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L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R

R e n e sz á n sz
A nyár is elhozta a magáét. Csupa illat-ismerős és 

ízek barátsága köszönt. Egyébként is csupa biztatás ez 
az évszak. Abból a közönyből való, mely igazán jóindu
lattal tűri, tűri már mióta a hangyák és darazsak közt az 
embert is. Olyan az egész, olyan hát ez is, amilyen az 
emberi világon belül a sok összeférhetetlen, kibírhatat
lan, összeegyeztethetetlen cél és tényként kezelendő 
elem, entitás békés egymás mellett élése — a következő 
pillanatban való kirobbanásig, egymásnakesésig. Sajnos 
még semmi nem ébresztett igazán annak tudatára, hogy 
létünk milyen veszedelmes. Se vízözön, se elnyomatás, 
se járvány. Ehhez még a történelem egésze sem volt 
elegendő. De hát nem éppen ettől, ennek mérgező ízeitől 
véltünk szabadulni, akartunk mindenáron? Ezért ki-ki, 
a legzsugoribbak és a legszegényebbek is a maguk nagy, 
lehető legnagyobb kincsét dobták a kalapba: a bizalmat 
fizettük be a közös kasszába. Váltják egymást a rezsi- 
mek, a kormányok, a kremlek, és hát soha nem neveznek 
ki bizalomügyi minisztériumot, valamit, valakit, aki
ami becsületesen elszámoljon velünk, nekünk. Hogy ha 
nem is minden pillanatban, de tudjuk, hogyan állunk 
Valami koherens cél, mindenkivel máglyára, mindenki
vel Nizzába, mindenki kap egy pofot, mindenkit beutal
nak egy hétre Floridába! — nemcsak ezek a toldozott 
mézesmadzagok. Mert ezekre az államrezonná előlépte
tett "aprólépésekre" ügyesen felvigyázni, mindig ügye
sen odatömörülneka gyorsabban-ébredők. Persze: hogy 
lehet, hogy mindig mi többiek késünk el, nekünk nem 
jut már, s ha jutna, mindig megint el lehet odázni, hogy 
lehessen?... Élképesztő, hogyan feszül kicsinyes okok, 
látszatok miatt szembe önmagával egy emberiségnyi, de 
legalább egy-egy országnyi tömeg, a harsogó közeg, s 
aki ellen harsogni kell, immár több tucat használt, kinőtt, 
tisztítóból hazahozott izmus, ideológia híveire szaka
dozva. Ma már pályázatot lehet kiírni: tudja-e még vala
ki, miért kellett örökös száműzetésbe űzni egykor 
egy-egy Dantét, Thomas Mannt, Márait? Lassacskán 
nem csoda, ha minden újjászületett nemzedék, re-ne- 
szánsz emberegyed úgy érzi: egyesegyedül ő látná tisz
tán, helyesen a dolgokat, de éppen reá nem hallgat a 
többi. Mi kellene, hogy ennyi újratöltődés, ennyi szép 
energia ne vesszen oda újra? Ehelyett megint kiskorúak
ká leszünk folytatólagos be- és kivagonírozások árán, 
gyermekként szólnak hozzánk, miközben mi szomorú
an bólogatva látunk át a szitákon... Ha mélabúsan meg
gondolom: ez már az én reneszánszom volt.
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SZŐCS ISTVÁN

Száljegyzetek
T ö r t é n e l m i  
é r d e k  lő  (dés?)
A szovjet korszak humorából mai napig 

az alábbi vicc az egyik kedvencem:
Amerikai tudományos küldöttség érke

zik Moszkvába. A vendéglátók büszkén mu
togatják a város nevezetességeit. Egyik 
földalatti állomáson így szólanak: íme, a 
moszkvai metró! A világ legeslegpontosabb 
vonata! A vendégek karóráikat nézik; a me
netrend szerint a szerelvénynek most kell 
érkezni... tíz másodperc... húsz másodperc: 
nem jön... egy perc... két perc: nem jön. Erre 
az amerikaiak: Maguk azt mondták, hogy ez 
a világ legpontosabb... és íme! Erre a szovje
tek harcias pózba vágva magukat: Igen? És 
amikor maguk ott Amerikában meglincselik 
a négereket, az mi?

