma), a faga- 
dui (lat. comp, faco datum = fac dar). Meg
jegyzi ugyan, hogy a magyarok is fogadó-1 
mondanak, de a fagadau-ról ezt írja: "daco- 
gr. dela phagomai..., a devora, a manca”. A 
magyar "tamada, tamadui" (sic) szerinte a 
tamadui-t utánozza, mely a latin tegmen- 
tumn 'bőr' származéka. (Mellesleg: a latin 
tegimen és tegimentum 'takaró' a tegő 'be
fed" igéből ered.) A craiovai szótár szerint 
a tegó-ból jön a tagada 'negatio', ebből a 
tagadui, az utóbbiból a magyar tagadni (va
lójában pont fordítva történt, persze le
számítva a tegó-t, amely olyan szavak őse, 
mint a tóga, a tégla, a tégely, a detektív). A 
bibliai "ihletésű" magyar óriásból jön az 
urias, nem a "dák-görögből" (dela oros, ore-

os, inait, inaltime). Az uric 'örökbirtok' az 
örökséget jelentő örök átvétele, nem "lat. 
dela origo". Az. unguras 'orvosi permetefű' 
az ungur 'm agyar' kicsinyítője, nem "di- 
format din unghiuras". Természetesen a 
Faragau helynév sem "diform. feriga" 
(1000.1.). Ezrével folytathatnók, ám egye
lőre álljunk itt meg ezzel a csemegézéssel, 
amely véletlenül Craiovához is fűződik, 
és e város neve révén a tőle nem idegen 
király szavunkat is eszünkbe juttatja. A 
Szászrégen melletti, 1357-ből adatolt Fa
ragótól ugorjunk át az okiratokban 1396 
óta jegyzett Tacshoz.

A Tacs helynévnek aligha van köze a 
'partvonal, partdobás' jelentésű faccshoz 
(az angol touch 'tapintás, érintés, taccs' 
etimonja a francia touche 'érintés', ez meg 
a hangutánzó népi latin toccare 'ütöget7 
folyománya); az angol coach 'edző' vi
szont "végső" soron a Kocs helynévből jön. 
(Most ne térjünk ki arra, hogy a francia 
touche-hoz kötődik a magyar tus mint fes
ték, a toccare pediglen a tokány őse, még
hozzá bizonyára a román tocana közre- 
játszásával, bár a DEX még 1996-ban is a 
román szót tartja magyar eredetűnek.) A

Bach Hédi: Szőnyegterv

Kocs alapjául szolgáló személynév talán a 
magyar kos főnév ótörök eredetijére megy 
vissza, "de" ha Tacson valaki gyékényből 
"franzelás kosarat" fon, ez nem arra céloz, 
hogy a kos arat, inkább arra, hogy az újgö
rögből vett román franzela beszivárgott a 
magyarba.

Hagyjuk pillanatnyilag a pékekre, 
hogy "kisüssék", miért árulják sok helyütt 
chifla gyanánt azt, ami nem kifli alakú (vö. 
latin cippus 'karó'), hanem zsemle (vö. asz- 
szírsamidu 'finom liszt', latin simila 'a leg
finomabb búzaliszt'). Persze nem bár
mely külső similitudo téveszt meg egy jól 
disztingválni tudó vagy éppenséggel disz- 
tingvált embert, aki ráadásul benedocet, jól 
tanít, például arra oktat, hogy a román 
doctor docent magyarul docens doktor, nem 
"doktor docens" (amely cím szófejtésileg 
mindenképp kissé pleonasztikus).

Algonkin indiánok aligha gondolnak 
arra, hogy európai, éspedig görög-ma
gyar prérin a nevük pleonazmusnak, 'fáj
dalomkín' jelentésűnek tűnhet. Etymo- 
logice határozottan szószaporító a román 
dór duios 'méla vágy', elvégre a duios eti
monja, vagyis a latin doliosus ugyanonnan

jön, ahonnan a dór, tudniillik a latin dolus 
'fájdalom' szóból. E tim ológiaiig  önis
métléses a német Wohlwollen és a vérvörös 
is, de e tényekben nem k e ll... voluntariz- 
m ust, ill. vérm ességet szim atolni. — 
Apropó vér. A román martor 'tanú ' és már
tír 'vértanú' közti különbség nem véletle
nül pusztán betűnyi és hangsúlybeli, 
ellenben van némi esetlegesség abban, 
hogy nagyobb a különbség a magyar tanú 
és vértanú között. Mármost hogyan lesz a 
tanúból vértanú? A kérdés nem tantani 
vagy tantaluszi, sem hematológiai (a gö
rög haima a.m. vér), sem pedig "heimato- 
lógiai" (Heim = hon).

A Heim jóvoltából ötlik eszünkbe: a 
li-nak külön nincs jelentése, de elhagyása 
értelmetlenné tehet egy szót. Például: For- 
cheim és Kircheim idétlenkedik mostaná
ban egy napilapban Forchheim és Kirch- 
heim helyett. Igaz: az -rchh- hangcsoport 
nehezen ejthető ki, de hát ez nem ment
ség, hisz az ajánl-1 sem könnyű kiejteni, 
vagyis nehéz hagyni, hogy kiessen a szán
kon. A kiejtés nehéz voltát persze nem a 
gravitáció okozza. De a nyelvekre, szókin
csükre, látásmódunkra igenis hatott a ne
hézkedési erő. A magyalban az esik igéből 
jön az eső (ploaie, Regen), az este (vö. "ca- 
derea noptii"), az esdekel 'könyörög (esetleg 
térdre hullva)'-, valószínűleg az esküszik is. 
A fals szavunk német közvetítéssel megy 
vissza a latin falsusra, tehát a fallo 'elbuk
tat, megtéveszt7 igére, melynek azonban 
nem az 'esik' jelentésű német fallen a szár
mazéka, hanem a fehlen 'hiányzik, hibá
zik' (továbbá — többek közt — az olasz 
fallimento 'tévedés, csőd').

Nem a csődnek, az összecsódített hite
lezőknek az őrzése jut feladatul a csődör- 
nek is nevezett ménlónak. És a mén szónak 
nincs szerves köze a német männlich jelző
höz. Hasonlóképpen nincs köze az 1800- 
ban 'p a llé ro z o tts á g ' je len tésse l 
fölbukkanó, a latin polire 'csiszol' igéig 
visszavihető pallér főnévnek a legalább 
300 esztendővel régibb pallérhoz. — A szí
vesen — és kitartó nemzetféltéssel — cse
vegő Octavian Paler még nem szólt arról, 
hogy a családneve hosszabb úton jön a 
görög paraballein 'összevet7 igéből, mint a 
magyar parabola (vagy a purparlé 'eszme
csere, csevegés, vita'). A magyar szó útja 
ugyanis ez: görög parabolé'összevetés, ha
sonlat7 (későbbi, mértani vonatkozásban 
tkp. 'hozzászerkesztés')> latin parabola 
'összehasonlítás, példázat'> magyar para
bola 'példázat, hasonlat7. A román paler 
elődei: magyar pallér «cnémet Polier <fran- 
cia parlier 'szóvivő etc.' <parler 'beszél' 
(innen a fr. parlement 'tárgyalás, ország- 
gyűlés') clatin parabolare parabola <görög 
parabolé. Mindeme parola adható. Valamint 
arra is, hogy a dák nyelvben — a román 
nyelv dák elemeinek a tanúsága szerint— 
szokatlanul gyakori volt a z hang (lásd: 
barza, branza, búza, coacaza, galbeaza, ma- 
zare, manz, spanz, viezure, zára etc.). Ötletes 
atlétabaratok szerint ez a nagy gyakoriság is 
magyarázza azt, hogy z-vel írandó a legis
mertebb romániai középtávfutók neve Gab
riela Szabó, Violeta Beclea-Székely.
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SZÁNTAI JÁNOS 
A látogatás

— Szent Mihálykor —
Tegnap délben lamantinok jelentek meg a főtéren. 
Hatalmas házatlan csigákként kúsztak végig 
a macskaköves sávon, a templom és a szobor között. 
Opálszín szemük egy-egy láthatárba vesző víztükör. 
Nekünk most itt van a tenger.
Megjelenésük nem keltett szenzációt.

A lamantin, más néven tengeri tehén 
egyes melegvizű tengerek lakója, 
a kipusztulás szélére sodort állatfaj.
Betegségek, motorcsónakok tizedelik, 
természetes életterének állandó szűkülése pedig 
fokozatosan kiszorítja e ritka emlőst a világ tengereiből.

Egy pásztor kísérte őket.
Nagy feladat, köszörülte a torkát, kitérve mohó kérdésem elől. 
Tudja, hogy van: "Szent György napján mindenkiből lehet pásztor. 
Szent Mihálykor csak az pásztor, ki elszámol."
Szórakozottan kiemelt a zsebéből egy apró, szálkás betűkkel teleírt 
papírlapot. Ki tudja, jegyezte meg, mintegy mellékesen, 
egyszer még elolvasom

A lamantinok egy életre választanak maguknak 
társat, akárcsak a hollók. Haláluk pillanatáig — 
amely a statisztikai adatok szerint egyre 
korábban következik be — együtt maradnak.
A párját elveszítő egyed hosszú ideig gyászolja társát. 
Ilyenkor nem táplálkozik; a bőre alatt felhalmozott zsírból 
nyeri az életben maradáshoz szükséges tápanyagokat.

Vastag, ám  az érzékenység átkával sújtott bőrükön 
finom rajzolatok villantak fel, ha a fény éppen úgy esett.
Meztelen testek a szeretkezés önkívületében, jelentettem ki.
A bizonyosság tűi a háztetőkhöz tűzték az alacsonyan vonuló felhőket. 
Táncolnak, vetette oda a pásztor elmenőben.
Ami persze ugyanaz.
A csorda lassan eltűnt a tér északkeleti sarkánál.

Délidő
Őszelő.
Haló harangszó. 
Csöndet szitál 
a dél idő, 
hogy útra kel 
a macskakő 
s egy déli lány. 
Ma kedvező 
a szélirány.

Délibábként 
itt hagyott 
múlt idejét — 
tetszhalott — 
takarja szám, 
mint szemfedő.

Száll az angyali kokilla, 
dies irae dies trilla.
Illa berek 
utcák, terek, 
nyelvcsapon csüggő 
rej-t-jelek.
Lenyúl a nap, 
inamba kap 
a dögevő, 
névmásaimat 
temető.
Elillan mind 
a délibáb, 
idő, a szó 
s a levegő, 
hogy kikapcsol 
a vastüdő. .( l in ó

ZSÁVOLYA ZOLTÁN 
Az ember lánya
Látom a vén kurvát, mely bírált
— s azt is: olyan prűd, akár a vöcsök —, 
meglehetőst e literátúrdívát,
midőn vízióként felgőzölög.
Fel, mint agyában az álszent ideg, 
s le, mint fridzsider leheleti (nem tűz...) — 
öntudatától bajossan érti meg: 
nevéből sajnálom a kezdőbetűt.
Látom a vén kurvát, mely bírált: 
olvas, valamint (úgy hírelik) tanít; 
szerzőket, kiket tőle eltérőn "hír áld", 
s megmarkol egy nyolcvanas születésű Danit.
Aztán kitör (miközben nyugtat); tátong 
magatartása (szkizofrén szakadék); 
a vén kurva bizonnyal szörnyű átok 
torkán okádék a szóadalék.
Hallom a vén kurvát; beszéde lé, 
elönt újságot és elönt világot, 
tűrtem én szótlanul eddigelé, 
de ha sokat ugrál, még alávágok.
Látom a vén kurvát épp eleget; 
nézem, vazzeg, azaz mégse: 
súlyos hazugság volna vele 
kapcsolatban, hogy nemzedékem 

legjobb e(l)mlője.

A Verses Naplóból
— szerkesztői üzenet, melyben a költő 
egy tizenküenc éves pályatársát szólítja
meg és nagyon kegyetlen dolgokat mond neki—

Ha úgy tudsz, mint az "éved-számú század", 
jobban teszed, ha tartod lepcses szádat.
Nem teszel így? Meg fogod látni, ácsi:
"Jenő" leszel, de távolról sem Mohácsi.
Pedig róla se tudják, ki az ördög, 
ámbátor tragédiássan sokat zörgött.
A puszta munka kévésé jöt be nála; 
nem esztétikus kátegóri' a hála.
Tehát figyelj, ájult lelkségü testvér: 
vadabb húrokat tépdess meg jól, hogy tessél. 
Nehogy lágyan picsogj itt, szédelegve, 
sűlyedő Titanic legyél, ne csöpp dereglye — 
már: etikáin, pontosan erre értem; 
ne béklyózza nyelvedet álszemérem.
Míg mész alá, nyíljon körülted örvény, 
ne azt ugasd, amit Fatilla: "törvény,

törvény"...,
vagy: "Die Unzulänglichkeit der schönen

Engel".
Hadd el, gyerek! A bicska kinyíl a zsebemben 
olyan dumától, hogy "New Papers

on the Mystic" —
bárcsak borban tobzódva csapnál hisztitl 
Folyna körbe kénizü lehhel sűrű serbet, 
lennél afféle, mint akit fejbe vertek!
Adnád tahó önmagadat, az "égi mását" 
meg /élednéd, miként náspángot (*) 

fed el más ágy
párnái kösd lezajló szörnyű attak 
(1*1 verést, amit "fürebaszásért" adtak 
magyarán szólva, ami nem baj, egy üő enber 
ilyet is ért már). Hogyha fáj, hát heverj el 
a sutban, zugban, korcsmában, bárakárhol 
s röhögj. Vagy sírsz? — Megszületned is

kár volt.
Hangod felzeng, mint vadgalambé, mely

krúgat;
nem tűröm soká: stilúsbelíleg szájba rúglak: 
"Kusólj inkább, molyrágta ifjú testvér, 
és ne hidd azt, hogy érted zúg az estüy.
Ha nem tudsz mást, mint ama régi század, 
jobban teszed, ha tartod a pofádat."
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DEMETER SZILÁRD

Majális
Itt van május elseje, énekszó és tánc kö

szöntse, zengjen a dalunk, pám-pám, Albí
nónak tovább nem jutott eszébe a szöveg, hát 
újrakezdte, itt van május elseje, énekszó és 
tánc köszöntse, zengjen a dalunk, zengett is 
az egész Lepke-hegy, tulajdonképpen elha
gyatott kőfejtő, a lapos sziídák felerősítették 
a hajnali koncertet, kecske ment a kis kertbe- 
ee, bődült el nagy Mápec is, a kialudt tábor
tűz mellől tápászkodván fel, más nem jutott 
eszébe, de azért ő sem akart kimaradni a 
danolászásból, kecske ment a kis keertbeee, 
ismételte, véreres szemeivel kutatón vizslat
va a köményespálinka után, megtalálta, ó, 
hogy rohadna el a szájatok, a sátorból ekkép
pen értékelték a produkciót, kecske ment a 
kis kertbe, na hallj oda, jó, hogy nem a mó
kuskát énekelitek, kászálódott ki a kisebbik 
Mápec, elvette bátyjától a pálinkás üveget, 
meghúzta, és nekiállt tüzet gyújtani.

Nincs egy gyufátok, vékonyabb dongájú 
fiatalember állt meg mellettük, pucér felső
testén csak egy mellény, ejszen, fázol, nyúj
tották oda az üveget, fázunk, simította ki a 
loboncát a szeméből, fejével jobbra intve, di
dergő fiatalok, fiúk, lányok vegyesen épp a 
hálózsákjaikat pakolták össze, egy nagyobb 
sátor mellett, hát mi a jóisten, Kistarisznya 
behányt a sátorba, pedig kitettük, és azt hitte, 
hogy bent van, mi, húzta el gunyorosan a 
száját Albinó, és azt hitte, hogy kifelé fog 
hányni, fejezte be a mondatot legyintve a 
mellényes helyett, régi sátoros mítosz, de 
azért felállt, odaballagott a sátorhoz, bené
zett, ott feküdt egy hosszú, szőke hajú fiú, ez 
Kistarisznya, kérdezte Albinó, ez hát, isme
rem, idevalósi, basszam, belefeküdt a hányá
sába, röhögött fel, ti, fordult a ddriző koma 
felé, mi innen jöttünk, és a közeli mezőváros 
nevét mondta, aha, bólintott Albinó, tudtam, 
hogy Kistarisznya oda jár suliba, azzal részé
ről befejezettnek tekintette a témát, gyertek a 
füzünk mellé, még van valami szilvapálinka 
is, ha ezek éjszaka bé nem lacsták.

A tűz körül immár békés egyetértésben 
cigarettázgatott a társaság, az "itteniek" egé
szen nyíltan gusztálgatták az "idegenek" nő
it, körbejárt az üveg, tapogatóztak, hogy 
ezek "olyanok-é", azok meg kissé félve puha
tolóztak, vajon ezek a parasztok mit is akar
nak, szerencsére hamar kiderült, hogy azok 
nem olyanok, igaz, "flóverpóveresek", Beat
les, Doors, Led Zeppelin, ezek meg nem is 
parasztok, a közeli kisváros szaklíceumának 
a végzősei, rockerek, Pokolgép, Beatrice, Me
tallica, a békés együttlét hatalmas röhögésbe 
fulladt, amikor a harmadik sátorból kiugrott 
egy zömökebb fiú, a kibaszott istenit, meg
harapta a fülem, hajánál fogva rándgált ki 
egy csúf, kövér kislányt, és körberugódta a 
katlanban, senki nem sajnálta, a lány az éj
szaka mindenkivel le akart feküdni, hullaré
szegen kínálkozott fel, még a helybéliek is 
haragudtak rá, mert felrúgta a vodkájukat.

Meddig maradtok, kérdezte Albinó, hát, 
itt május elsejézünk, aztán megyünk vissza, 
mert jön az érettségi, válaszolta a mellényes, 
hát ti is, kérdezte Albinó, mi is végzünk, ma 
kijön az egész évfolyam, tette hozzá, egyet 
bulizunk. Es ez volt a bemelegítő, kérdezte a 
mellényes, hát, jöttünk helyet foglalni, meg 
esetleg elhajtani az idióta turistákat, ha netán 
betelepedtek volna ide, nem az ilyenek, mint

ti, hanem az olyanok, intett fejével a strand 
felé, a mellényes bólintott, ismeri ő is a fajtá
jukat, inni nem tudnak, baszni nem basznak, 
fejezték be a turista robotrajzát. Felébredt 
Kistarisznya is, galuskák vannak a hajadban, 
tudom, nyögött fel a fiú, kurvára másnapos 
vagyok, nem érdekd, pattant fel az egyik 
kislány, most azonnal kitakarítod a sátramat, 
oké, oké, hárított Kistarisznya, nekem ne 
okézz, a kislány már majdnem sírt, tök új a 
sátor, hát akkor mér' nem baszod ki a vitrin
be, húzta fel magát a hányós fiatalember is, 
megmondtam, hogy kitakarítom, menjünk 
úszni, állt fel a mellényes, írnom nézni, hogy 
ezek itt hisztiznek, menjünk, mondta Albinó 
is, én a helyedben jól szájon vágnám a spinét, 
ha túl sokat ugrál, szólt vissza Kistarisznyá- 
nak, az csak most ismerte fel a helybélieket, 
vigyorogva odaintett.

A "hivatalos" sátortáborban is az ébrede- 
zés zajai hallatszottak, egyesek kis gáztűzhe
lyen főzték a kávét, néma megbotránkozás
sal figyelték az eléggé mogorva társaságot, 
amint sem jobbra, sem balra nem nézve gá
zoltak át a sátrak között éjszakára kintfelej

tett ruhadarabokon, szakadt és koszos far
merekben, zsíros hajjal, másnaposán. Ahhoz 
képest, hogy csak ma nyílik meg a strand, 
elég sokan vannak, nézett vissza a hídról 
Albinó, május elseje van, válaszolt a mellé
nyes, hát akkor miért nem vonulnak fel, kér
dezte a nagyobbik Mápec, elnevették ma
gukat, csináljunk felvonulást, javasolta egy 
babos kendős kislány, transzparensnek idea
dod a bugyidat, kérdezte a mellényes, a lány 
egy szó nélkül kibújt az alsóneműjéből, tö
rülközőjét a dereka köré csavarva, a mellé

nyes megszagolta a ruhadarabot, cuppan- 
tott, és letört egy ágat a közeli fáról, feltűzte 
a bugyit, meglengette, hogy is volt az a nóta, 
komám, kérdezte Albinótól, azok összebó
lintottak, jó fejek, érdemes velük bulizni, itt 
van május elseje, harsogták, és háromszor 
megkerülték a nagyobbik medencét.

***
Délutánra a medence környékén már alig 

lehetett egy pokrócnyi helyet találni, kisfiúk 
bóklásztak a törülközők között, figyeljetek, 
mondta Albinó, ezek sörös üvegekre vadász
nak, minek az nekik, kérdezte Sünsam, az 
egyik fekete hajú fiú a mellényeséktől, hát, 
beadják, és három üvegre már kapnak egy 
fagyit, emelkedett fel a kisebbik Mápec, el
menj innen, rivallt rá az egyik kiskölyökre, 
vagy nem is, gyere ide, a kisfiú megszeppen
ve közelített, tudod, Mápec, hogy tőled soha 
nem lopnék, kezdte sírós hangon, elfutni ér
telmetlen lett volna, mert a kisebbik Mápec 
is megvolt egykilencven magas, nem a fran
cot, mondta Mápec, de botoljunk, mennyi 
sörös üveget látsz itt, sokat, nézett körül a 
kiskrapek felcsillanó szemmel, na, mi elme
gyünk fürödni, te addig vigyázol a cuccaink- 
ra, és amikor visszajöttünk, megkapod a felét 
az üvegeknek, rendben, bólintott a gyermek, 
látszott, már a fagyikat számolja, a vodkáso- 
kat is, kötötte ki, üzlet az üzlet, a vodkásokat 
is, bólintott Albinó, de a gitárhoz nem 
nyúlsz.

Ebben a medencében úszni aligha lehet, 
állt meg a parton a mellényes, az emberi 
testektől alig látni a vizet, várj csak egy kicsit, 
mindjárt lesz hely, válaszolt Albinó, azzal 
odaballagott a medence szélén álldogáló ki
gyúrt testű fiatalokhoz, nem kergetőztök, 
kérdezte a legidősebbet, mindjárt, válaszolta 
az, mért, nézett kérdőn Albinéra, hát, utána 
mi is úsznánk egyet, szóval hely kellene, tért 
a tárgyra rögtön a mellette álló izomkolosz- 
szus, az, bólintott Albinó, na, azért a reggeli 
bugyis menetért megcsináljuk, vigyorodott 
el az öregebb, csak még öt perc, akkor megy 
el a főnök.

Kik ezek, kérdezte a mellényes a vissza
térő Albinótól, hát, hazaiak, itt úszómester
kednek, fel vigyáznak a rendre, kipofozzák a 
randalírozókat a tábor területéről, az az öre
gebbik meg itt is lakik, eladta a lakását bent 
a városban, tavasztól őszig itt van a fiával, 
télen meg albérletbe megy, úgy is hívják, 
hogy Márton Mekklód, a Strandlakó, ezen 
vihogtak egy darabig, Márton Mekklód, a 
Strandlakó, hihihi, szóval ezért húzódtok 
oda a lyukba, Lepke-hegy, mondta Albinó, 
úgy hívják azt a lyukat, de igen, ezért, lassan 
már kiduvadhatna az évfolyamunk, jó nők 
vannak-e, kérdezte Süni, akad egy-kettő, 
vonta meg a vállát Albinó, de a tieitek jobbak, 
egy faszt, rázta meg a fejét a mellényes, szno
bok, meg olyan izék, pontosított, de egy jó 
falusi menyecske, az mindent megér, Albinó 
arca megrándult, na, az lesz bőven, mondta 
végül kelletlenül.

Hopp, hopp, hopp, hallatszott a medence 
mélyebbik része felől, öt nagytestű fiatal ru
gaszkodott neki, az öt nagy test hatalmas 
csattanással érkezett a vízbe, anyukák kezd
tek rohanni arrafelé, kiparancsolták a gyere
keket a vízből, azért nekünk is jogunk van itt 
úszni, kifizettem a jegyeket, háborodott fel 
egy ötvenes éveiben járó férfi, akkor ússzál, 
tata, bukkant ki a vízből az egyik izompacsir
ta, és lenyomta a protestálót a víz alá, a par-
» > »  folytatás a 10. oldalon
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ton röhögték, ki volt az, köpködte a vizet a 
férfi, én, testületileg jelentkeztek a parton 
állók, a tábortüzek körül örvénylettek a félmez
telen fiatalok, ki így, ki úgy táncolt, most látszott 
csak, hogy a mellényes komolyan veszi fim Mor- 
risont, angolul üvöltötte a Doors-szövegeket, gi
táros barátja, Sünsam pedig olyan akkordokat 
fogott, amilyeneket Albínó még csak nem is lá
tott, break on through, járta sámán táncát a mel
lényes, kokettálva sétálgatott a rajongó helybéli 
lányok egy csoportja előtt, a Light myfire-t, szólt 
oda Sünsamnak, szóval így csínéinak helyet, 
mondta Sünsam Albínónak, aha, bólintott 
az, most pedig kergetőzni fognak, mi, kér
dezte a mellényes, érdemes nézni, nagyon 
tudnak a fiúk, hé, Mápec, hozd ide a söröket, 
kiáltott hátra, és a vodkát is, tette hozzá a 
mellényes, és a vodkát is, üvöltött hátra Al
bínó, leültek a medence szélére. Milyen itt a 
suli, ült le Albínó mellé a babos kendős lány, hát, 
jó, vigyorodott el Albínó, például az a barom, 
mutatott a nagyobbik Mápecre, egyfolytában ré
szeg, még az oszifő órán is, hé, Margit, adj egy 
kávéra valót, kiáltotta el magát reszelő's hangon, 
a helybéliek dőltek a kacagástól, mi ez, kérdezte a 
babos kendős, hát, háhá, Albínó alig tudott be
szélni, ez a barom részegen aludt az órán, és az 
őszi rászólt, akkor bőgte el magát így, tudod, van 
egy cigány a városunkban, aki minden áldott nap 
eljátssza ezt a meccset a feleségével, ketten isszák 
el a sommert, de az asszony azért venne kenyeret 
is, ilyenkor szokta ezt üvölteni a cigány, hé, Mar
git, adj egy kávéra valót, hallatszott a szomszéd 
tűz mellől is, az a szabály, magyarázta Albínó, 
hogy nem lehet csak úgy körbefutni a me
dence körül, minden sarokban nyakig meg 
kell mártózni, de ekkorra már el is kezdték a 
játékot a fiatalok, Márton Mekklód, a Strand
iaké vállalta az első fogó szerepét, ő a me
dence egyik oldalán állt, a másik oldalon so
rakoztak fel a többiek, Márton Mekklód, a 
Strandlakó fejessel indított, amikor a vízbe 
ért, gyorsan megfordult, és nyert is, mert a 
tapasztalatlanabbja a szemközti oldalról 
szintén fejessel próbálta átverni a fogót, a víz 
alatt egészen a szemközti falhoz úsztak, óva
tosan emelkedtek ki a vízből indulási helye
iket figyelve, Márton Mekklód meg vigyo
rogva térdepelt a hátuk mögött a parton, 
majd a legnagyobb hangúnak megveregette 
a fejét, te vagy a fogó, komám, azzal ismét 
fejest ugrott.

A közönség felnevetett, utállak, mondta a 
lány a mellényesnek, gyűlöllek, de hát mi a gáz, 
kérdezte a mellényes, tudod, hogy bírlak, és akkor 
mit mind csókolózol azzal a repedt sarkú falusi 
kurvával, bőgött a babos kendős kislány, ej, az 
egér is megunja egy likba járni, ezt most tanul
tam a falusiaktól, heherészett a mellényes, ha 
hazamegyünk, tudod, hogy te vagy az egyetlen, 
geci, sziszegte a kislány, te egy fasz vagy, lator, 
Albínó a háttérből csendesen figyelt, nagyon tet
szett neki a lány, hát akkor mész a picsába, lökött 
a mellényes egyet a lányon, az legalább leszopott, 
bazmeg, te még soha a szádba sem akartad venni 
a farkamat, a babos kendős lány erre elfehéredett, 
összeszorította a száját, körülnézett, meglátta Al
bínót, elpirult, de Albínó már ott is volt mellet
tük, nem szeretem, ha a lányokat verik, mondta 
csendesen a mellényesnek, te mondtad reggel Kis- 
tarisznyának, hogy vágja szájon a sátrast, a mel
lényes kényelmetlenül izgett-mozgott, az csak 
szöveg volt, gyújtott rá Albínó, most pedig húzz 
el innen, a kergetőzők bonyolult geometriai 
formák mentén úsztak, a medence felénél 
volt a határ, tehát tulajdonképpen egy szabá

lyos négyzetnyi terület állt rendelkezésükre, 
tizenöt négyzetméter, és többnyire a víz alatt 
folyt a játék, iszonyú gyorsasággal kapasz
kodtak ki a medence szélére, és már ugrottak 
is vissza, a fogó utánuk, elértelek, bazmeg, a 
jó édesanyád picsáját érted el, amikor meg
születtél, replikázott Márton Mekklód, a 
Strandlakó, s akkor végigseprűztétek, kérdezte 
Kistarisznya hitetlenkedve, végig hát, röhögött a 
nagyobbik Mápec, igaz, azt hittük, valami tizen
egy edikes lány, te is tudod, milyen alacsony, pisis 
seprűvel, te most szívatsz, húzta meg az üveget 
Kistarisznya, tényleg na, ott álltunk a folyosón, 
az égőket már rég kihajigáltuk, tök sötét van, 
most jöttünk az erdőtisztításból, mindenkinél 
vesszőseprű, be voltunk baszva rendesen, eszem
be jutott, hogy a fiúbudit veti fel a pisi, bemen
tünk, jól megmártogattuk a seprűket, és el
bújtunk a kiugrókba, egyszer halljuk, hogy ott 
kipiskopog valaki, na, mondok, ez valami olyan 
csaj, aki nagy helyen érzi magát, adjunk neki, s 
azzal suhi, én elkezdtem ütni, ő meg elkezdett 
szaladni, de a hülyéje nem kifelé, hanem végig a 
folyosón, ott sorakoztak a fiúk, mindenki hajtotta, 
megbasztál, vihogott fel Kistarisznya, és mikor 
derült ki, hogy a franciatanámő, hát az már az 
elején, fenyegetőzött, rimánkodott, a hangjáról 
megismertük, meg mondta is, de annál inkább 
vertük, nem kaptak el, látni nem látott, rázta a 
fejét Mápec, mi pedig meg se szólal tunk, el tudom 
képzelni, fuldoklott a röhögéstől Kistarisznya, 
pisis vesszőfutás néma csendben, itt van vala
hol, taposta a vizet egy helyben a fogó, tu
dom, hogy itt van, a szentségit, háta mögött 
egy méternyire a sarokban bújt ki csendben 
az üldözött, ujját a szájára téve intett ki a 
partra, mindenki másfelé nézett, közben 
pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől, itt 
fog kijönni a ged, bizonygatta nagy hangon 
a túli, miközben társa már rég kimászott a 
partra, hát ez kurva jó, röhögött a mellényes, 
Albínó rábólintott, mondtam, hogy nagyon 
jók, most nézd meg, beugrik a fogó feje fö
lött, és a víz alatt, egészen a medence alján 
visszaúszik, ez a barom meg leszívja.

Akkorra a fogó már úszott is, nézte a víz 
felszínén a légbuborékokat, ezek mutatják, 
merre úszik az, magyarázta Albínó, de erre 
is van csel, egészen elúszik a túlpartig, és a 
saját "nyomán" jön vissza, szóval, szereted, 
kérdezte Albínó, már abból gondolom, hogy így 
bánik veled, igen, hüppögöttababos kendős, min
dig megcsinálja velem, ha valahová megyünk, de 
most már vége, kész, befejeztem, és te tényleg nem 
szereted azt csinálni, húzódott közelebb Albínó, 
nem, rázta meg a kislány a fejét, tudod, az, aki 
elvette a szüzességemet, kényszerített rá, azóta 
leállók, ha ilyesmit kémek, hány éves voltál, ti
zennégy, és, hát, diszkóban láttam, olyan helyi 
menő csávó, tudod, egy csomó pénze volt, én meg 
élveztem, hogy az asztalához ültet, ittunk, kivitt 
a parkba, a lány összerázkódott, gyere, állt fel 
Albínó, hová, kérdezte a lány, mutatok valami 
szépet, fogta meg a kezét a fiú, kimásztak a hegy
oldalon, leültek egy sziklapárkányra, arra felé 
nézz, nyújtotta ki a kezét Albínó, az ég alja vö
röslőit, mi az, kérdezte a lány, a vasüzem, ilyen
kor csapolják a vasat az öntödében, gyönyörű, 
rázkódott meg a babos kendős, nekem adod a 
bugyidat, nézett rá oldalvást Albinó, hülye, ne
vetett fel a lány, mire Albinó megcsókolta, kelle
nének az üvegek, a kissrác nem mert Albi- 
nóékre nézni, egyik lábával vakarta a mási
kat, müyen üvegek, hát amiket megígérte
tek, ja, fordult hátra Albínó, hé Mápec, ígér
tünk a gyereknek üvegeket, a fele üveget, 
ragaszkodott jussához a kisfiú, jó, mondta

Albinó, a fele üveget, üvöltötte, Mápec im- 
bolyogva álldogált, fele, kérdezte, ha fele, 
hát fele, azzal a földhöz vágta az üveget, a 
kutya úristenét, nekem itt ne törj, Mápec, állt 
meg Márton Mekklód, a Strandlakó is, tu
dod, hogy nem szívesen pofozok helybélie
ket, de itt törés, az aztán nincs, nyugi, nyugi, 
pattant fel Albinó, te is tudod, Mard, milyen 
barom szokott lenni részegen, akkor menj 
oda, és csinálj rendet, mondta az egyik izom
agyú, mer' ha mi kell odamenjünk.

Oké, csitítgatta Albinó a verekedésre é- 
hes társaságot, mi most visszamegyünk a 
Lepke-hegyre, Kistarisznya, szólította oda a 
szőkét, mondjad, hát, itt van né, valami 
pénz, kéne fizess ezeknek a fiúknak egy-egy 
sört, azok pénzzel nem fognak beszállni, in
tett a mellényesék felé a fiú, dehogynem, 
mosolyodott el Albinó, csak várd meg a fa
lusiakat, milyen falusiakat, hát az évfolyam
ról, Kistarisznya bólintott, azért nem kéne 
nagyon megverni őket, havereim, tudom, 
kászálódott fel Albinó, de erre a mellényesre 
vigyázz, mondja, kislány, látott már városi 
faszt, kérdezte a mellényes, a lány elkaccantotta 
magát, mi a különbség, kérdezte, a városi fasz: 
művész, magyarázta a mellényes, míg a falusi 
csak reszelni jó, nekem a reszelés is jól esik, mond
ta a lány, fogadjunk, hogy nem jártál még bálba, 
nem, ült le a mellényes, kár, mondta a lány, miért, 
mert akkor tudnád, hogyan kell kint a szabadban 
szeretkezni, így mondta a lány, "szárátkázni", 
próbáljuk meg, hátha tudom, intett a fejével a 
mellényes, verekedni tudsz-é, dörmögte valaki 
hátulról, "várákádni", így mondta, a vőlegé
nyem, mutatta be a lány, bassza meg, bocs, haver, 
nem tudtam, hogy a te nőd, a menyasszonyom, 
mutatta be a fiú is a lányt, magas, markos legény, 
szóval milyen is a városi fasz, kérdezte csendesen, 
nekem megmutatod-é, hagyjátok békén, részeg, 
rántotta fel a földről a mellényest Albinó, leg
alább egyet üssek a pofájába, látom, ütöttek már 
a tiédbe, nézett rá Albinó, a fiúnak folyt a vér az 
orrából, egen, mondta, bent a strandon összever
tünk Bandiékkal, a kulturisták szedtek szét, miért 
verekedtetek, hát hogy történjék mán valami, dör
mögte a legény, Albinó bólintott, fogd vissza 
magad, szólt oda csendesen a mellényesnek, majd 
a babos kendős lányt kézen fogva visszaindult a 
sziklákra.