Pontosan így jártam Bíró Bélával: kifogá
soltam egy régebbi írásában azt a kijelentését, 
hogy a magyar politikai gondolkodástól ide
gen az autonómia eszméje, és elutasítottam azt 
az eljárást, amely nem vesz tudomást a törté
nelmi Erdély múltjában a szászok teljesítmé
nyeiről. Erre ő felcsattan: Igen? És amikor a 
székelyek földig égették Szászrégent, az mi?

B. B. nem idézi vissza sem az én szövegei
met, sem a sajátjait. Ezért megteszem én, hely- 
és érdekszűke miatt csak részben. B. B. egy 
német történelmi regény ismertetése kap
csán ezt írta le: "A régi Erdély (és nemcsak a 
magyar, de a jelek szerint a román is) visz- 
szavonhatatlanul szétmállik az időben, 
akárcsak a régi Mazuria. Az analógia azon
ban itt véget is ér".

A valóság azonban nem; és e sorskonga- 
tású megállapításához hozzáfűztem: "Ezt 
mondja Bíró Béla, és azt nem mondja, hogy 
a »magyar« és a »román« Erdély mellett léte
zett egy »szász« Erdély is. Hét és fél évszáza
don keresztül. Ha erről esetleg nem olvasott 
soha semmit Bíró Béla, feltűnhetett volna 
neki, hogy Brassó, Szeben, Segesvár, Med- 
gyes, Szentágota és még Berethalom is szá
mos olyan régi épülettel ékeskedik, amelyek 
nem jellegzetesen »románosak« vagy »ma
gyarosak«, hanem inkább — mondjuk így 
szimplifikálva — »németesek«. Szóval, mit 
köntörfalazzunk, a szászságnak ama bizo
nyos Erdély történelmi művelődési kialakí
tásában elég nagy része volt."

B. B. ahelyett, hogy mentegetőzne, "par
don, sze' tulajdonképpen én is ezt akartam 
mondani", nyilvánvaló figyelmetlenségét (he
nye hanyagságát) úgy mentegeti, hogy én meg
int holmi németellenes kuruckodásból mondtam 
csak ezt, és különben is a székelyek földig rom
bolták Szászrégent... Akkor meg mit akarok?

Nem kívánom a németséghez való viszo
nyomat újra felmondani, sokszor megtettem, 
ám még így is meglep, hogy fenti ki- igazítási 
szándékomat B. B. német- vagy szász- ellenes 
célzatúnak tarthatja! Hiszen éppen mellőzé
sük miatt jelenkeztem szólásra! Am az ilyen 
B. B.-féle mentalitás mindég csak egyetlen 
célpontra, illetve valamilyen mesterkélt, el
túlzott dilemmára tud beállítódni: hogyha 
nem az, akkor nyilván az ellenkezője stb. 
Ezért nem is az ő számára, hanem az esetle
gesen még előforduló érdeklődő olvasó szá
mára ismétlem meg, hogy aki az erdélyi
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szászok történetével behatóbban akar foglal
kozni, az vegye kézbe többek közt gr. Ke
mény József munkáit is, még ha jó részben 
németül is írvák.