***
Itt van május elseje, énekszó és tánc kö

szöntse, zengjen a dalunk, üvöltötte másnap 
hajnalban a mellényes, mezítelenül állt fent 
a sziklapárkányon, pózol, mondta a babos 
kendős, oda bújva Albinéhoz, szereti, ha vele 
foglalkoznak, fuck, hallatszott be a sátorba a 
nagyobbik Mápec hangja, gyere le ide, és 
inkább igyál, Albinó visszahúzódott a sátor
ba, bezárta, szóval, pózol, nézett a lányra, 
igen, bólintott amaz, miért, kérdezte Albinó, 
engem vár, bújt vissza a hálózsákba a kis
lány, téged, ühüm, nahát, téged várhat, fész
kelődön Albinó, kuss, szólaltak meg a szom
széd sátorból, nem elég, hogy egész éjszaka 
nyöszörögtök, most meg egyfolytában jár a 
szátok, kuss, Kistarisznya, szólt vissza szelí
den Albinó, te sem lazsáltál, az nem én vol
tam, te, hanem Sünsam, kuss, szólalt meg 
Sünsam is, kuss, vihogott mellette a sátras 
lány, kuss, üvöltötte fel a sziklára a két Má
pec, leugrik, kérdezte Albinó, nem, mondta 
a babos kendős, nem olyan, muszáj velük 
visszamenned, kérdezte fölé fordulva Albi
nó, muszáj, nyögdécselt kéjesen a kislány, 
miért, az enyimek, így mondta a lány, az 
enyimek.
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Befejezett múlt
(Tandori Dezső: Aztán kész)
Vas István 1969-es ajánlásában (Egy te

nyér csattanása — In.: Úő: Tengerek nélkül 
— Szépirodalmi, 1978) Tandori Dezső első 
kötetét akkori líránk legexportképesebb "cik
kének" nevezi. Valóban, a kortárs költészeti 
panoráma problémafeltevéseire érzékenyen 
reagáló, jól fordítható könyv volt, miként a 
második kötet, az Egy talált tárgy megtisztítása 
is, mely a nemzetközi neoavantgarde-dal 
párhuzamosan alakította ki a magyar lírában 
később revelatívnak minősülő versbeszédét. 
Tandori Dezső legújabb kötetének (melyet 
többen nagyvonalúan az 1976-os harmadik 
kötettől kezdődő korszakhoz sorolnak), az 
Aztán kész verseinek többsége azonban a for- 
díthatóság legelemibb kérdéseivel szemben 
fogalmaz meg kételyeket, hiszen a magyar 
poétikai hagyomány immanenssé tétele és 
újraolvasása a szövegek egyik leglátványo
sabb szervezőelve. "Költészetéből hiányza
nak azok a szokásos akadályok, amelyek pél
dául nagy klasszikusaink fordítását nehezí
tik (nemzeti konkrétság, történelmi utalások, 
személyesség stb.), s a XX.—XXI. század 
»condition humaine« -jének mégis úgy adja 
grandiózus vízióját, hogy ez a vízió a magyar 
vers nyelvén »beszél«". (Tőzsér Árpád: XXL 
századi condition humaine, magyarul és ver
sül — In: Új KönyvPiac 2001. XI. évfolyam 
június—július) A magyar vonatkozások te
matikus háttérbe szorulásán túl azonban ke
véssé számol egy ilyen olvasat a Tandori-líra 
rendkívüli intertextuális telítettségével 
(mely a kontextus hiányában nem heterogén 
szövegminőségként jelentkezik), melynek 
legalább részleges figyelembevétele nélkül 
félig elvégzett hermeneutikai tevékenység
ről beszélhetünk. E tény egyrészt szemlélhe
tő a legújabb világlíra részleges érvényes
ségű vagy parciális, egyéni beszédmódokra 
való nyitottsága felől a korábbi tendenciák
kal ellentétben, másrészt a Tandori-vers je
lenlegi változatai tekintetében.

Az 1999-es Főmű című kötet után most 
megjelent versgyűjtemény címében szintén 
a befejezés—utóidejűség—emlékezésfunk
ciók kerülnek előtérbe. Azonban míg a Főmű 
a saját szövegvilág tekintetében jelöli ki az 
újraolvasás során kialakult poétikai megfon
tolások érvényesülését, addig az új kötetben 
koncepciózusán a magyar líranyelv számára 
elsajátítható hagyományait vizsgálja. Mind
két esetben nehéz feladatra vállalkozik: a Fő
művel a szabad formavariációkon alapuló, 
asszociatív nyelvi műalkotást jelöli ki a Tan- 
dori-költészet "tetejeként", miközben az a 
kritikai tudat számára étvizedek óta az első 
két verseskötetben válik megragadhatóvá. 
Az új versek a magánkánon esszékben-ta- 
nulmányokban többször feldolgozott textu
sait variálják. Ennyiben folytatása is a Fő
műnek, hiszen a saját költői nyelv kialakítá
sára tett kísérlet zajlik kísérleti (azaz előre 
meghatározott) körülmények között: a 
klasszikus modernség — utómodemség jel
legzetes vershelyzeteinek elsajátítása — ak
tualizálása során.

Az egységes koncepciót előrevetíti a pre
cíz kötetszerkesztés, mely kezdetén (Holt köl
tők társasága) és végén (A Könyv-virág) kijelöli 
az irodalmi-intertextuális tér tematikus hatá

rait. Az egyetlen ciklusként kezelt könyv
szerkezet néhány darabját még a Főmű meg
jelenése előtt publikálták lapokban, azonban 
vonatkozásaik miatt azok mégis az Aztán 
készbe kerültek, ami szintén a tematikus ala
pozású kötetstruktúrát valószínűsíti a kro
nologikussal szemben (L.: Vadromantikus 
szociodalok; Új bécsi versek; Az álló vitorlák (és 
más szélmalmok)).

Közvélekedés szerint legrégibbnek a mű
vészetek világában a tegnapi — tegnapelőtti 
számít, míg a távolabbi korszakok megoldá
sai bármikor inspiratívak lehetnek a jelenkor 
számára. Tandori a Nyugat-nemzedékek, 
Ezüstkor, Újhold köré csoportosítható költé
szettörténeti folyamatsorba lép be, azonban 
az uralkodó tendenciák ellenében az álneves, 
imitáción, regiszterváltáson alapuló (pl.: Or
bán Ottó, Kovács András Ferenc, Dobai Pé
ter, Orbán János Dénes stb.) dikdó helyébe a 
beépített pretextusokat idegen elemként 
szemlélő palimpszesztikus identitást állítja.

A magyar irodalom Vörösmarty Mihály- 
tól Petri Györgyig, a világirodalom Homé
rosztól Beckettig, illetve, a képzőművészet

köréből ismert alakok (Rembrandt, Brueg
hel, A. Tapies, Cy Twombly, Morris Graves, 
Ellsworth Kelly, Kokas Ignác, Keserű Ilona) 
mind megemlíttetnek a kötetben. Az előzmé
nyek megnevezése, a megszaporodott "tisz
teletkörök" következhetnek a Tandori-élet- 
mű sajátos "küszöb-pozíciójából": megfi
gyelhető, hogy ez a helyzet az irodalmi iden
titásképződés szempontjából az intertextu- 
alitás felértékelődéséhez vezet, ahogyan a 
prózapoétikai fordulat emblematikus műve 
is hasonló mintákat kínál a dinamikus ha
gyományfelfogás kérdésében (L.: Esterházy 
Péter: Bevezetés a szépirodalomba című művé
nek idézet-lexikona). Mindezzel összefügg, 
hogy a recepció ambivalens ítéletei hol az 
éntanúsítás jellegzetes utómodem formái 
kapcsán teszik kétségessé a posztmodem jel
zőt, hol "par excellence" posztmodemként

-  HELIKON------------------
tüntetik föl a Tandori-lírát.

A tradícióhoz való viszonyulás tudatos 
feldolgozására mutat a Költészetregény (Li
get, 2000) című esszékötet is, mely az Aztán 
kész műveinek ismeretében a Tandori-élet- 
műben sűrűn tapasztalt műfajközi együttha- 
ladás tüneteként értelmezhető. Különösen 
érdekes a két kötet által implikált iroda
lomtörténeti — interpretációs tételek, vá
lasztások egyezése, melyek akár mik- 
rostuktúrákra is kiterjednek (az esszékben 
vizsgált strófák-sorok idé zése a versekben) 
a paradigmatikus választásokon túl (Jé- 
kely Z., Szép E., József A., Pilinszky J., 
Kálnoky L., Szabó L., Berda J. ugyanúgy 
főszereplői a verseknek, ahogyan az esz- 
széknek is).

Az újraolvasás-olvasás szövegszerű me
taforikus megjelenéseként értelmezhető a 
versek intertextuális telítettsége. "Barthes el
gondolása arra a látens feltevésre épül, hogy 
a szöveg nem előzi meg az olvasást, s a szö
veg »eredetként« való felfogásának elutasí
tása láthatólag ahhoz vezet, hogy az olvasás 
az intertextualitás metaforájává, s így fordít
va, az intertextualitás az olvasás metaforájá
vá válhat." — állapítja meg Kulcsár-Szabó 
Zoltán tanulmányában (In.: Uó.: Az olvasás 
lehetőségei, JAK-Kijárat, 1997., 8.). Az olva
sás során keletkező szöveg, a befogadás ki
alakította "dinamikus identitás" tétele képes 
feloldani az integratív intertextualitás által 
felvázolt problémát: a nem jelzett idézések- 
utalások státusának meghatározását. A- 
mennyiben minden szöveg születőben levő 
entitás, úgy különböző olvasások során lét
rejött változatai a szövegköziség szerepének 
eltérő belátásával számolnak. A Tandori-ver- 
sek befogadásának is egyik alapélménye a 
reflexív intertextualitás mellett megjelenő 
integratív utalásrendszer, mely azonban az 
olvasások és újraolvasások során a realizáció 
egyéni és alkalmi eredményeként mutatko
zik. Az imént említett palimpszesztikus 
identitás összetevői eszerint egyenként nem 
jelentkeznek, hanem egy nem-differenciált 
nyelvi forma immanens részeként épülnek 
be, és az aktív (és tájékozott) befogadói ma
gatartás emelheti ki e diszkurzív elemeket a 
homogén nyelvi térből.

A versek legjellemzőbb megszólalási kö
re azonban az intimitás, magánélet köréhez 
kapcsolódik, melynek szövegszintű jelent
kezéseit az E /l-es elbeszélő, anekdotikus 
hang jelzi. Mindazonáltal a leghétköznapibb 
eseménysort is képes allúziók révén az esz
tétikai reflexió eszközévé avatni (L.: Társas 
nappali kiakadás). Tehát egyrészről a klasszi
kus és utómodemség poétikai megoldásai
— formavariációi, másrészről a véletlenül 
sem átesztéüzált referencialitású szüzsé- 
készlet biztosítja a versek kontrasztív minő
ségét. Az alkotások kétféle megfelelése: a 
saját világban elfoglalt pozíciója és a művé
szet hagyományához való viszonya eltérő 
lehet, s mint ilyenek a művészetfilozófia leg
régibb kérdései közé tartoznak. A termé
szetutánzás versus művészetutánzás kérdés 
köré csoportosított tételek vizsgálatához 
ideális példát a hamisítást, parafrázist, idé
zést vagy variációt felvállaló művek szolgál
tatják. "Arról van szó, hogy a műalkotások 
viszonya a »világhoz« és a művészeti hagyo
mányuk világához nem teljesen azonos. Az, 
ami kérdésként föltehető, problémaként föl
vethető, s esetleg megoldható egy-egy kor
> » »  folytatás a 12. oldalon
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folytatásán, oldalról
életbölcseleteiben (álljon itt ez a kifejezés az 
emberek saját világukról alkotott nézeteinek 
és vélekedéseinek summájaként), nem azo
nosítható és nem fordítható le szükségkép
pen a sajátos művészeti hagyománykészle
tekre. S megfordítva, a művészeti hagyo
mány immanens láncolata fölvethet — alka
lomadtán fölötte absztrakt vagy formális 
módon — olyan kérdéseket, és ösztönözhet 
olyan megoldásokat, amelyek nem értel
mezhetők a kor életbölcseleteinek, világké
peinek, fogalmi és társadalmi rendszereinek 
nyelvén: esetleg csak egy korábbi nyelven 
volt, vagy egy későbbin lesz értelmük." (L: 
Radnóti Sándor: Hamisítás — Magvető, 
1995., 132.) Irodalmi mű esetében a hagyo
mány a szinte korlátlan szöveguniverzum
nak feleltethető meg, mely egyes vélekedé
sek szerint pretextusként minden új nyelvi 
műalkotást strukturál. Az Aztán készhez ha
sonló köteteknél azonban a minden szöveg 
vizsgálatánál szóba kerülő szociokulturális 
kódokon kívül az idegen művekkel való 
másfajta dialogidtással is számolni kell: a 
szándékosan konstruált, szerzőileg előírt 
szövegközöttiség figurádóival. Erre utalnak 
a versdmek, mottók, ajánlások felhívó gesz
tusai, melyekkd a textológiai reflexió tárgyá
vá teszi a különben homogén-egyenletes 
autoritással felruházott szövegeket. Eszerint 
a Tandori-versek a befogadás számára olyan 
előfeltevéseket aktivizálnak, melyek tükré
ben a szövegek szemantikai-formai minő
ségei idegenként jelentkeznek. Ez pedig 
emlékeztet a posztmodem intertextualitás 
metódusaként embléma tik ussá vált saussu- 
re-i, a "szavak mögötti szavak" formulára, 
miszerint a szerzőileg kontrollált idézéstech
nika csupán a szöveg vonatkozásainak e- 
gyes aspektusaival számol. "Minthogy a mű
alkotás organikus egysége posztmodem fel
fogásban éppen a művészi nyelv sajátos lét
módja következtében bomlik fel, s így vi
szonylagossá válnak a szövegek közti hatá
rok is, egy-egy mű kijelentésd nem annyira 
a mű és valóság, mint inkább mű és művek 
közti kapcsolatokban nyernek értelmet. Az 
esztétikai szemiózis folyamata nem szöveg 
és valóság, hanem szöveg és más szövegek, 
textus és pre- vagy kontextus(ok) között 
megy végbe." (Kulcsár Szabó Ernő: Beszéd
mód és horizont — Argumentum, 1996., 
279.) A kulturális hagyomány jelenléte a 
mindenképpen nivellálódott tematikai hát
tér ellenében (mentén) az egyetlen folytatha- 
tó-folytatandó, a gyarapodást célzó irányt 
szolgáltatja az új Tandori-versekben. A 
"vesztés utáni állapotról való beszéd" (Ácsai 
Roland: Vadromantikus szododalok — Ma
gyar Narancs 2001. aug. 9.) dikdója tehát 
nem a negativitás poétikai formái felé tájéko
zódik, hanem a metafizikus személyiség eu
rópai felfogásának utolsó művészi korsza
kait idézi meg, de a distancia jelzéseként a 
szövegek hangsúlyosan kerülik az eredeti 
művek ideológiai-ismeretelméleti alapjaival 
való találkozást.

Az újabb Tandori-szakirodalom egyik 
megállapítása a művek időkezelésével kap
csolatos: "Minden tegnap volt" (Bán Zoltán 
András); "a múlt idő jelene" (Király István); 
"olyan köztes időt teremt, ami legpontosab
ban egy Pilinszky-versdmmel, a Félmúlttal 
jellemezhető." (Ácsai Roland) stb. Az Aztán 
kész verseinek is visszatérő témája a múlti
dők repetivitása, a jelen determináltsága, a
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megvalósuló utópia, ami együtt jár a nosz
talgikus, emlékező-elbeszélő hang felidézé
sével (L: Holt költők társasága; Parafrázis: a kis 
verébkönyv; A kis verébkönyv (II.); A hosszú 
egyformaság; Új bécsi versek; Újabb Weöres-ér- 
mék). A  művészet hagyománya azonban a 
vitalitás, innovatív energia legfőbb forrása a 
szövegekben: 'Másrészt viszont a megszóla
lások súlya, a haláltematika, a hiányok és 
veszteségek nyüt és heves érzelmekkel való 
elsorolása minden esetben ellenpontozza a 
tapintható formaörömöt, a játékosságot." 
(Bedecs László: Költőileg a világ — Élet és 
Irodalom 2001. szept. 14.) A szöveghagyo
mány jövővonatkozásával Tandorinál össze
függ a megértés aktusának jellegzetes utó- 
idejűsége. Ennek okaiként a kortárs olvasás 
másfajta elkötelezettségeit, művészelméleti 
megalapozását jelöli ki:

"Pro vagy kontra: mégis ugyanannak a nagy 
rendszernek a részei mind a szembenállók, 
s mind együtt állnak szemben 
a nem nagy rendszert mívelőkkel...
Én nem gyönyörködöm az eljutásban."

(Lapu — elméleti vers)
A kortárs olvasás ezen tendenciáinak 

megszűnése mellett érvel viszont a Tandori- 
kánon működése: a század szinte minden 
jelentős vagy marginális szerzőjét képes in
tegrálni az életműbe valamely feltételezett 
esztétikai szempont alapján (L. a Tandori- 
esszéisztikát, -kritikákat). A visszatérés lehe
tetlenségének tapasztalatával ambivalens 
módon egyeztethető a tradíció temporális 
kiterjesztése, mely magában foglal az empí
rián túlmutató elmozdulásokat is (L. József 
Attila feltámad). Vagy:

"Csak húzom. Társaságtok külön 
már alig kerülöm.
Már-már alig.
Épp csak holnaptól tegnapig."
(Holt költők társasága)
"Mit, hogy hova menjek?
Mit, hogy mire mennék? 
ő  csak gondol egyet 
S »holnap« lesz a »nemrég«."

(A hosszú egyformaság)
A versek beszélőjének, a létesülő énnek a 

megnyilatkozásai csupán a kijelentések visz- 
szavonására, illetve minimális érvényességű 
tartalmak tételezésére irányulnak:

"Ahogy e vadludak nem a múltkoriak már, 
és a város felett, míg most a szemem ellát, 
inkább galambraj űzi játékait riadtan, 
megyek tévedésből a másik tévedésbe, 
és bármi azonosság e tévedés egésze,..."