Ugyanígy (mivel bizonyára Bíró Bélán 
kívül is van más tájékozatlan olvasó): Szász- 
régen. Hogy azt a székelyek porig, illetve 
földig. Nos, akkor Erdélyben, eltekintve a 
48—49-es szabadságharctól, "belháború", 
"polgárháború" is folyt, látszólag etnikai, a 
valóságban titkosszolgálati alapon. Úgy em
lékszem, Malaparte írja valahol, hogy Kelet- 
Európában nincsenek spontán népmozgal
mak, csak kívülről, felülről szervezettek. 
1848. október 5. éjszakájától kezdve egyszer
re, országnyi területen, Kővárvidéktől Foga- 
rasig, Vajdahunyadtól Kőhalomig, heteken 
át szólnak a harangok, a kereplők, égnek a 
városok, falvak, udvarházak, kastélyok. Ab- 
rud, Verespatak, Zalatna, Enyed, Boroskrak- 
kó stb. Ebbe a történelmi panorámába illeszkedik 
Szászrégen esete is. A marosszéki székely 
nemzetőrök megtorló műveletei közé tarto
zik, erődemonstráció: annak az évnek a so
rán mindenki égetett: osztrák, orosz, román, 
szász, magyar — a kor "lerendezési" stílusá
hoz tartozott.

(Egyébként azon a napon nemcsak Ré- 
gent, Petelét is felégették. Üszkös romjairól 
elborzadva ír Petőfi Sándor is.)

Na most már, ha valaki az ős-időkről 
vagy a kora középkorról értekezik, és min-
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denféle általánosításokhoz folyamodik, azt 
meg lehet érteni: a dokumentumok ritkák, 
sokszor hamisak, zavarosak. Legkésőbben 
azonban a XV. század elejétől kezdve a törté
nelemben már mindenkinek és mindennek neve 
és arca van. Ez vagy ötven éve világos előttem, 
amikor Bodor Péter életét kutattam. Szászré
gen említett elpusztítása után Marosvásárhe
lyen olyan hírek terjedtek el, hogy Bodor is 
részt vett Régen feldúlásában, és fosztogatott. 
Azonban Joseph Schmidt, Régen polgármes
tere igazolja a vásárhelyi katonai parancsnok
ságnak, hogy Bodor Péter nem volt ott, és nem 
is fosztogathatott. Tehát pontosan áttekintet
ték és számon tartották az eseményeket és 
részvevőiket. (Vö: "One a tras in női"?)

Éppen ezért egy ilyen szomorú ese
ményt, mint Petele és Régen felégetése, csak 
egy országos — ha nem európai! — össze- 
függésű szörnyű eseményláncolat egy epi
zódjának kell tekinteni, és nem mint a szé
kelyekre jellemző adatot lobogtatni. (Távol 
legyen tőlem, hogy történelmi etikai pont
versenyt szerkesszek össze: ki, kit, hányszor? 
alapon. Bár a középkortól kezdve a Székely

föld és egyáltalán a székely élet többször volt 
kívülről jövő erőszak tárgya, mint ahányszor 
a székelyek pusztították szomszédjaikat. 
Weiss Michaellel kapcsolatban is csak arra 
céloztam, hogy az a bizonyos brassói csata 
legalább hússzor annyi székely életet oltott 
ki, mint a mádéfalvi eset, mégis az utóbbit 
"ünneplik". Már csak azért sem próbálko
zom egy etikai pontverseny kidolgozásával, 
mert szerintem az, hogy a székelyek soha
sem viszonozták pl. Krímben az onnét jövő 
pusztításokat, nem a keresztényi megbocsá
tás szelleméből fakadt, hanem más okokból.)

Itt van például B. B. cikkének ez a részle
te: "Dolgainkat igyekszem a magyarországi 
olvasó szemével is szemügyre venni, sőt a 
bennünket trianoni katasztrófába taszító 
Nyugat szemszögét sem érzem szentségtö
résnek kipróbálni... meggyőződésem szerint 
ezek a nézőpontok nem Erdély-ellenes indu
latokból, elfogultságokból és végképp nem 
valamiféle magyarellenes nemzetközi össze
esküvésből erednek, hanem az adott néző
pont természetéből (magyarán annak ide
ológiai, téridőbeli, frazeológiai, érzéki-pszi
chikai meghatározottságaiból)".

Megint fel kell tételeznem, hogy Bíró Béla 
éppúgy nem olvasta a trianoni békeszerző
dés szövegét, mint ahogy Erdély valóságos 
történelmében sem szerezte meg "a tájékozó
dáshoz szükséges nézőpontokat".

Ó ugyanis azt hiszi, hogy ez a békeszer
ződés csak területi-etnikai kérdésekben in
tézkedik. Valójában azonban még mi min
denről! És nemcsak a fegyveres erők nevet
séges mértékű korlátozásáról. (Például előír
ja, hogy a pisztolyok csöve nem lehet nyolc 
centiméternél hosszabb!) Korlátozza utak 
építését, korlátozza lehetséges szélességüket 
és építésmódjukat, és mindennek a tetejé
ben: betiltja még a gyufagyártást is. Egyszó
val, Bíró Béla játszva bebizonyíthatja majd 
nekünk, hogy szó sincs magyarellenesség- 
ről, csak pszichikai-érzékelési reflexek téri
dői, sőt időtérbeü nézőpontjairól.

Gyemekkorunkban a nézőpontok változta
tásával kapcsolatban mindég figyelmeztet
tek: ne próbálj kancsin nézni, mert úgy ma
radsz. B. B. esetében úgy látszik, elmulasz
tották ezt elméjébe vésni.

Azoknak pedig, akik még mindég hisz
nek abban, hogy az 1867-es kiegyezés után 
csak a magyar fél volt az, amelyik a nemze
tiségi kérdésben türelmetlenkedett, és ez 
okozta pl. a Szemere-féle nemzetiségi tör
vény bukását és az 1871-es közigazgatási 
reformot (amely a megyésítés általánosításá
val megszüntette pl. a szász, székely stb. 
kerületek autonómiáját), ajánlom, hogy a 
kor nemzetiségi mozgalmainak megismeré
se céljából olvasson bele Eötvös József írása
iba. Azért az övéibe, mert ő korához képest 
eléggé szabadelvű, azaz ballib volt. Ezekből 
kiderül, hogy a nemzetiségi követelések 
nemcsak arra irányultak, hogy a vegyes la
kosságú megyékben a nemzetiségek nyelvét 
is használják oktatásban, igazgatásban stb., 
hanem hogy ezekben a megyékben tilos le
gyen a magyar nyelvhasználata (Magyarorszá
gon) oktatásban, igazgatásban stb. Átvetítve 
ezt mai nézőpontokra, olyan látószögeket 
provokál, amelyeknek a megvitatásához 
nem leszek partner B. B. számára. Vitassa ezt 
meg ő Günther Verheugennel.

Lásd H elikon, 2003. 5. Olvasólámpa, II. 
Következetesség és 2003.10. Bíró Béla: Követke
zetlenségek).
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L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  VERSEI
Elégia a z  öregkori szépségről

"a máglyára csipke hamuhodik" 
Szabó Lőrinc

Az öregkori szépség titka, túl 
a személyiségzavaron, ideg
pályák kisülése, bojtos, hideg 
üresség ellenére, pazarul 
kiötölt lehetőség: irgalom, 
melyet az idő még ránk pazarol; 
a csodatevő ösztön valahol 
át-átpillant a "Kínai Falon".

Keres a szív, keres a száj, a szem: 
az arcot összetartó bőr s a ránc 
mennyi terhet bír meg? Kihűlt zománc 
a hajdinárom-szépség; nem hiszem, 
hogy létezik csatlakozás nagyobb 
és kísértetiesebb fájdalom, 
mint kiélvezni (a halálodon 
innen) földi Purgatóriumod.

Sav és méreg, minden utálatot 
kiérdemlő, alázatos világ.
Mikor fújják már meg a harsonát? 
Bűneimért lakolni akarok!
(Azért a csábítás esélye még 
nagyobb, mint a magány s az unalom.) 
Kiszáradt szájpadlással, lankadón, 
apókaurak és hölgynénikék, 
elvadult, kárhozatos utakon, 
de tele hiszékenységgel az ég. —
S ha elfogyott a hűség-tartalék, 
képzeletben: legendaroncsokon.
2003. május 1.