(Három ajánlás — Ahogy e vadludak)

"Ez a világ egy gyagya rázat, Gyuri, 
már lehet mondani 
ebben az esetben, 
és a félreértések értetik 
meg dolgait a lényegig, 
hogy zavarosan, akkor is, ha oly-oly 

elesetten."
(Gyagya rázatok Gy. számára)

A reflexív vagy jelölt hagyománykészlet 
egyes darabjait azonban kompetenciájuk új- 
raelismerése mellett idézi fel:

"Karinthy mondta: az élet üyen. 
Másmilyennek magam sem ismerem." 
(További csavargások)
A  parafrázisszerű felidézés ritmus- és 

szintaktikai szerkezetet imitáló eszközeivel 
él a "Mikor a bombák hullni kezdtek ", mely Vas 
István Mikor a rózsák nyílni kezdtek dmű ver
sének formai leképezésén túl a mű egyes

részeit nem jelölt idézetként írja tovább, 
mégpedig az eredeti szemantikai összetevő
ivel sajátosan kontrasztív viszonyt kiépítő 
distancia-teremtés irányába. Az aktuálpoli- 
tikai háttér (a vers végén található dátum is 
ennek jelzése) a Vas-verzió dipólusú (férj-fe
leség) horizontját felszabadítja az intimitás 
kódja alól, és szövegszintű egyezések átírá
sával a "másik fél"-egyik fél kettős szerkeze
tébe implikálja:

Vas: "Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág, 
Akkor is, ha férj-feleség 
Nézi, hogy bomlanak bokron

a babarózsák,..."
Tandori: "Tudtuk, hogy a nyomorból lopott

jószág
A másik fél friss ereje,..."

Vas: "Szemedbe, a töretlen csodájú, vad
tükörbe

Tört fényeket rejtett a rémület,..."
Tandori: "..., s akik a Múltat

Nem ismerik, a borzalom 
Töretlen csodájú, vak tükrét

látják,..."
A befejezésben a keretstruktúra betartása 

mellett Tandori a Vas-mű "nyílni" igéjét pre
zentálja, ám a homonimikus jelentésmegfe
leltetés alapján az alany megváltoztatása 
még egyszer felidézi az eltérő konnotádó- 
kat:

A sírkeresztek, a szörny-megszokások,
Ahogy az ember szíve reszket,
Nem is reszket, keletire nyugati átok
Nyílt, ahogy a bombák hullni kezdtek.
Az előszöveg folytathatóságát, a hagyo

mány kontinuitását tematizálják azok a ver
sek, melyek szimbolikusan az adott szöveg 
befejező sorait kezdősorként alkalmazzák, 
mintegy demonstrálva a művek átjárhatósá
gát (L.: Parafrázis: a kis verébkönyv; November
én; Kriptichon stb.).

A kötet legjobb versei közé tartozó Két 
"Jékely"-ben pedig a "ragasztás diadalát" haj
dan megvalósító Pasziánsz — Mottók egymás 
elé technikai újítását ismétli meg, ám kevésbé 
rendszerelvű és önreflexív módon. Ez eset
ben egy klasszidzáló fordulattal írja tovább 
a radikális autonómiahiányról tanúskodó lí
rakritikáját. Tandori Jékely Zoltán kapcsán 
tanulmányaiban előrejelzi az eljárás szöveg
szervező módozatait: "Jékely talán az a köl
tőnk, akit idézni a legjobb, akiről írni épp 
ezért nehéz; kollázsos kedve támad az olva
sójának, és tallózni kedve,...” (L. Uő.: Az erő
sebb lét közelében — Gondolat, 1981., 321.) 
A múló századra bú dala és A termő kárhozat 
szövegimmanens tényezőként tartalmaznak 
utalásokat (hipertextusokat), a stüusimitád- 
óra mutató elemeket és szintaktikailag átren
dezett idézeteket (Új évezred felé; Levél; Éjfél) 
a Jékely-költészet korai (1935) szakaszából.

Az Aztán kész legfőbb erényének az eddig 
elmondottakból következően a hagyomány 
kihívására adott produktív válaszlehetősé
gek megjelenését vélem, melyek a korábbi 
ilyen irányú kezdeményezésekhez (pl.: A be
csomagolt vízpart) hasonlóan korunk humán- 
tudományainak legkorszerűbb problémáit 
érintik. A versbeli tapasztalat eszerint a 
"szép aktualitása" körül körvonalazódik. Az 
olvasás-újraolvasás; írás-újraírás mozzana
tain keresztül most kötetbe gyűjtve mind
ezek az ideiglenesen befejezett múlt doku
mentumai.

(Tandori Dezső: Aztán kész (versek) — 
Palatínus, 2001., 191 oldal, 1400 Ft)
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B O G D Á N  LÁSZLÓ

A guru
— És Irén — néz fáradtan a nőre, s rá

gyújt. Mélyen leszívja a füstöt, karikában 
fújja ki, hátradől az ágyon, nézi a plafon 
elmosódó repedéseit. A labirintusban kóvá
lyog, most éppen egér, s tudja, egy másik 
járatban már közeledik a macska.

— Nem érti a kérdést — dől melléje a nő, 
és mellkasát simogatja.

— Ő hogy élte át ezeket a magányos, ver
gődő, menekülő éveket?!

— Az elején, már bátorkodott említeni, 
rettenetes volt, még mielőtt kialakult volna 
közöttük az az eltéphetetlen, rejtelmes kap
csolat. De akkor már kezdte érdekelni a pa
rapszichológia.

Volt egy kolléganője, talán emlékszik rá, 
Weiszné?...

A szép Zsuzsi, nevet fel ő, és elnyomja a 
cigarettát.

A macska, az egér és a labirintus szétfosz- 
lanak, látja maga előtt a vörös hajú, karcsú, 
kívánatos pszichológusnőt, amint a legfelső 
gombok kigombolódnak a köpenyén, s ha 
előrehajol, látni lehet a mellét. Olyan, mint 
egy érett körte. — Hát ki ne emlékezne a szép 
Zsuzsira? Mi van vele?

— A hatvanas évek elején vándorolt ki 
Izraelbe — nevet Irén —, de nem maradt ott, 
elhúzott Németországba, majd az Egyesült 
Államokba ment, a Harvadra. Talán emlék
szik rá, ők ketten mindég is jóban voltak, 
kedvelték egymást, bár természetesen léte
zett közöttük egy tagadhatatlan rivalizálás 
is.

— Hogy mi?
— Rivalizálás. Általában ugyanarra a ru

hára, cipőre, kölnire hajtottak rá, ugyanazok 
a férfiak tetszettek nekik, egy kiállításon 
ugyanazok a képek. Ezzel együtt kedvelték 
egymást; akkoriban, az ő bebörtönzése után 
a kórházban talán az egyetlen bizalmasa 
Zsuzsi maradt, hát neki panaszkodott égő 
éjszakáiról, s a vágyról, amit érez. Akkoriban 
állandóan rémálmai voltak, rettenetesen ag
gódott, főként miután rettegett a patkány
em bertől, a nagyhatalm ú tábornoktól 
megtudta, hogy ő él. Állandóan arról képze
lődött, hogy veszélyben van. Mint ahogyan, 
gondolja, állandó veszélyben is volt. Zsuzsi 
elgondolkodva nézte. Mit tudsz te a telepá
tiáról? — szegezte neki brutálisan a kérdést. 
Akkor már el volt szánva mindenre, beszer
zett néhány szakkönyvet, igyekezett felmér
ni lehetőségeit. Gondolatátvitel? nézett rá 
mereven Zsuzsi, és elhúzta a száját. Sok min
dent beszélnek erről, jóval kevesebbet írnak, 
de ha százszor is burzsoá áltudomány a lé
lektan, ezek a jelenségek igenis léteznek. És 
meg lehet tan ülni, el lehet sajátítani a techni
kát? Mindent meg lehet tanulni, simogatta a 
kezét Zsuzsi, s piros nyelvét kidugva meg
nyalta szája szélét, mint mindég, amikor va
lami miatt ideges lett. Csak hát ezekről a 
dolgokról olyan keveset tudunk. Kijelenteni, 
hogy nem léteznek, könnyű, megmagyaráz
ni viszont nem mindég lehet a jelenségeket. 
Egyébként is nincsenek szavaink... Beszél
nek indiai fakírokról, akik irdatlan távolság
ból is képesek kommunikálni egymással, ké
pesek megragadni az égő parazsat, szögekre 
fekszenek, tárgyakat mozdítanak el gondo

lati erővel, sőt, élve temettetik el magukat, s 
három nap múlva, mikor felnyitják a kopor
sót, tetszhalott állapotukból varázslatosan, 
megmagyarázhatatlan módon térnek ma
gukhoz... ó t  a kommunikáció kérdése izgat
ná, mondta, megnyalva szája szélét, mintegy 
tudat alatt is Zsuzsit utánozva, de barátnője 
ezt most nem tette szóvá, elmélyülten fi
gyelt. Legelőször is a relaxáció képességét 
kell elsajátítani, magyarázta egyre élénkeb
ben. El kell tudni lazulni. Kivonod magad a 
világból. Ez egyszerűen hangzik, de megva
lósítani nagyon nehéz. Különleges képessé
gekre van szükség. Elsősorban önfegyelemre. 
Bezárod magad mögött a szobád ajtaját, le
hetőleg olyan időpontban kell kezdeni e gya
korlatokat, amikor egyedül vagy otthon, és 
nem zavarhat meg senki. Meztelenre vetkő
zöl, esetleg valami lezserebb ruhába, lefek
szel vagy beleülsz egy kényelmesebb fo
telbe, és hátra dőlve megpróbálod tudatodat 
megszabadítani minden gondolattól, külső 
behatástól. Ezt a legkönnyebben Jung szerint 
úgy érheted el, hogy becsukva a szemed 
vízszintes vonalakat képzelsz magad elé. A- 
mikor a vonal egyenes lesz, melléje képzelsz

egy másikat, körülbelül olyan lesz az egy
más mellett futó két vonal, mint egy vasúti 
sín. Ezután mintegy ráhelyezkedve képze
letben e sínpárra, suhanni kezdesz, s közben, 
hogy a tudati befolyástól végképp megsza
badulj, megpróbálsz különféle konkrét érzé
seket felidézni. A hideg érzete például jó 
kiindulópont lehet. A forróságé is, bár az 
bonyolultabb, először talán mégis a hideggel 
kísérletezz, Irénkém. El tudod-e képzelni, 
hogy a bőröd hideg. El tudod-e képzelni, 
hogy miközben a magad elé vizionált két 
vonalon eme imaginárius sínpáron suhansz 
előre az ismeretlenbe, a bőröd lehűl. Hogy 
átéled a rettenetes hideget, remegsz, dide
regsz, vacogni kezd a fogad. Hogy ráz a 
hideg. Ha nem megy, próbálj magad elé kép
zelni egy havas mezőt, amint ide-oda keren
genék a végzet fekete madarai, a varjak.

Vagy egy befagyott folyót, tavat, amint me
zítláb tappogsz ide-oda a jégen, süti a talpad, 
úgy érzed, odafagy a jégkéreghez. Vagy i- 
dézz fel egy hóesést s önmagad meztelenül, 
amint ide-oda rohangálsz a hóesésben, és 
bőrödet csiklintják és égetik a hópihék, és ráz 
a hideg. Vagy képzelj magad elé, mondjuk, 
egy jéghegyet, olyan óriási jéghegyet, ame
lyik a Titanic katasztrófáját is okozta, s ma
gad is képzeld mezítelenül erre a jéghegyre, 
amint ide-oda rohangálsz, elcsúszol, leesel, 
ráz a hideg, meggémberedsz, vacogsz...

Ebben a stádiumban, mert önfegyelem
mel mindenki képes legalább idáig elérkezni 
a képzeletbeli vonalain, kerüld a megneve
zéseket! Testeddel érzékeld, hogy jéghegy, 
befagyott jégkéreg, hóesés. A tudatodat kap
csold ki. Amikor már ráz a hideg, vacogsz, 
tüsszögni kezdesz, akkor rohanj tovább kép
zeletbeli vonalaidon, s képzelj magad elé, 
mondjuk, egy világvárost, hogy kiegyenlí
tődjön minden egy nyári délelőttön. Amikor 
a melegben reszketésed elmúlik, a vacogá- 
sod is megszűnik, s érzed, hogy a bőröd 
felmelegedik, s izzadság csordul végig a 
melled között, állj meg egy téren az autók 
előtt, kikerülnek, vagy átmennek rajtad, 
mindegy, a veszélyt amúgy sem érzékeled, 
nincsen veszély, amikor ezzel is megvagy, 
képzelj magad elé egy virágos rétet, állj meg 
a közepén s próbálj felemelkedni. Amikor 
sikerül, s úgy érzed, pehelykönnyű lettél, és 
a levegőbe emelkedsz, képzeld el, hogy a 
szeretett férfi valahol a folyó partján ül, és 
nézi a vizet! Repülj oda hozzá, ne nagyon 
közel, az elején pláne nem, lebegj előtte úgy 
hét-nyolc méterrel, és nézz rá. Érd el, hogy 
vegyen észre. Ha észrevett, nyert ügyed van. 
Irénkém, létrejött a vágyott kapcsolat. Ami
kor ez sikerült, akkor jön a második fázis, 
tökéletesíteni kell a technikát. Ellazult álla
potban üldögélsz a foteledben, vagy hanyatt 
fekszel az ágyadon, és egy színes tájképet 
képzelsz magad elé. A tarlón a lányok köze
lednek, mögöttük sárga szénaboglyák, az ég 
kék, feteke felhők is gyülekeznek, a háttér
ben zöld erdő, a lányok ruhája fehér, kezük
ben zsineg, sárkányokat eregetnek, a sár
kányok lilák és pirosak. Amikor aprólékosan 
magad elé képzeled az egészet, bemész te is 
a képbe, s megpróbálod megváltoztatni a 
kép színeit. Az ég fehér lesz, a felhők pirosak, 
a lányok ruhája fekete, az erdő lila, a sárká
nyok zöldek lesznek. Amikor átalakítottad 
az egészet, újra meg újra felcseréled a színe
ket tetszés szerint, s amikor már végképp 
összekeveredik minden, és te magad sem 
tudod, hogy melyik milyen színű is volt ere
detileg, magad elé képzeld a szeretett férfit, s 
amikor meglátod a sánc szélén ásójára tá
maszkodva, bátran megjelensz előtte, s ad
dig bámulod, amíg ő is rád néz. Amikor 
észrevesz, és a tekintetetek egymásba villan, 
létrejön a kapcsolat, s akkor tudatod vele, 
szavak nélkül, hogy éjszaka a hálóteremben 
fogod meglátogatni. De ehhez még rengete
get kell gyakorolni. Legjobb lenne mégis 
próbálkoznod minél hamarabb ezekkel a 
technikákkal, s amikor már valamennyire 
előrehaladsz, adok egy címet. Van a főváros
ban egy indiai guru, elviszlek hozzá, hat hét 
múlva úgyis fel kell mennünk fejtágítóra, 
addig kísérletezz, Irénkém, s ne add fel a 
reményt, már Hamlet is megmondotta, hogy 
sok dolgok vannak földön és égen, Horatio, 
amit értelmünk fölfogni nem képes. De vi-
> » »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
gasztaljon az a tudat, ezeket nem is az értel
meddel kell felfognod, ezeket az élményeket 
meg kell élned, de megélni csak akkor tud
hatod őket, ha kikapcsolod a tudatodat. S ő 
hazament, hál' istennek, Emil még nem volt 
otthon (később a titkárnője telefonált, hogy 
fel kellett utaznia a fővárosba, értekezletre, s 
csak három nap múlva tér haza). Bezárkó
zott, megfürdött, mezítelenre vetkőzött, be
kente magát krémmel, s a fotelben hátra
dőlve, ellazulva megpróbálta maga elé kép
zelni a vízszintes vonalat. Nehezen ment, 
képtelen volt kikapcsolni a tudatát, az volt az 
érzése, hogy kívülről figyeli önmagát. Kun
cogott. Meztelensége is zavarta, a vonalak 
helyett állandóan őt látta maga előtt, amint a 
fürdőszobában áll a zuhany alatt, s szappa
nozza a testét, s elöntötte a forróság, látta 
önmagát, amint bemegy a fürdőszobába, be
áll ő is a zuhany alá, magához szorítva az ő 
megfeszülő testét. Keze a combjai közé té
vedt, remegni kezdett, felkelt, felöltözött, s 
újra visszafeküdt a fotelbe, lehunyta szemét, 
s maga elé képzelte a vonalat, állandóan 
megszakadt, mint egy morzéjel, de aztán vá
ratlanul összeállt, kiegyenesedett s kanya
rogni kezdett. Ráállt a vonalra, és ide-oda 
lépegetett előre-hátra, majd elszánta magát 
és megindult, a másik vonal váratlanul jelent 
meg, amikor már nem is számított rá, ott 
kacskaringózott az első vonal mellett, ame
lyiken ő állott, suhanni kezdett előre ezeken 
a vonalakon, s akkor elképzelte a hóesést, 
önmagát meztelenül, amint egy téren áll a 
hóhullásban, s szinte érezte a testén a ráhulló 
és elolvadó hópelyheket. Dideregni kezdett, 
rázta a hideg, meggémberedett, rohanni kez
dett a jéghegy felé, a távolban egy hajó rin
gatózott a jeges vízen, már szinte felmászott 
a jéghegy tetejére, noha többször is vissza
csúszott, a jég égette a tenyerét, didergett, 
amikor hirtelen megszólalt a hajókürt. Fel
rezzent, de a kürtölés nem maradt abba, s 
ahogyan félig éberen, félig álomban feküdt a 
fotelben, lassan szűnt meg és változott át a 
telefon sipító hangjává.

Feltápászkodott a fotelból, és felemelte a 
kagylót. Én vagyok, hallotta az Emil hangját, 
csak érdeklődni szerettem volna, megkaptad 
az üzenetemet?! Sími szeretett volna a düh
től, ehelyett puhán tette le a telefonkagylót a 
készülők mellé, még hallotta Emil ingerült 
kérdezősködéseit, de már nem figyelt oda, 
kiment a konyhába, sokáig keresgélt a spájz- 
ban, aztán talált egy üveg konyakot, kinyi
totta, ivott egy kortyot, s anélkül, hogy he
lyére tette volna a kagylót, lefeküdt. Akkor 
éjjel mindez kísértetiesen ismétlődött meg ál
mában. Amikor a hajókürt is megszólalt, fel
riadt, s a félhomályban riadtan bámulta vér
ző tenyerét. Még akkor horzsolódott le róla 
a bőr, amikor minden erejét összeszedve pró
bált felkapaszkodni az imaginárius jéghegy
re. Nem értette a dolgot, feküdt a hátán, néz
te a plafont, s próbálta ellazítani magát. Ami
kor behunyta a szemét, azonnal megjelent a 
vonal, ráállt, határozottan indult el az isme
retlen térségek irányába, hamarosan feltűnt 
a másik vonal is, az imaginárius vonalak 
sínpárján suhant előre, a hóesésben didergett 
az ismeretlen város hóval borított terén, me
zítelen testén landoltak és elolvadtak az égő 
hópelyhek, már rázta a hideg, összekoccant 
a foga, s egyre tüsszögött. Amikor megpil
lantotta a jéghegyet, gondolkodás nélkül 
kúszni kezdett fölfelé. Tenyere s a térde le-
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horzsolódott, vércseppek tarkították a jeget. 
Amikor fölért, megszólalt a távolban himbá- 
lódzó óceán járó kürtje is, s ő máris ott volt az 
előbbi (vagy egy másik?) város főterén, de 
már nem havazott, sütött a nap, kellemes 
meleg volt, autók kerülgették, keresztülment 
rajta egy trolibusz is. Amire vacogása szűnni 
kezdett (s érezte, hogy bőre átmelegedik), 
vörös körök közé tűntek a vonalak, de már 
nem is volt szüksége rájuk, a réten állott a 
sárkányeregető lányok között, s megpróbál
ta felcserélni a kép színeit. Sokáig kísérlete
zett, s amire a levegőbe emelkedett, már ma
ga sem tudta, eredetileg mi volt piros, mi 
fehér, mi zöld, lila, sárga, kék és fekete. Ösz- 
szekavarodott minden, ködbe borult a táj, ott 
repdesett a levegőben a madarak között, s 
egy folyó partján megpillantotta őt, lehor- 
gasztott fejjel ült a parton, kezében csajkájá
val. Tíz-tizenkét lépésre állapodott meg, ott 
lebegett a folyó fölött, s nézte a szeretett férfi 
borostás, beesett arcát. Milyen sovány, gon
dolta még, amikor a férfi felnézett és meglát
ta őt. A döbbenettől remegni kezdett, kiej
tette kezéből a csajkát, a leves ráömlött a 
darócnadrágjára. Tekintetük egymásba kap
csolódott, de akkor valaki a háta mögött dö
römbölni kezdett, s ő megfordult, hogy le
csendesítse, de nem látott senkit, ellenben 
zuhanni kezdett, a piszkossárgán hömpöly
gő habokba tűnt, de a dörömbölés nem 
szűnt. A víz fenekén feküdt, s azon töpren
gett, ki dörömbölhet? Lassan tért magához, 
feltápászkodott, s félálomban indult az ajtó 
felé. A bejárónő volt, Safranek néni. Szolgá
latos volt, Irénke? — kérdezte résztvevőén. 
Ne haragudjon meg, hogy felköltöttem, de 
nem tudtam bejönni, belülről volt bezárva az 
ajtó, és rajta volt a biztonsági lánc is. Nincs 
itthon a férje, magyarázta ő, s félt hajnal felé, 
amikor hazaért, gyanús alakok ólálkodtak a 
környéken, az egyik le is szólította, s amikor 
ő futásnak eredt, röhögve követte, alig tudta 
az orra előtt becsapni a kaput. Ültek a kony
hában, az öregasszony résztvevőén nézeget
te, s feltette a tea vizet.

Teli a világ erőszakos fráterekkel, jegyez
te még meg, s kiment takarítani. O bámulta 
az üvegpohárban aranyló teát, a páragőzben 
furcsa alakok kergetőztek, de ő egyre az ő 
Jánosát látta, amint lehorgasztott fejjel üldö
gél a folyóparton, csajkájából kanalazva nyo
morúságos levesét soványan, elcsigázottan, 
s amikor felnézve meglátja őt meztelenül le
begni a Duna fölött, annyira megdöbben, 
hogy remegni kezd, felkiált, kezéből kiesik a 
csajka, és a leves végigfolyik a darócnadrág- 
ján. Bement, a helyére tette a telefonkagylót, 
s kis idő után újra felemelte. Az ismerős bú
gás megnyugtatta, már épp hívni akarta Zsu
zsit, hogy beszámoljon az eredményről, a- 
mikor autó fékezett a ház előtt, s két kék 
kezeslábasba öltözött férfi jött be a kapun. 
Léptük alatt csikorgott a kavics. Csengettek. 
Safranekné nyitott ajtót, ő közben bemene
kült a szobájába. A telefon miatt jöttünk, ma
gyarázta az idősebbik férfi, a főügyész elv
társ hívott, hogy valami történt a telefonnal. 
Ő, tetszik tudni, Bukarestben van, próbált az 
este telefonálni, de nem tudott, s amiatt ag
gódott. Érthető, nem? Safranek néni morgott 
valamit, és bevezette a férfiakat a szobába, a 
fiatalabb fölemelte a készüléket. De hát van 
tón, mondta rosszallóan. Ennek a készülék
nek semmi baja nincsen. De az ügyész elvtárs 
nem tudott telefonálni, mormogta gyanak
vóan az idősebbik, s krákogott. Biztosan nem

volt jól letéve, röhögte a fiatalabb, s felhívta 
kolléganőjét a központból. Szeretsz még, Pi
ri? — kérdezte röhögve. — Mert én igen. Én 
téged nagyon... A telefon jó, mondta az idő
sebb férfi Safranek néninek. Ha valami pa
naszuk van, szóljanak, s visszajövünk. Elbú
csúztak, elmentek. Az öregasszony izgatot
tan kopogott az ajtaján. Künt a szerelők ak
kor ültek be az autójukba. A telefon miatt 
jöttek, drága Irénke. Az úr, izé, az ügyész 
elvtárs — tűrögette kendője szegélyét az ö- 
regasszony — felhívta őket Bukarestből, 
hogy a telefon rossz, hogy nem tudott az este 
hazatelefonálni, de ezek nem találtak sem
miféle hibát. Fölöttébb különös! És mit 
mondtak? — kérdezte ő szórakozottan. 
Hogy nem volt rendesen letéve a kagyló. Jaj 
persze, nézett ő Safranek nénire. Hajnalban, 
mikor hazajöttem, nem tettem a helyére a 
kagylót, mert valaki hívogat mostanában, 
gusztustalan a-jánlatot tesz. Az úr, izé, az 
ügyész elvtárs tud róla? Nem. Kár, motyogta 
az öregasszony, ő bizonyára ki tudná nyo
moztatni, ki disznólkodik, s megbüntetnék, 
hogy abból koldulna. Legalább többet nem 
tenne disznyó ajánlatokat tisztességes asszo
nyoknak a telefonba!...

Nézték egymást és hallgattak.
Később megfürdött, felöltözött, s besétált 

a kórházba. Zsuzsi a szobájában ült, s írt 
valamit, de ahogy meglátta őt, dadogni kez
dett a kíváncsiságtól. Sikerült, jelentette ki ő, 
és az ablaknál állva nézte az utcát. Észrevette 
a sétálót, a rettegett belügyi főnököt, titkos 
hódolóját. Civilben volt, szórakozottan ment 
át az utcán, kezében füstölgő cigarettával. 
Elhúzódott az ablaktól, s megpróbálta pon
tosan megfogalmazni, hogy miket is élt át. 
Amikor elhallgatott, Zsuzsi aggódva nézett 
rá. Nagyon fehér vagy, kimerített a dolog, 
drágám. Lementek a cukrászdába, dobost, 
majd krémest ettek. Híred van-e Jánosról? 
kíváncsiskodott a barátnője. Csak annyi, 
hogy él. Ez elég, simított végig a kezén részt
vevőén Zsuzsi, és elpirult. Ameddig él, ad
dig van remény. Ezt magadnak is mondod? 
Nem, sütötte le a szemét Zsuzsi. Engem az 
uram már nem érdekel. Azzal csal meg, aki
vel akar, azt csinál, amit akar, ameddig én is 
szabad vagyok, ameddig békén hagy. Szava
ival ellentétben könnyezni kezdett. A köny- 
nyei egyre hulltak, elmaszatolódott a szem
festéke is, és összekente az arcát, de ezzel 
sem törődött, egyre Béláról beszélt.

— Weisz Béla? Ő hol van?
— Hát együtt mentek el.
— Hogyan? Weisz elvtárs is elhúzott? 

Hihetetlen.
— Mint a vándormadarak — nevetett 

Irén, de persze nem tudta, hogy Zsuzsi csak 
kiszúr vele a végén, s otthagyja, ahol kapta, 
és egyedül indul világgá. Persze ő sem ma
radt Izraelben, Stockholmba ment, majd Ka
nadába, ha ugyan jók az értesüléseim. Weisz 
elvtárs útjai mindég is kiszámíthatatlanok 
voltak.

— Engem tisztelt — mondja ő. Szembe
fordul Irénnel. — És tudod, hogy miért?

— Nem...
— Mert tudtam oroszul. A forradalom, a 

béke, a szabadság nyelvén, ő  is buzgón ta
nult, különórákat is vett, a román szavak 
mellett hangsúlyosan időnként orosz szava
kat is kevert a szövegeibe, fejtágítókon lelke
sen hadarva dicsőítette a Szovjetuniót, Sztá
lint is megkönnyezte. Vigasztalhatatlan va
gyok, Jancsikám, dőlt rám, és zokogott, de
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közben engem nem tudott becsapni, szeme 
sarkából az elringó ápolónők fehér köpeny 
alatt megfeszülő combjait nézte, kocsányon 
lógott a szeme. Vigasztalhatatlan vagyok, 
most mi lesz a világforradalommal? — s in
tett a szemével egy kis fekete nőnek, aki 
lelassított, ábrándosán nézett vissza rá, s el
tűnt a rakteremben. Béla még zokogott egy 
kicsit a vállamon, gyászolta a népek első 
tanítóját, a tengerészek nagy barátját, aztán 
elhúzott a raktárhelyiség felé. Amikor ké
sőbb kíváncsian benyitottam, a lihegésük 
igazított útba. Jól sejtettem, ott ölelkeznek a 
sarokban, a szennyes ruhákon, s Béla félhan
gosan, izgatottan mondogatta: meghalt Sztá
lin, meghalt Sztálin!, és mozgása, a nő nyö
géséből következtethettem erre, fölgyorsult. 
Mert az orosz nyelv is, az eszme is szent volt, 
a párt, a kommunizmus, az ideológia, a hol
napra nemzetközivé váló világ is, de azért 
ezt a vörös hajú kaméleont legfőképpen a 
nők izgatták, életkortól, kinézéstől függetle
nül. Elképzelem, mit írt Kanadában a kérdő
ívek hobbi rovatába: Women...

— Na ez az — húzza el a száját Irén. — 
Szegény Zsuzsi ezt nem tudta elviselni. Hogy 
állandóan fűvel-fával, reped tsarkú kurvákkal, 
úriasszonyokkal, lányokkal, asszonyokkal 
megcsalja, hogy mint kankutya az árokszé
len, mindenfajta szukával összeadja ma
gát...

— Pedig a szép Zsuzsinak is kajtár volt 
az eleje — füttyent. — Ő sem vetette meg a 
futó kalandokat.

— Rekompenzált — legyintett Irén. — 
Amikor ott a cukrászdában elnézte, amint 
könnyekkel sír s félhangosan szidja-mocs- 
kolja-átkozza Bélát, mindent megértett. Azt 
is, hogy mondhat akármit, lefeküdhet bárki
vel, azért csak azt a mihaszna Bélát szereti, 
és belesajdult a szíve, annyira sajnálta. Na
pok, hetek teltek el, lelkesen kísérletezett, de 
többé nem jött össze a dolog, eljutott ugyan 
egyszer egészen a Dunáig, lebegett a folyó 
felett, érezte a halszagot is, szellő borzolta 
haját, látta az uszályokat, a halászokat, 
messziről a lágert is, de őt többé nem. így jött 
el a fővárosi fejtágító hete. Együtt utaztak 
Zsuzsival és Bélával. Egy hálókocsiban. Ő a 
felső ágyra feküdt, lenn a házaspár. Béla bort 
ivott, nagy garral csapta neki a szelet, noha 
megmondta, hogy felesleges, hiszen ő még 
mindég Jánost szereti, nincs semmi esélye, 
udvaroljon inkább a feleségének. Az ő nevé
re Béla pufók arca eltorzult. János, igen... 
látszott, hogy meg szeretné kérdezni, hogy 
mi van vele? de aztán mégse tette. Aggályo
sán, kissé rémülten nézett körül a kupéban, 
mintha keresett volna valamit. Kíváncsisá
gát legyőzte félelme. Éjszaka viszont arra 
ébredt, hogy felnyúl és simogatja a combját. 
Maga sem tudta miért, de visítani kezdett. 
Erre Béla gyorsan visszahúzta a kezét, vi
szont Zsuzsi felébredt, és ijedten kérdezte: 
mi van? Fogogat — mondta ő, s magára 
kapva pongyoláját kiment cigarettázni. 
Nemsokára Zsuzsi is kijött, arca vörös volt a 
dühtől. A disznó, mondta. Ne haragudj. U- 
gyan miért haragudnék? — nevettem. A vi
lág legtermészetesebb dolga, hogy a doktor 
úr próbálkozik. Bélus egy disznó, legyintett 
Zsuzsi, aztán csendben cigarettáztak, nézték 
az elsuhanó, behavazott fákat. Egy erdőn 
mentek keresztül éppen, a havas tisztásokon 
őzeket is láttak, és egy kíváncsian fülelő szar
vast. A vonat láthatólag nem idegesítette ő- 
ket, már megszokták. Amikor visszamentek

a fülkébe, Béla elterpeszkedve aludt az alsó 
ágyon, horkolt is, arca nyugodt volt, a takaró 
félig lecsúszott róla, látni engedve szemér
metlenül göndörödő vörös mellszőrzetét. 
Zsuzsi nem akarta felkölteni, felmászott a 
felső ágyra, amikor levetette és ledobta 
pongyoláját, hozzábújt, megérezte, hogy 
meztelen, de most ez se zavarta, igyekezett 
ellazulni, már szinte elaludt, amikor az alsó 
ágyon fölriadó Béla keresni kezdte a felesé
gét. Itt van, fenn, nem akarta felkölteni ma
gát, motyogta ő, s lehunyta szemét, később 
érezte, hogy Zsuzsi átlendül rajta, és férje 
karjai között landol az alsó ágyon, másod
szor az ütemes lihegés ébresztette fel, kánon
ban nyögdécseltek és lihegtek. Csak téged 
szeretlek, hadarta Béla, csak téged szeretlek, 
Zsuzskám. Elfintorodott és a fejére húzta a 
takarót. Nem érdekelte a Weisz házaspár bo
nyolult szexuális és még bonyolultabb lelki 
élete, nem akart a kelleténél többet tudni 
róluk. Reggel Béla bocsánatot kért, kávét ho
zott az étkezőkocsiból, konyakkal is megkí
nálta. Tudja, Irénkém, maga tetszik nekem, 
ébren nem merném megfogni a combját, de 
az éjszaka nagy kerítő, nem igaz? Ráhagyta.

Koccintottak. Ittak. Nem akarok indiszkrét 
lenni — gyűlt ki az egymás után megivott 
három pohár konyaktól a Béla arca, de Irén- 
kém, ha maga még mindig Jánost szereti, 
akkor miért ment férjhez ahhoz a?!? Nem 
mondta ki Emil nevét, nem is minősítette, 
önfegyelme erősebb volt, mint a konyak. 
Mámorosán is méricskélt. Aki sokat tud, ha
mar megöregszik, taszigálta kifele Zsuzsi. 
Hozz kiflit, sonkát, dzsemet, vajat, lágyto
jást. Köpjél s lépjél.

Az ajtóhoz lépett, bezárta, és szembefor
dulva vele, kibújt a pongyolájából, testén 
nagy vörös foltok és csíkok virítottak. Ő bor- 
zongva, ijedten nézte. Ezek ezt csinálják, de 
nem szólt, engedelmesen kenegette Zsuzsi 
sebeit. Csak vele jó, csak ezzel az állattal — 
magyarázta sírva a barátnője. Ezért is nem