Is ten i m indig, am i nincs 
n

Egy Szabó Ló'rinc-á ítás cáfolata 
m

Mielőtt megtörténne, hogy ők, 
előtte már: te magad!
Kötél, golyó; esetleg besúgás (?) — 
vagy csupán a tehetetlenség.

Ott kucorogsz az agyvelődet- 
hasogató eszmék falragaszaival 
kitapétázott sötétségben, 
a kiszámíthatatlannak hitt 
ocsmányul kiszámítható már; 
amióta a bearanyozott szélű 
felhőcske felborult fejed fölött, 
az isteni stabilitás is veszélyben.

A  nyelv
Rejtélyes minden, mielőtt 
kimondanád; ámde a szó 
burkában mintha az örök
létet Időanyó 
arcát látnád, szembogara 
álmatagon néz, vagy tüzet 
lövell rád s mint istennyila 
nyilall beléd az üzenet: 
"Őrsrengetegben valahol 
megbúvó vad- s vadásznyom 
kövess "! — Ösztönöd ráhajol, 
ráhull (kidőlt törzs, vagy korom) 
egy kőre.

»Forró« — búg a vér.
»jég!« — sikolt a halál, s elér.

A z  eleven emlék
vagy az ÖRÖK FIGŰR

Domokos Gézának
Mit tart meg itt még kérdezem 
a belváros az ódon íz?
(vagy "funarióta" selyem
zsinór? — háromszínű az is)

a sétatéri korcsolya
pálya kettérepedt jegén 
süllyedve sem hittem soha: 
mily mélyről eszmélek fel én

a nép a NÉP a "NAP"! — szavazz 
rá: s kikezdenek az izék 
önmagad áldozata vagy 
önpusztító elvtárs-pribék

"Kispolgár!" (így a mondat) 
bűnben hallgatni többet ér 
megtanít rá a torkodat 
fojtogató kutyapecér

sintérörv-szoros-szűk jövőd 
elég egy utacatorkolat 
az "eszme" körülfog s hörög 
nem veszíti el nyomodat

fekete autó (ki ül 
benne ma?

— persze változott 
a modor s lelked is kihűl 
csak őél túl minden halott 
kormányzást: az örök figűr!

2003. április 14.

T alá lt versek
(Szép szállásunk emlékére)

Bözödi Györgynek

Budideszka billeg Bé-vel 
harisnyás hátsófelével 
Bárisnya ül zsánerképet. — 
Székely Gyurka beleképed.

Bözöd, Balavásár, Béltek.
Bél, tök, férfiasság: éltek? 
Menyecskéből van-e s hány itt? 
Szállásadónk, Bözödi úr, 
irul-pirul, aztán kimúl 
s hányik.

Egy-két-három menyecske 
tótágast áll, szoknyájával 
az egeket legyezve.

"Csaba ecsém, férfi becsén 
folt ne essék! Fejezd be."

*

(A cenzúra 
hosszú túra — 
ott rejtőzik, 
aki diktál; 
mégis itt áll —: 
hegyeződik 
bosszúra.)

Agyonkáderezett
Múzsám,
meddig kísérgetnek 
Múcsán?

(A hetvenes évekből)

K yrie
"Az élők helyébe túlélők léptek" 

(Tóth László)

Pincemélyben regék 
körülrágcsált 
fekete ég

Nincsen egyéb titok, mint az, hogy a 
közöny édestestvér az őrülettel, 
nincs más ítélet csak a rémületé, 
hogy a mindenségből semmiség lett.
2003. május 4.

A pokrif időtlenség
Nagypéntek barlangja fölött 
őrködő ördögök.

Gálád magasság, gálád mélység. 
Örök.

Szenvedő papirosokat 
bevérző kétség.