vagyok képes otthagyni... Felöltözött, meg- 
fésülködött, a fésű szikrázott a győzedelmes 
vörös sörényben. Mindég ilyen voltál, kér
dezte ő tűnődve. Milyen? Hát... s a sebekre 
mutatott. Nem, nem, ő rontott el, a mocskos, 
perverz állat, de nem tudta befejezni, mert 
tálcával egyensúlyozva jött meg Béla; a reg
geli közben többet már nem beszélgettek, 
komoran fürkészték egymást, és hallgattak. 
A fővárosban azonnal elváltak, Béla taxival 
ment a konferencia székhelyére, őket délutá
nig szabadságolta, a Capsában találkozunk 
majd, mondta a divatos vendéglő nevét. O 
nem tudta, hol van a Capsa, de Zsuzsi meg
nyugtatta, tudja ő, és villamosra ülve mentek 
el az Óbor piacra. Csípős, hideg szél fújt, a 
levegőben hópelyhek keringtek, de a plané
tás papagájt hamar megtalálták, a törpe ci
gányasszony megszámolta a pénzt, zseb
kendőbe kötötte, a zsebkendőt besüllyesz
tette szvetterébe, a melle közé, s rájuk nézett 
pillátlan fekete szemével. Lóri — kiáltotta, 
komikusán húzta fel felső ajkát, mint a ku
tya, mielőtt morogni kezdene. A papagáj ki
húzott egy cédulát, ő elvette, de még nem 
olvasta el, megvárta, amíg Lóri Zsuzsinak is 
húz, aztán félrevonulva tanulmányozták cé- 
dulkáíkat, mindkettőjüknek be volt ígérve 
záros határidőre a boldogság, ettől váratla
nul derültek jobb kedvre, s beálltak a kis
kocsmába, fuvarosok és árusok közé, s ittak 
egy-egy korsó sört, de amikor a férfiak go
nosz és félreérthetetlenül kihívó megjegyzé
seket kezdtek tenni, s kétértelműen mére
gették őket, megijedtek és kimenekültek a 
kocsmából, villamosra ültek és bementek a 
belvárosba. Az egyik mozi a Búcsú a fegyve
rektől. hirdette, mindég nagyon szerette ezt 
a regényt, rá akarta beszélni Zsuzsit, hogy 
nézzék meg, de barátnője hajthatatlan volt, 
elmegyünk a guruhoz, mondta eltökélten, 
most, vagy soha! Sokáig villamosoztak a 
kacskaringós, bűnbánó öregasszonyok za
varos álmaira emlékeztető kis utcákon, az
tán egy irdatlan bérkaszámyába mentek be, 
s a káposztalészagú lépcsőházban botorkol- 
tak sokáig, nagyon elfáradtak, lihegtek, teli 
szájjal szedték a levegőt. A guru, amint Zsu
zsi félszájjal megsúgta, a padlásszobában la
kik. Nem tudta, mennyi idő telt el, a félho
mályban már a lépcsőket is alig látta, már a 
reményt is elvesztette, hogy egyszer meg is 
érkeznek a guruhoz, olybá tűnt ez az eszelős 
lépcsőjárás, mint az élete, értelmetlennek és 
fárasztónak, szeretett volna kibújni belőle, 
mint egy rossz cipőből. Azt hiszem, fennebb 
már nem lehet menni, állt meg Zsuzsi két
ségbeesetten a tetőre vezető ajtó előtt, visz- 
szafordultak, ide-oda botorkáltak, barátnője 
gyufát gyújtva nézelődött, s amikor már 
minden reményről lemondtak, hogy valaha 
is megtalálják a titokzatos indiai mestert, vá
ratlanul egy ajtó tűnt szemükbe, kis vasajtó 
a falban, mintha az előbb még nem lett volna 
ott. Ez lesz az, sóhajtott Zsuzsi, megáit, erőt 
gyűjtött, s kopogtatni kezdte az ajtón a béka 
babát. Nemsokára csoszogó léptek hallat
szottak, az ajtó nehezen, csikorogva tárult ki, 
s egy kortalan, vörös kimonóba öltözött asz- 
szony tekintett kérdőn rájuk. Zsuzsi odaha
jolt hozzá, mondott valamit, s mintha gyűrű
jét is megmutatta volna, de erre már nem 
esküszik meg, annyira fáradt volt s annyira 
ideges, hogy figyelni is alig tudott. Az asz- 
szony biccentett, beengedte őket, a padlás
szoba paravánokkal volt elválasztva, sokáig
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álldogáltak a félhomályban, nézték a bordó, 
lila, skarlátvörös és fekete paravánokat, az
tán újra megjelent a nő, kézen fogta őt, és 
húzni kezdte magával befelé, paravánok ál
tal elválasztott labirintusszerű folyosókon 
haladtak ide-oda, végül kiértek egy kerek
nek tűnő szobába. Az egyik fal tükörből volt, 
megrettenve látta, hogy milyen aprócska a 
kísérője, de ezen se ért rá töprengeni, annyira 
felgyorsultak az események. A nő biztatóan 
nézett rá, fekete, pillátlan szeme megreb
bent, mintha kacsintott volna, elengedte őt, 
és eltűnt a tükörben. Ez annyira meglepő 
volt, hogy mozdulni sem bírt a rémülettől, s 
amire rádöbbent, hogy valószínű rejtett ajtót 
takarhatnak a tükörfalak, megjelent a fakir, 
mezítelen, olajos testén csak ágyékkötő volt, 
olajbama bőre csillogott a kezében tartott 
gyertya tükrök sokszorozta fényében. Feje 
kopaszra volt beretválva, szakálla már ő- 
szült, fekete szeme rászegeződött, sokáig 
vizsgálta, majd biccentett, üljön le, és ő is 
leült vele szemben, jógaülésbe »Te jó vagy 
— mondta enyhe akcentussal, románul. — 
Te jó vagy, lányom, szeretsz, szeretnek, ha 
most sokat szenvedsz is. Mit akarsz?...« Ma
ga sem tudta, hogyan szólalt meg, hirtelen 
hihetetlen nyugalom töltötte el, idegessége 
elmúlt, a fakir figyelő szemébe mélyedt, s 
mesélt, egyre mesélt. Börtönben lévő kedve
séről, áldatlan-tisztázatlan helyzetéről, a jö
vő felé támolygó országról, az őrületről, ami 
körülveszi. A férfi hallgatta, arca meg se rez- 
dült, aztán elmosolyodott. »S mit akarsz? 
Miben segíthetek?« »Kapcsolatba akarok ke
rülni a férfival, akit szeretek. Lehet?« »Min
dent lehet« — mondta a férfi váratlanul ma
gyarul, kissé lágyan ejtve a szavakat.—Min
dent lehet, ismételte meg, s kifaggatta, ho
gyan, miképpen kísérletezett. Ő újra beszél
ni kezdett, beszélt a vonalakról, a havazás
ról, a jéghegyről, s arról, hogy milyen bizarr 
érzés volt meztelenül lebegni a Duna fölött, 
s közvetlen közelről figyelni a férfit, akit sze
ret. A guru intett a kezével, s ő ijedten hall
gatott el. A férfi rá tette a kezét a kezére, talán 
hogy megnyugtassa, s ő valami kába álmos
sá gfélét érzett, de még küzdött, nem aludt el. 
Percek, órák teltek el így — nem tudta, aztán 
a guru felnyitotta a szemét és figyelmesen 
ránézett. »Sikerülhet — mondta —, csak raj
tad múlik, leányom.« »S hogyan csináljam?« 
»Ahogyan eddig, s csak higgyél abban, amit 
csinálsz. Higgyél magadban!« »Lehet?« — 
kérdezte ő, és elcsuklott a hangja. »Mindent 
lehet, mondta a férfi, és elfordult —, csak ne 
hagyd, hogy megzavarjon a külvilág.« Ő a 
tükörből látta, hogy erősen néz a sarokban 
álló seprű felé, s aztán azt is megdöbbenve 
észlelhette, hogy a seprű felemelkedik és fe
léjük tart a levegőben. Megborzongott. »Min
dent lehet — mondta újra, higgadtan a férfi, 
csak hinni kell benne. Magadban. Összpon
tosíts ellazulás közben különféle testrészeid
re, az orrodra, a füledre, a kezedre, a lábadra, 
a jónidra. Lazulj el, s csak a soron következő 
testrészre összpontosíts. Lazítsd el az izmai
dat, kapcsold ki a tudatodat, közben egyen
letes, nyugodt ritmusban lélegezzél. Ez fő
ként akkor lesz hasznos, ha majd találkozá
saitok során érintkezni is akarsz szerelme
seddel.« »De hogyan, nem értem« — da
dogott ő. A férfi résztvevőén tekintett rá. 
»Vetkőzzön le« — mondta. Ő ijedten enge
delmeskedett, kibújt ruhájából, kombinéjá- 
ból, levetette melltartóját, kikapcsolta ha
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risnyatartóját, kilépett a bugyijából is. A férfi 
álmatagon figyelte. »Üljön le — mondta —, 
és nyújtsa ki a lábát.« Ő leült, kinyújtotta, 
maga sem tudta, miért engedelmeskedik, 
szeméremérzete sem kínozta, egyáltalán nem 
zavarta, hogy mezítelenül üldögél egy vadi
degen férfi előtt. »Dőljön hátra és nyújtsa ki 
a bal lábát — irányította a guru —, feszítse 
meg erősen lábfeje izmait, és számoljon las
san: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, 
nyolc, kilenc, tíz. És most visszafele. Jól van. 
Most engedje el, lazítsa ki a megfelelő izmo
kat, közben számoljon újra lassan, megfon
toltan tízig, majd visszafelé. Érzi, amint el
lazulnak az izmai? Jól van. Közben egyenle
tesen, nyugodt ritmusban lélegezzen, s igye
kezzen nem gondolni konkrétan semmire.

Ha ez még nehéz és megoldhatatlan, ak
kor csak egyvalamire gondoljon, mondjuk 
egy kerti székre. Amikor majd ezen a kerti 
széken megjelenik a lába, nyert ügye van, 
kisasszony. Ez az erős megfeszítés, majd a 
teljes ellazulás a módszer alapja. A jobb láb 
után a bal lába következik, majd a kezei, a 
füle, az orra, s végül a jónija. Kezdje a lábfe
jével, folytassa a lábszárával. Jaj igen, s min
den testrésznél a gyakorlatokat (megfeszítés
számolás—ellazulás—számolás) ajánlatos 
kétszer megismételni. Ezután a combja követ
kezik. Ha ez is megvan, feszítse meg még 
egyszer az összes izmot a lábfején, lábszárán 
és combján, most egyszerre, és számoljon 
lassan tízig. Ez után visszafele, majd ameny- 
nyire tudja, lazítsa el magát s lélegezzen ki, 
s közben gondoljon a kerti székre...« Ő egyre 
elszántabban, egyre nagyobb kedvvel csi
nálta a gyakorlatokat, nem zavarta, hogy 
közben egy vadidegen férfi figyeli. S hirtelen 
vette észre a kerti széket. Egy teraszon állott 
a napon, ócska nádfedeles szék volt, néhány 
nádszál ki is állt belőle, nézte, elmerülten 
bámulta a széket, és hirtelen észrevette saját 
lábát, testétől függetlenül combig meztelen 
fehér lábát. Olyannak képzelje, mint egy 
nylonharisnya reklámot. Ott imbolygóit ez a 
láb a kerti szék fölött, látta, hogy lábujjain 
okvetlenül újra kell festenie a körmöket, 
mert már tünedezik, töredezik a festék, és a 
szőröket is le kell majd szednie forró viasszal 
az alsó lábszárról, aztán már nem gondolt 
semmire. »Ez után a kézfeje következik — 
mondta a guru. Szorítsa ökölbe a kezét, és 
számoljon, lazuljon el és számoljon. Az alkar, 
a felkar, most a kéz s a kar izmait együttesen 
feszítse meg, lazuljon el, most a has követke
zik, számoljon, feszítse meg, lazuljon el, 
most a hát, a törzs minden izmát feszítse 
meg, most a nyak, a tarkó, az arc, a szem 
körüli izmok, a fej. Minden izmát feszítse 
meg a kisasszony, lazuljon el, végül pedig 
feszítse meg a jóniját is, és számoljon. így 
van, lazuljon el, számoljon, látja a kerti szé
ket?...« És ő látta a kerti széket, mindent 
látott, teste bizsergett, mintha hangya bolyba 
feküdt volna, »most feszítse meg testén az 
összes izmot egyszerre, és vegyen mély lé
legzetet. Tartsa izmait megfeszítve, számol
jon, azután lazítsa el magát egészen, s újra 
számoljon tízig és visszafde, miközben nyu
godt ritmusban kilélegzik. Most már egész 
teste ellazult, érzi, érzi?! Képzelje el a kerti 
széket, hunyja le a szemét, koncentráljon, s 
mindjárt meglátja önmagát is a kerti szé
ken!« S ő számolt és megfeszült és kilazult és 
újra számolt, aztán a kerti széken váratlanul 
meglátta önmagát, mint egy távoli melanko
likus emléket, s annyira sajnálta a széken

szétvetett lábbal, mozdulatlan arccal, le
hunyt szemmel üldögélő mezítelen, vörös 
hajú fiatal nőt, hogy megtelt a szíve keserű
séggel, és felsóhajtott, s a látomás hirtelen 
tűnt el, mintha kiradírozták volna. Felsikí
tott, s riadtan nézett körül. A guru megértő
én nézte. »Öltözzön fel — mondta színte
lenül, s felállott, válla fölött szólt vissza: az 
egója, kisasszony, ezt kell elfojtania, ej, ma
guk, maguk...« — de nem fejezte be a mon
datot, kisietett a szobából, ő felöltözött, mint
ha csak a tükörből nőtt volna ki, hirtelen ott 
állott előtte a vörös kimonós asszony, kézen- 
fogta, és megindultak a paravánok kialakí
totta labirintusban. Zsuzsi még mindég ott 
állott az előtérben, arcán békesség tükröző
dött és nyugalom.

Elköszöntek az asszonytól, barátnője át
adta az előre előkészített borítékot, de a nő 
nem fogadta el. »A Mester a kisasszonytól 
nem kér pénzt« — mondta tört románsággal 
a kistermetű, kortalan, indiai asszony, és 
végre elmosolyodott. Elöl hiányzott két foga, 
ettől váratlanul, meghatóan emberibb lett. 
Aztán becsukódott mögöttük a csikorgó vas
ajtó, és ott álltak megint a terjengő káposzta
szagban, a félhomályban, s tudták, hogy 
lépcsők végtelen sora vár rájuk, de most nem 
törődtek semmivel, egymásba kapaszkod
va, énekelve, fütyörészve, tándkálva igye
keztek lefele, s csak lenn a ház előtt derült ki, 
hogy négy órát töltöttek a gurunál, s már 
csak taxival érhetnek el a Capsába, ahol Béla 
már bizonyára türelmetlenül várja őket, de a 
borítékban ott volt az előkészített ötszáz lej, 
s ezért nyugodtan megkockáztathatták a ta
xit. »Magik magyarok?«— kérdezte egy idő 
után az idősebb, olajbama sofőr. »Igen, né
zett rá türelmetlenül Zsuzsi, miért?« »Őnem 
azért mondja — ekelt-mekelt a férfi —, de ha 
nem sértődnek meg mégiscsak szeretne kér
dezni valamit.« »Kérdezzen nyugodtan — 
nézett rá ő is —, ha tudunk, válaszolunk.« 
»Ne haragudjanak meg, drága asszonyom, 
de igaz az, hogy a magyarok mind unoka- 
testvérek?« »Hogy mik?« — meredt rá Zsu
zsi döbbenten. »Hogy mindannyian rokonai 
a másiknak? Az egyik magyar a másik ma
gyarnak?« »Annál azért többen vagyunk« — 
válaszolta ő, s még akkor is a sofőr elképedt, 
megnyúlt arcán nevettek, amikor megérkez
tek az elegáns, csillogó-villogó vendéglőbe, 
ahol Béla már várta őket, sőt a konyakot is 
kikérte, de ő társalgásban sem volt képes 
részt venni, egyre a gurut látta, pillátlan fe
kete szemét és a kerti széket s rajta szétvetett 
lábbal ülő mezítelen önmagát, szeme csukva 
volt, arcán melankólia. El kell érjem, hogy 
kinyissam a szemem — gondolta még és 
tétován ivott a konyakból.

— Hol voltatok ilyen sokáig? — kérdezte 
Béla.

— Na vajon — nevetett rá Zsuzsi.
Az üzletekben — vigyorodott el a férje is, 

és poharát az övékéhez érintve legyintett. — 
Gondolhattam volna — és mohón kiitta a 
konyakot, arca kipirult.

Éste hívták buliba is, de ő nem ment ve
lük. A diákszállás szobájában egyedül ma
radva bezárta az ajtót, elhúzta a függönyö
ket, gyertyát gyújtott, és megismételte a gya
korlatokat elejétől végig s közben állandóan 
volt egy olyan ólálkodó érzése, hogy nincs 
egyedül, hogy vele szemben ott ül a guru, 
mozdulatlanul, és pillátlan fekete szeme rá- 
szegeződik, aztán azt képzelte, hogy ez a
» » » » » »
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szem egy mély kút, s ő beleesik és zuhan, 
zuhan, zuhan. De a gyakorlat sikerült, a vé
gén a kerti széken is meglátta önmagát, azt 
azonban, hogy a szemét is kinyissa, nem tud
ta elérni. Majd holnap, gondolta, lezuhanyo
zott s lefeküdt, álmában Jánosssal lovagoltak 
egy virágos réten, sütött a nap, és duruzsol
tak a béke méhei, de aztán, amikor végre a 
tölgyfa alatt, leugorva a lovakról, vetkőztet- 
ni, tépni, simogatni kezdték egymást, meg
jelentek a csúcsos süvegű katonák, és hosszú 
csövű puskáikkal mogorván célba vették őket, 
de nem tudtak lőni is, mert a tisztásra besétált 
a guru, pattintott az ujjával, a katonák eldőltek, 
mint a tekebábuk, s ők végre egymáséi lettek a 
megnyugtató napfényben...

— Érdekes — szakítja ő félbe idegesen a 
meglepett nőt. — Érdekes, akkoriban volt 
neki is egy hasonló álma. A csúcsos süvegű 
katonák, az ismeretlen férfi, a tölgyfa, a lo
vak. Irén. Minden talál. Ugyanazt álmodta 
akkor ő is. Ez — dadog—hihetetlen, ezt nem 
lehet elhinni. Ilyen nincs.

— Van — hajol közelebb hozzá Irén, és 
megcsókolja a szemét. — S amit el lehet kép
zelni, meg is valósulhat. Higgye el, mindent 
lehet. Igaza volt a gurunak. A mindenit.

— Közvetlen közelről nézik egymást a 
gyertyák lobogó fényében, és hallgatnak.

— Találkozott azután még a guruval?
— Nem.
— S miért?
Akart volna, csakhogy akkor már az in

diai nem volt Romániában. Rászállt a szeku, 
és kiutasították az országból. De relaxációs 
gyakorlatai során van egy olyan visszatérő, 
kísértő érzése, hogy változatlanul ott ül vele 
szemben, és pilláüan fekete szeme rászege- 
ződik, s ez önbizalommal és biztonságérzet
tel tölti el őt, érzi, tudja, amíg itt van, addig 
nagyobb baj nem lehet... Almában többször 
is járt abban a paravánok szabdalta padlás
térben, az útvesztőben, s egyszer, amikor 
Zsuzsival újra Bukarestbe mentek fejtágító
ra, rábeszélte vonakodó barátnőjét, hogy 
menjenek el és nézzék meg, milyen a Mester 
nélküli padlásszoba? Az öreg, fogatlan ci
gányasszony láthatólag nem értette, mit a- 
kamak, de a csábítóan megmutatott 25 lejes 
megtette a hatását, felkísérte őket, kinyitotta 
a csikorgó vasajtót is, s ők beléptek a hatal
mas, tornaterem nagyságú, sivár terembe, 
ahonnan már eltűntek a sárkányokkal ékesí
tett paravánok, eltűnt a mester is, s az aprócs
ka néni is, akinek elöl hiányzott két foga, csak 
egy óriási hodály ásított, denevérek csüngtek 
a plafonról, svábbogarak sürgölődtek a ko
szos padlón, és a huzat egykedvűen mozgat
ta az egyik kinyíló, különben is törött 
ablakot. Vigasztalan volt ez a hodály, sivár, és 
komor. Akkor tanulta meg, hogy nem érde
mes visszamenni sehová. Ut csak előre van! 
Mindent lehet, amíg akarunk és merünk... a 
szigeten, az árnyékban majd pihenhet, ha 
akar, de a napon ne aludjon el többé, doktor 
úr, átkozott nap ez. Veszélyes!...

Kíváncsian fürkészik egymást, aztán ő ki
hajolva a csónakból, langyos vizet merve a 
tenyerébe, mosni kezdi az arcát. Ez egy kissé 
magához téríti, mélyeket szippant a halszagú 
levegőből, s elszántan nyúl a pálinkásüveg 
után

Álmomban szinte maghaltam, barátom 
— krákogott. Az erős ital csípte a torkát...

A  bűbájosok című regény 7. fejezete

EGYED EMESE

B risz é isz
X. A másik dalest
Rólad kell írnom, kicsi színésznő, Edlisz, em

lékszem, mennyire ragaszkodtál az apró vessző
kosaradhoz, fejékedhez; valaha azok nélkül ki 
sem léptél a házból. Most búsulsz valamelyik 
sarokban, elhatározod, hogy nem érdekel, pedig 
dehogyisnem érdekel: neked volna helyed a sze
mek kereszttüzében, a te dalaid korábban hang
zottak, hamarabb helyet követelnek a szívekben. 
Mit keres itt az a szemtelen jövevény?

Edlisz szepegne, nem teszi. Kopogtatunk 
az ajtaján: nem nyitja ki. Az ablak előtt árnyék 
suhan el, Edlisz! Tarts velem a tragikus költő 
házába, gyere. Ma ő is otthon marad, nem 
fogja ünnepelni az idegent. Végy valamit a 
hátadra, ott maradunk nála estig, jó lesz, meg
szervezzük a magunk mulatságát. Láttad a 
belső szobáját? Még nem láttad? Majd meg
kérjük, vezessen be oda is, Briszéisz díszíti a 
falat, azon láthatod a búcsúzás perceit.

Briszéisz.
Nevére az ajtó résnyire nyílik, és be lehet 

lépni. Edlisznél rend van, tisztaság, felisme
rem az agyagistennő párját.

— Vigyünk valamit?
— Köpenyt estére, és valami ajándékot a 

házigazdának.
— Otthon lesz? Hogyhogy otthon lesz? 

— Edliszbe mintha kezdene visszatérni az 
élet.

— így döntött. Tőlem rajzokat kért fehér 
és fekete madarakról.

— Értem...
Edlisz esze már máshol járt. Arcára vissza

tért a szomorúság, de látszott, hogy elfogadja 
a segítséget, készülődött. Belátta, hogy gyen
ge, hogy nem is tudná ezzel a csillogó és ün
nepelt nővel felvenni a versenyt. Most nem 
volt eszköze, de kedve sem harcolni. A tragé
diaköltő háza gyakran volt vendégektől han
gos, de most inkább az utca zsivajgott, sokan 
mentek a színházba vagy a közelébe a soka
ság és a vidámság közegében elvegyülni.

— Mi lesz az ajándék?
— Mi is lehetne? Maradt nálam egy dal, 

pontosabban csak egy sora, még Sappho lec
kéi közül való, most neki adom, tudni fogja, 
majd valahol felhasználja. Voltam már nála 
másokkal, kedélytelen ember.

—Nem jókor kerested fel, meglásd, téged 
is felderít.

— Hagyjuk, erről ne beszéljünk.
A kapu zárva volt, de a zörgetésre hamar 

kinyitották. A szolga gyerek, akár valami ru
ganyos erdei manó, fülig húzott szájjal kö
szönt, a pluviale felé terelte a vendégeket. 
Hogy a költő valaha karcsú volt, még csak- 
csak el lehet hinni, de elképzelni már bajo
sabban: a jóféle étkek s az otthon ülés ked
velése elvégezte termetén a változtatásokat... 
De lebilincselően szívélyes volt, és a legjobb 
helyekkel kínálta vendégeit.

Az ajándék meghatotta, illendőnek tar
totta fennszóval is felolvasni a sort, akár va
lami töredéket.

Lantja szaván csodaszép dala túltesz.
Kire gondoljunk? — tette hozzá hirtelen, 

mint aki varázslatba kezdett. — Gondoljunk 
a hadizsákmány részét képező rabnőre, 
amint éppen bemutatkozik Akhilleusznak. 
Már felismerte helyzetét. Reménykedhet: 
ahová ajándékul került, majd akár otthona is

lehetne. Nem bántják, becézik. Talán a hábo
rú végeztével sorsa is jobbra fordul. Gondol
junk Briszéiszre, a verstöredék könnyű
szerrel folytatható:

Lantja szaván csodaszép dala túltesz,
Lantja szavától, lebegő szavától 
Elered a könny is! Olvadni kezd 
A fehérség a kékes távolokban.
...Csodaszép dala túltesz 
Lantja szaván, s a zene mélyén 
Ismerős szív dobban.
Ki énekel ilyenkor? Megfeledkeztünk a 

körülrajongott, ünnepelt színésznőről, hagy
juk őt habzsolni a sikert és sütkérezni a nép
szerűség talmi melegében. Edlisz most nem 
azon töpreng, honnan a méltánytalanság, 
hol, mivel veszítette el a szeszélyes nagysá
gok pártfogó szeretetét, hanem Briszéiszről 
álmodozik, emlékfoszlányokat keres, alig lel, 
próbálja beleélni magát valami soha át nem 
élt helyzetbe, és ez jó.

A kertre már rátelepedett az alkony. I- 
lyenkor a kert elég dísztelen, a faragványok 
árnyékai, az virágedények, a kút pereme, 
minden ékessége — és persze a cserjék nem 
teljesen csupasz bozontjai, ágai, a bujkáló 
cinkepár az ágakon...

Mit várunk el egymástól?
Akhilleusznak nem érnek fel ajkára a sza

vak: elhalnak már a tüdőben, az agyban, gége
főben. Ha valakinagyonodahajolna:mordulási, 
dünnyögést, inkább rövid sóhajtásokat hallana. 
Feküdtél mellettem, és simogattál, és csókoltál.. 
Erősítsenek meg a valóság pillanatai, és az ölelés 
nélküli szavakat csak mint tévelygő, vak tehe
tetleneket lásd. Elvitted az erőmet s a reménysé
gemet is, nehezebben épülők fel, deígérem ("mi
re lehet építeni., utána")

Sátorát nem díszítik kárpitok. Pajzs, bőr
szalagok, bambuszrudak erősítik. Maga sem 
mutathat gyengeséget.

Végtére: Apolló küldte a zenét, és vele is 
beszélget, aki éneklőre fordítja a szót, vagy 
hangszert vesz a kezébe.

Nem a bosszúálló Apollón, hanem aki a 
paiánt szívesen fogadja, s nem vonja meg 
sugallásait a mesterműre készülőktől. 

Kedvencünk, Veii Apollón!
Nem vagyunk hajlandók az ostromról, a 

védekezésről, a sebesültekről, halottakról, a 
harci agyafúrtságról beszélni: meg kell érte
nünk a hadban zsákmányolt s megszeretett, 
elvesztett, elenyészett leányok históriáját..., 
most erre törekszünk. Megdicsérjük Edlisz 
törékeny vállát, szomorkás, de gyönyörű 
mosolyát, tejszín bőrét és édes énekét. Gon
dolni fogunk rá, amikor megírjuk a tragédia 
soron következő jelenetét, hangja a fülünkbe 
cseng, majd úgy segít a révületben.

Most kellene aztán a búcsúzáshoz felállni, 
de inkább lépjünk a belső szobába: ha már 
megidéztük, átéltük, hangjával találkoztunk, 
lássuk magát Briszéiszt, amint Patroklosz ol
dalán még egyszer Akhilleuszra visszapillant. 
Odabenn illatosabb a mécses, és a vendégek 
némelyike a küszöbön kívül kíván maradni. 

Edlisz, nézd.
Nézd.
Persze, te ragyogóbb vagy, s nem köt 

gúzsba a rabság.
Hallottam, milyen könnyedén alakítod 

az agyagot is, ki hitte volna?
Most énekelj, kicsi színésznőm, csak ne

kem. (Lantod szaván csodaszép dalod túl
tesz...)

Ezért hívattalak.

-  HELIKON---------------------
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HELIKON

GYULAI LEVENTE

Ontológia 
és hedonizmus

Hogy Nagy Koppány Zsolt nem prűd, és 
hogy nem is "szatír", a kötete történetei bizo
nyítják. Sőt, írásainak szereplői sem nimfomá
niás nők vagy túltengő nemiségű férfiak. Az 
igaz, hogy gyakori a szex-téma a könyvben, de 
semmiképpen sem lehet azt állítani, hogy a 
szerző csak a nemi életről és halálról beszél. (Az 
ilyen vádakra válaszol Nagy Koppány Zsolt az 
Igényes történetke értetlen Olvasócskáknak című 
novellában.) Talán Salvador Dali képei társítha
tok a legjobban a kötet világával, amelyben a 
groteszk, a sokkoló események jutnak főszerep
hez. Kettejükben az a közös, hogy a nem-meg
szokottat jelenítik meg. Nagy Koppány Zsolt 
nemcsak a helyezetleírásokban kreál valami 
megdöbbentőt, hanem a nyelvezete is annak 
tűnik (nézőpont kérdése), tudniillik többször 
használ "sok csúnya szókat"3. Ez nem negatí
vumként kezelendő, csupán úgy kell értelmez
ni, mint a szerző törekvését a minél kifejezőbb 
jellemfestésre. A nyelvezet a szereplőket minő
síti, nem pedig azoknak a megteremtőjét. Ez a 
stílus lehetővé teszi, hogy a kötet figurái teljes 
énjüket megmutassák, és hiteles képet alakítsa
nak ki magukról az olvasó szemében. A felso
rakoztatott történetek egyfajta lét-tabletták, 
hiszen életpillanatokat mutatnak be, lehetséges 
élethelyzeteket villantanak fel.

A szerző és olvasó közti kapcsolat állandó 
jellegű. Nemcsak úgy, hogy az érdeklődő kezé
ben tartja a kötetet, hanem úgy is, hogy az író 
rendszeresen kiszól az olvasóhoz. "Bizony, 
Kedves Olvasó, könnyen meglehet, hogy a te 
életed is el van rontva. Mennyire együtt tud
hatsz érezni Dzsekkel... Ha már eléggé érzéke
led, hogy milyen rossz lehetett Dzsekknek, 
akkor nem ecsetelem tovább az ő szenvedéseit. 
Amelyek iszonyatosak." (Dzsekk [és] az öngyúj
tó)

A kötet első "tablettája" egy nő életéről szá
mol be, akit Mariának hívnak, és aki a férfiak 
szemében a habcsókhoz hasonló. Ennek ellené
re Maria nem engedett a férfiak fantáziájának, 
míg "meg nem tört a jég". "És mit érzett Maria 
az őt olvadva körbefolyó tejbőr közepette, nye
regbe kerülésekor? Nem tudni. Csak habcsók- 
sága licsegett-locsogott..." (Tejbőr és medveszőr) 
(A sorok maguktól beszélnek, licsegnek-locsog- 
nak.)

A női sors egy másik esetét festi meg az író 
a Dzsekk (és) az öngyújtó című műben. Az asz- 
szony áldozatul esik gátlásos férje agresszivitá
sának. A férfi frusztrációja onnan ered, hogy 
szégyelli szőrös mellét. Dzsekk megöli azt, áld 
őt ezért kineveti. A feszült élethelyzetek arra 
késztetik a férfit, hogy feleségén is kiélje bosz- 
szúját — verje azt. Nagy Koppány Zsolt arra 
kéri az olvasót, hogy Dzsekk esetét mindenfajta 
intertextualitástól mentes magatartással értel
mezze. "Legyen szíves ne olyan intertextuális- 
nak lenni, és tessék Dzsekk sorsát Dzsekk 
Sorsaként "szemlélni". Igen, te kis sznobban- 
tás!" (Dzsekk [és] az öngyújtó) Fontos pillanat a 
novellában: a főhős álmában egy létra jelenik 
meg. Dzsekk barátainak a bibliai történet - Já
kob (és persze Ézsau)—juthatott erről eszükbe, 
és kinevetik. De a férfi társadalomból, környe
zetéből való kiszakadásának vágyaként is ma

gyarázható. A történet groteszk 
jelenettel ér véget. "Még egyszer 
lenyírta a szőrt a melléről, ivott 
egy utolsó korty benzint, és rá
gyújtott. Valami hamva maradt. 
Híre nem." (Dzsekk [és] az öngyúj
tó)

A női sorsvázlatok kiegészül
nek Kamilla esetével. A hölgy 
úgy dönt, hogy nem enged az 
erősebb nem durva udvarlószö- 
vegeinek. Mire észreveszi, hogy 
ez a magatartás — a szexuális 
élet szempontjából — nem a leg
megfelelőbb, már késő. Elgon

dolván, hogy mit veszített, lezüllik és meghal. 
Temetése egy nemi aktushoz hasonlatos. "A ko
porsó behatolt a nedvességtől sikamlós földbe, 
és lassan, de szuszogva elhelyezkedett benne." 
(.A kaméleon reggelije) Lényeges, hogy a novella 
címe Mikó András A meg nem írt regényeben is 
megtalálható. Mindketten — Nagy Koppány 
Zsolt és Mikó András — a többszínűség válla
lásának fontosságát hangsúlyozzák. A változa
tosság megoldás a lét problémáira. "Az alany, 
mindennek alanya, az idő. A tárgy az te, én, mi, 
most éppen a kaméleon. A színváltás a lényeg. 
A tárgyak színeváltozása megbolygatja az 
alanyt. Még ha az maga a "visszafordíthatatlan, 
végtelen" Idő is..." (Mikó András: A kaméleon 
reggelije) Nagy Koppány Zsolt művében a több
színűség a névcserében és a szivárvány említé
sében érhető tetten. A szereplő nevét a szülei 
Camilliáról Kamillára változtatják. "Udvarlói 
ugyanis, akik nemi lázukban a szivárvány min
den színében megpompázták magukat, mindig 
sarkon fordultak és otthagyták az ágyon epedő, 
egyébként jó nő(stény)t..." (NKZs: A kaméleon 
reggelije)

A kötet női szereplőinek világa Éva problé
máival egészül ki. Általa a szerző az ember 
manipulálhatóságát helyezi előtérbe. Évának 
nem sikerül ellenállnia a Sári által kínált életstí
lusnak: dohányzás, alkohol és (finoman fogal
mazva) szeretkezési kalandok. Sári meggyőző 
ereje hatékonyabb, mint az Éva édesanyjáé. Az 
Éva név bibliai konnotációkatnyer. "Szinte min
denki Éva." — mondja az író. A novellabeli Éva 
nem találja a saját identitását, az általa válasz
tott életstílus nem megfelelő. "Mégsem tudom, 
ki vagyok én." [Az önáll(tat)ó]

A kötetcímadó írás három különböző korú 
gyerek játszadozásáról beszél. Minden a pénz 
körül forog. A játék agresszíven végződik. (A 
legkisebb kikap.) A mű arra (is) utal, hogy ne
hezen lehet megtalálni a helyes mértéket. Ez 
nemcsak a játékra, hanem az élet minden terü
letére érvényes. A novellának az ellentétje — 
cím szerint — az Arról, hogy milyen könnyű. A 

robléma ugyanaz: a mértéktelenség. Glória 
árónő pályája főleg a szüzessége elvesztése 

után ível fel. (A név nem véletlenszerű: rímel rá 
az orgia. 'Találkozás irodalmi főmuftikkal. Or
gia." (Arról, hogy milyen könnyű) Ez — a szexuá
lis kalandok — az a létforma, amellyel minden 
könnyen megy, minden sikerül, kivéve az er
kölcsös életmód. Az előbbiekben említett Ka
millának ez hiányzott.

A férfiak köréből már megismerkedhettünk 
Dzsekkel. Kakasnak (A név ismét nem véletlen- 
szerű. A Magyar értelmező kéziszótár szerint a 
kakas nőcsábászt és a kisfiú hímvesszőjét is 
jelenti.) és Jenőnek ugyanaz a gondja: mindket
ten szexuális vágyhiányban szenvednek. 
Mindketten öngyilkosok lesznek. (Kakas a sze
métdombon dmű írásban szerepel, Jenő pedig a 
C változatban.)

József esete kitűnik a többi közül: ő nagyon 
boldog. "Az ő szerelme tiszta, szeretete az égig 
ér, anyósát kedveli, apósával tarokkozik, felesé
ge kéthetente virágot kap." (József, az átvert) 
Helyzete valósággal idilli, míg az anyósa nem 
tudatja vele, hogy Mária, József felesége az "ég

be szállt fel". József reakciója: "Vigye el az ör
dög!" (Az anyóst.) Ez meg is történik, és József 
megtér. Betlehembe megy, és tíz év szegénység 
után egy gazdálkodónál talált menedéket, aki 
megengedte neki, hogy "élete végéig azt a két 
göthös tehenet gondozza, amelyeknek istállójá
ban meghúzódott, mikor Betlehembe menekült 
Mária kínzó emléke elől. Másé lett Mária... hiá
ba imádkozott Krisztushoz, hogy adja vissza 
neki." (József, az átvert) Az írás a bibliai József és 
Mária történetét parodizálja.

A groteszk művek közül való A fáradtság ára 
című novella, amelyben Kálmánról szerzünk 
tudomást. Ó azt álmodta (az álom visszatérő 
motívum a kötetben), hogy egy koporsóban 
alszik. Egyszer csak felébred, hiszen fázik, és 
nem találja a lámpát. "Hol a lámpa?! tényleg a 
hasán feküdt, a halott hasán. Nem ismerte, nem 
tudta, ki az. Az arca bomlófélben volt. Az övé 
is. Nem érdekelte. Csak az, hogy milyen jó így 
feküdni, és pihenni, pihenni, pihenni végre! (A 
fáradtság ára) A szerző ebben a novellában a 
hétköznapi ember monoton életére, céltalansá
gára mutat rá.

A kötetből nem hiányzik az intertextualitás. 
A Hahó, hölgyem! egy olyan szituációt ábrázol, 
amely egy megtalált pénztárca körül forog. Egy 
férfi visszaadja a pénztárcát, a nő pedig termé
szetben fizet. Az intertextuális szöveget József 
Attila Két hexameterét parafrazáló mondat téte
lezi. "Nem baj, na, nekem az az elvem, hogy az 
ember legyen tisztességes, kiterítik úgyis." (Ha
hó, hölgyem!)

"Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek 
úgyis! /  Mért ne legyek tisztességes! Kiteríte
nek úgyis." (József Attila: Két hexameter) Nagy 
Koppány Zsolt nem csak az intertextuális ele
mekkel játszadozik, hanem szójátékokat is fel
használ műveiben: Dzsekk (és) az öngyújtó, 
"Valami hamva maradt. Híre nem." (Az ön- 
áll(tat)ó)

A könyv utolsó műve válasz azoknak, akik 
egyoldalúan szemlélve a kötetet — a szexről és 
a halálról szólónak — ítélik meg a szerző írásait. 
Ezt a novellát Nagy Koppány Zsolt kedves, 
erkölcsös, ártatlan és semmitmondó törté
netnek nevezi, noha semmiben sem különbözik 
stílus szempontjából a többitől.

Az Arról, hogy milyen nehéz arra tesz kísérle
tet, hogy minél több életpillanatot ábrázoljon. 
Mindenik novella világa egyfajta kiegészítés
ként szolgál a könyv címére. A művek betekin
tést nyújtanak az emberi agresszivitás, az 
előítéletek által teleszőtt lét szférájába. Ezenkí
vül utalnak a pénzközpontú és az egocentrikus 
világszemléletre, ami az egyéniséget uralja és 
irányítja. A szexuális vállalására és egy saját 
életstílus kialakításának szükségére hívja fel a 
figyelmet. A kötet arra igyekszik rábírni az ol
vasót, hogy fogja vissza előítéleteit a környeze
tével szemben.

"Köszönjük lelkes fáradozását, mellyel egy 
életen keresztül a Végsőséget kereste. Ideje, hé 
ember, sajnos lejárt. Mennie kell. A Halál piros 
ruhában várja Ont. Imádkozzék, hogy egy ben- 
nebb elhelyezkedő körben szülessék újra, köze
lebb a Válaszhoz. Vagy mihez. Viszlát. A Sors." 
(A szemétvizsgáló)

Jegyzetek
1 Tehetetlenség c. versből
2 Gomb a gombhoz c. költeményből
3 A szerző így fogalmaz az Igényes történetke 

értetlen Olvasócskáknak című írásban

Nagy Koppány Zsolt: Arról, hogy mi
lyen nehéz. Erdélyi Híradó. Előretolt Hely
őrség. Kolozsvár, 2000

"Látod, ez is csak egy hangulat.1,1
Mikó András

"Mint csiszolt galamb a gombhoz, úgy ütó'döm hozzád, 
te koccansz, mintha épp a legjobb formád hoznád, 
legjobb formád koccan, megpördülsz jóformán, 
s okádsz, mintha szédülnél egy vidám fóka orrán."2

Balázs Imre József
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Kordáról, szép ítés nélk ü l
A londoni Magyar Kulturális Központban mutatták be 

Charles Drazin filmtörténész több mint négyszáz oldalas mo
nográfiáját Korda Sándorról, azaz Sir Alexander Kordáról, az 
angol művészfilm megteremtőjéről, a szigetország hajdan 
Amerikával versengő (s a versengésnek még ma is neki-neki- 
rugaszkodó) filmiparának létrehozójáról. A Macmillan kiadó
nál megjelent kötet címe Korda, Nagy-Britannia egyetlen 
ßmmogulja. A filmmogul Pusztatúrpásztón, az ottani Salgó- 
birtok jószágigazgatója, Kellner Henrik legidősebb fiaként 
született, és a régi Pest kávéházi bohém dzsungelében, újságí
róként, majd az ország első filmeseinek egyikeként ivódtak 
vérébe azok az allűrök (elszánt nagyratörés, felelőtlenül me
rész nagyvonalúság, uras elegancia), amelyek világsikerei ide
jén is jellemezték, s melyeket ez az új könyv az eddigi 
Korda-monográfiáknál érzékletesebben domborít ki.

A régi Budapest (a Nyugat aranykorában) persze inspiráló 
volt a téren is, hogy az új és ígéretes médiát, a filmet ne csak a 
könnyű szórakoztatásra, hanem a magas művészet tolmácso
lására alkalmas eszközként alakítsa ki. E látásmód és igény 
angliai meghonosítása bizonyosan inkább érdemesíti Korda 
Sándort a halhatatlanságra, mint az, hogy megteremtett egy új 
iparágat. Drazin szerint a brit filmrendezők közül ő az, akit 
leginkább jellemez e három szó: 'hatalom, egyéniség, képze
lőerő". S az egyetlen, akit Hollywoodban is komolyan vettek. 
Megvolt benne a "dupla vagy semmi" amerikai stílusú merész
sége, de közben olyan elegancia és stílus jellemezte, amire a 
többiek képtelenek voltak.

Könyvtáramban eddig három kötet volt a polcokon Korda 
pályafutásáról. Tóbiás Áron ismeretterjesztő könyvecskéje 
mellett Tábori Pál monográfiájáa (1959) és Michael Kordától, 
az unokaöcstől A szerencse fia (1980). Tábori Pál munkatársa, 
közeli ismerőse volt a filmmogulnak. Könyvének erőssége 
továbbá, hogy a szerző az anyaggyűjtés során betekinthetett a 
forgatókönyvíró Bíró Lajos és Korda Sándor korrespondend- 
ájába, valamint a London Film Archívumba, konzultálhatott 
az akkor még élő filmes kollégákkal. Az írnoka öcs, a Korda-fil
mek zseniális látvány- és díszlettervezője: Korda Vince fia, 
életrajzában túl feddhetetlennek állítja be az uralkodó által 
lovaggá ütött nagybácsit, de családi élményekkel színezett, 
olvasmányos és érdekes kötet került ki a tolla alól. Charles 
Drazin azonban igazi filmtörténész és a legprofibb biográfia 
szerzője. Kortársakkal száztíz évvel Sir Alex születése után 
már nem nagyon beszélgethetett, kivéve a veterán André de 
Tóthot, de hangyaszorgalommal mindennek alaposan utána
nézett. Vette a fáradságot, hogy fényképezőgéppel felszerelve 
elutazzék Pusztatúrpásztóra, felfedezte a brit nemzeti könyv
tár kézirattárában az első feleség, Korda Mária filmszínésznő 
kiadatlan memoárjait, melyek romantikusan és regényesítet- 
ten fecsegőek, lakkoznak és hamisítanak, de sok fontos adatot 
tartalmaznak, továbbá lefordíttatta magának Korda 1911-ben 
megjelent, lélektani szempontból sokat eláruló novelláit és 
cikkeit a Mozihétből.

Az új monográfia részletezi, hogyan szerződtette, sznob
ságból, de jó ráérzéssel Korda Sándor az éppen állástalan 
Winston Churchillt fixfizetéses szkript-szakértőnek. Ez a ba
rátság azután oda vezetett, hogy nem is olyan sokkal később 
Churchill, már mint miniszterelnök, titkos megbízást adott 
Kordának: Amerikába utazva fejtsen ki propagandát annak 
érdekében, hogy az Egyesült Államok lépjen be a Hitler elleni 
háborúba. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1942-ben Korda a brit 
filmrendezők közül elsőként lett a birodalom lovagja.

Az 1950-es években kezdett avíttá válni sir Alexander Kor
da régi pesti arroganciája. [...] A mogul anyagi zavarokkal 
küzdött, depressziós lett, második felesége, Merle Oberon 
elhagyta, pedig nászajándékként, rá jellemző nagystüűséggel, 
Marie Antoinette nyakéket vett meg a húszéves színésznőnek. 
Korda Sándor legendává vált, nagyszerű filmjeit ma is élvez
zük.

SÁRKÖZI MÁTYÁS, Angliai Magyar Tükör
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HELIKON

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP —34.
ZENE a SEMMI szigetén

Van zene, amelyet bútorda
rabként, amolyan mindennapi 
használati tárgyként, fali tapéta 
módra kezelünk. De van olyan 
zene is, amelyet megélünk, amely 
életünk egy darabjává válik, és 
amely nélkül nem tudunk élni. Ez 
a kétféle zene csak abban az érte
lemben egymás ellenpólusa, 
hogy egyik a jéghegy legcsúcsán 
ágál, a másik a mélyben rejtetten, 
szinte sohasem előbukkanva a lé
nyeget tartogatja számunkra. Az 
előbbit szórakozásként használ
juk, az utóbbit lelki táplálékul 
vesszük magunkhoz. Az életet is 
lehet — akár teljes egészében — 
szórakozásként felfogni és leélni. 
(Szerencsére az Elet nem hagyja 
magát semmibe venni!) A zene 
nem tudja magát megvédeni, 
mert nem rendelkezik olyan esz
közökkel, mint az Élet. Nincs is 
olyan, mindent betöltő hatalma. 
Az élet - alkalomadtán — meg
bosszulja magát azokon, akik ld- 
semmizni akarják jogaiból. A 
zene nem képes erre. Vagy talán 
mégis? Csak éppen rövid távon 
nem látszik meg, nem érzékelhe
tő a Vele szemben elkövetett go
noszkodásaink büntetése?

A zene félénk Lény: magába 
merülő, öntörvényű univerzum. 
A könnyűzene négy-öt hangot is
mételgető, magakellető designja 
semmit nem tud megmutatni a 
ZENE világából. Nem is célja, és 
nem is vállalkozik rá. Még csak 
tudomásul venni sem akarja a 
ZENÉT.

Manapság már nem is érde
mes az igazi zene kategóriáját fel
emlegetni. A ZENE és a nem-zene 
közé húzható vonal mind éleseb
ben kiütközik. A napi fogyasztás
ra szánt bútor- és tapétahang
zások nem-zene volta annyira 
nyilvánvaló mindenki számára 
— akár bevallja, akár nem —, 
hogy magyarázatra vagy magya
rázkodásra már nincs is igény. A 
zene elzárkózott előlünk, talán 
azért, mert manapság már nem is 
vagyunk méltók hozzá. Olyan ér
ték-csődtömeggel küszködik a 
mai emberiség, hogy a zene prob
lémáira már nem futja idejéből, 
energiájából. Ezért nem is foglal
kozik vele. Nem keresi a rejtőzkö
dő ZENÉT!

De hová rejtőzött, rejtőzhetett 
a ZENE? Hová menekülhetett? 
Visszamerült önmagába, jobb ko
rokra várva?

A ZENE mindig is valamilyen 
rejtőzködésre kényszerült. Az 
emberiség hajnalán, amikor már 
volt, ki meghallja, megérezze, fel
fogja a zenét, akkor mint isteni 
ajándék a természet őshangjai-za- 
jai között aludta kozmikus álmát.

Az ember ezekre az álomjelensé
gekre figyelt áhítattal, alázattal, 
nagyon óvatosan hatolva be a ze
ne univerzumába.

A dallamok megszületésével 
a zene az emberi lélekbe költözött 
be, ott rejtőzködött sokáig a lélek 
titkos mélységeiben. Amikor pi
henni akar, manapság is oda hú
zódik vissza, az ősi alapdallamok 
misztikus világába. Később a val
lási rituálék, misztériumok va
rázs-világában kelt életre. Ebben 
a keretben vált "felszíni" jelenség
gé: a rituális táncok mozgáskul
tuszában testet öltött magára. Ma 
is a különböző művészi mozgás
formákban válik a legérzékelhe- 
tőbbé. Innen csak kis lépés a zene 
számára, hogy az emberi szellem 
megnyilvánulásának hegycsú
csaira emelkedjék, a gótikus 
templomok láng-boltíveinek ma
gasságába. Évszázadokon át a 
templom a menedéke. Itt nem 
kompromittálódik, mint aho
gyan az utcák vásári zajában oly 
könnyen megtörténik. A zene a 
főúri udvarok luxus-csiliogása 
mögé is rejtőzhetik. Sokszor sem 
a megrendelők, sem az előadók 
nem érzékelik a zene igazi arcát. 
Talán a zeneszerzők sejtik a zene 
igazi lényét. Ők munkálkodnak 
ldtartóan az abszolút zene lényé
nek meghódításán. A fejlődés Ba- 
chon át Beethovenig emelkedik. 
A remekművek sokaságában a 
ZENE már nem rejtőzködik: kitá
rulkozik, megmutatja igazi ön
magát. A csúcsok meghódítása 
után ismét bezárkózik. Először az 
elvont szépség éteri világába, 
majd a matematikai formulákban 
keresi tükörképét. A 20. század
ban visszahúzódik a civilizáció 
mesterséges zaj-tenyészetébe. Ti
tokzatossá, sőt tiltakozóvá válik. 
Régi korok kövületeként múzeu
mokban keres menedéket. Kint 
az életben már csak a zene régi 
címkéit, védjegymásolatait kínál
ják fogyasztásra. Nézem a pergő 
filmkockákat: előkelőnek látszó 
társaság pezsgőt fogyaszt, min
denki fecseg, a zajtól alig hallani, 
hogy egy zenekar a háttérben Ba- 
chot já tszik. Senki nem figyel rá (a 
TV-nézők sem). Sokáig azt hittük, 
hogy a zenét a senki szigetére ül
döztük, ahol erőt gyűjt a ZENE 
Prosperója, és a viharban életve
szélybe került ellenségeit bölcs jó- 
lelkével kimenti a bajból. A vihar 
előszelei már körülöttünk süvöl
tenek. Hol késik PROSPERO? 
Vagy nincs is varázsló? Nincs szi
get? Csak a Semmi van? A ZE
NÉT a SEMMI SZIGETÉRE 
üldöztük?

TERÉNYI EDE
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Áprilisi évfordulók
1 — 125 éve született Movszesz Arazi örmény író

120 éve született Valentiny Antal bibliográfus
2 — 80 éve született Lucián Dumitrescu román költő

120 éve halt meg Grigol Orbeliani grúz költő
3 — 410 éve született George Herbert angol költő

110 éve született Damian Stanoiu román író
4 — 75 éve született Balázs Sándor erdélyi filozófus

210 éve született Casimir Delavigne francia költő 
580 éve halt meg Hugo von Montfort német költő 
120 éve született Juhász Gyula költő

5 — 175 éve halt meg Georg Joachim Göschen német kiadó
110 éve született Szabó Pál író
70 éve született Romulus Vulpescu román költő

6 — 70 éve született Tóth Mária erdélyi írónő
7 — 120 éve halt meg Louis Veuillot francia író
8 — 25 éve halt meg Rónay György költő

120 éve született Supka Géza író
9 — 210 éve született Szontagh Gusztáv kritikus
10 — 420 éve született Hugo Grotius holland jogász

225 éve született William Hazlitt angol író
11 — 10 éve halt meg Horváth Imre erdélyi költő
12 — 240 éve halt meg Hermányi Dienes József író

10 éve halt meg Frandsc Munteanu román író 
180 éve született Alekszandr Nyikolajevics 
Osztrovszkij orosz író

13 — 120 éve született Gyemjan Bednij orosz költő
190 éve született Costa ehe Caragiale román író

14 — 90 éve született Matej Bor szlovén költő
30 éve halt meg Kerényi Károly filológus

15 — 20 éve halt meg Illyés Gyula költő

160 éve született Henry James angol író
16 — 70 éve halt meg Kozma Andor költő
17 — 140 éve született Konsztantinosz Kavafisz görög író

190 éve született Luigi Settembrini olasz 
iroda lom történész

18 — 190 éve született Szalay László történész
19 — 520 éve született Paolo Giovio olasz történész
20 — 110 éve halt meg George Baritiu román író

25 éve halt meg Botond István ausztráliai költő
21 — 110 éve született Alexandru Negura román író

175 éve született Hippolyte Taine francia kritikus
22 — 160 éve halt meg Vittorio Barzoni olasz író

50 éve halt meg Top Naeff holland írónő
23 — 130 éve halt meg Wolfgang Menzel német író
24 — 90 éve született jékely Zoltán költő

140 éve halt meg Mieczyslav Romanovski lengyel író 
120 éve született Jules Sandeau francia író

25 — 375 éve született William Temple angol író
26 — 25 éve halt meg Debreczeni József délvidéki költő

140 éve született Amo Holz német költő 
40 éve halt meg Vasile Voiculescu román író

27 — 110 éve született Endre Károly erdélyi költő
150 éve született Jules Lemaitre francia író

28 — 200 éve született Auguste Barbier francia költő
320 éve halt meg Daniel Caspar von Lohenstein 
német költő
150 éve halt meg Ludwig Tieck német író

29 — 70 éve halt meg Csánki Dezső történész
70 éve halt meg Konsztantinosz Kavafisz görög író

30 — 120 éve született Jaroslav Hasek cseh író
1030 éve halt meg Ibn Hini al-Andalúszi arab költő 
575 éve halt meg Dirc van der Loo Potter holland költő 

? — 450 éve halt meg Franqois Rabelais francia író

Rossz könyv
"Nincs olyan rossz könyv,..." 
Plinius gondolatának folytatását 

találja a rejtvény fősoraiban.
VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. Au..., 

viszontlátásra (francia). 14. Bozótos. 
15. Antik római aprópénz. 16. Finom 
ital. 18. Bécsi nagyszülő! 19. Masina. 
21. Magasodó. 23. Gépkocsimárka.
24. A zöld szín árnyalata. 26. USA 
filmszínész (Richard). 28. Joskar-..., a 
mari főváros. 29. Az egyik nem. 30. 
Cipészszerszám. 32. Kerekes korcso
lyával sétáló. 34. V édelm ez. 36. 
Messze van Jeruzsálemtől! 38. Len
gyel író (Slawomir). 40. Magad. 41. 
Egyiptomi isten. 42. A  tizedik osz
tályba jár. 43. Őszi eső jelzője. 45. Kis- 
borjú igéje. 47. Tizenegy, franciául. 
49. Lendület. 51. Jód, bór és kén vegy- 
jele. 52. Villamosbusz. 54. Öregasz- 
szony. 56. Helyrag. 57.... officium. 59.

Órahang.
FÜGGŐLEGES
1. Tullia d'..., olasz költőnő. 2. Tör

ténetet elmondó. 3. Evetfej! 4. Francia 
város. 5. Jó, Párizsban! 6. Pokoli lény. 
7. Római számok, összegük: 105. 8. 
Nehéz, mint... 9. Sziget (névváltozat). 
10. Fundamentumot készítő. 11. Tet
tető. 12. Szórványos női név. 17. Át
látszó anyag. 20. Görög betű. 22. 
Boldogság. 25. Érkezésére számító. 
27. Quod ... demonstrandum. 31. E- 
lőtag: gyökér. 33. Igefajta. 34. Felvi
gyázó kamrája. 35. M uzsika. 37. 
Elmesportra programozott játékau
tomata. 38. Magyar mitológiai alak 
39. Üdítőital. 41. Szétpukkan. 42. A 
gondolat második, befejező része. 44. Bi
cegős. 46. Kettőzve: édesség. 48. Ház
tartási márkanév. 50. Ablakot tár. 53. 
így is becézik Ilonát. 55. Oxigén, ká
lium és nitrogén vegyjele. 58. Mesz- 
szire. 60. Morzehang.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 5. számában közölt, A bölcs című rejt

vény megfejtése:... ha nem bocsátkozik harcba, mint 
hogyha győz.
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