2003. április 25—27.

peng még a húr? 
a hang rég elfogyott 
pang az udvar malac se túr 
az elhagyott 
réten rőtarany gólyahír

rovásos reves korona 
gyepű
síron ki sír?

keselyű 
hallgatag hona.
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KENÉZ FERENC
BUDAPESTI ZEGZUGOK
Kisné, Nagyné és én
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Verőfény presszó 
a Vihar utcában

Ennek bizonyára elterjed a hí
re.

Már a második szomszéd- 
asszonyt látom elvonulni az ajtó 
előtt.

"Né, a Kenéz úr!" — hökkennek 
meg, s anélkül, hogy ők maguk is 
észrevennék, egy pillanatra megáll
nak telipakolt cekkereikkel az esti 
járdán. Bámulnak befele. Aztán, 
mint amikor bekattan valami, mint 
a felhúzósjátékok, hirtelen indul
nak hazafelé 'Sopánkodnak, hogy 
nincsen pénzük, ő meg ilyen he
lyekre jár!"

Ez az "ilyen helyek" itt van a 
XV. Kerületben, közös toronyhá
zunktól mintegy száz méternyi
re. Igaz, a legbentibb belvárosban 
is megállná a helyét. Kis bár a 
toronyház tövében. Két szom
szédasszonyom itt jár el kétszer 
naponta bevásárolni. S még vagy 
húsz évig jár majd itt naponta 
kétszer. De ezalatt a húsz-har
minc év alatt, természetesen, so
ha nem fordulhat elő, hogy 
hazafele jövet, cekkerekkel a kéz
ben, majd az én lábam gyökere
zik a földbe, s pislogok ütődötten 
befele a zöldhomályú bárba: "Né, 
a Nagyné!", "Né, a Kisné!"

Az esti járdán két olyan tizen
két éves, tizennégy éves forma 
sóvár leányka bámul befele, befe
le a zöld homályba, ahol olyan 
tizenhat éves forma leánykák ül
nek a bárpult mellett, s a hang
szóróból árad, árad a dal kifele: 
"Álmodj, királylány"...

E kora esti órán, aki itt belép, 
az mind "Szevasztok"-kal köszön.

S úgy telepszik le, mint az ott
honi vacsoraasztalhoz.

— Az biztos, hogy mióta 
megnyílt a Zöldpont, én már itt
hagytam egy nagyon jó minősé
gű fekete-fehér tévé árát. Másfél 
hónap alatt!

— Lesz ez még rosszabb is! 
Meg aztán vannak olyan helyek, 
hogy ha a szendvicset a földre 
ejted, az visszaugrik a tenyered
be! Most mégiscsak ez itt a leg
jobb hely.

"Álmodj, királylány!"
"Álmodj, királylány!"
Mindannyian a pult körül 

ülünk, hiszen a négy-öt pici asz
talka tulajdonképpen bele van 
építve a bárpultba. Annyira kö
zel ülünk egymáshoz a pici asz
talkánál, hogy idegennek szinte 
nem is illik oda telepedni egy- 
egy asztalkához. Pont azért, 
mert nem úgy tűnik, hogy leült, 
hanem hogy odatelepedett. Itt a 
normális beszéd akaratlanul is 
suttogássá válik, vagy hangos
kodássá.

S közben szevasztok innen is, 
onnan is.

— Két vagy másfél évvel eze
lőtt. jöttünk a Maximból. Taxit 
kértünk. A német barátommal 
voltam. Németül beszéltünk. A 
Keletinél már hetven-nyolcvan 
volt a számlán. Aztán Tamás ész
revette, hogy ahogy erősíti a 
magnót, úgy pörög föl gyorsabb
ra az órája. Nem szóltunk sem
mit. Csak amikor itt Újpalotán ki
szálltunk, és kétszáz fölött volt a 
viteldíj, csak akkor szóltam rá a 
palira: mi van, haver, magnóra 
jár az órád? Itt egy százas, szaladj 
el vele! Nem is szólt a pali sem
mit, jól is tette, mert ha szól, ak
kor azt a százast sem fizetem ki!

"Álmodj, királylány!"
"Álmodj, királylány!"
Szevasztok innen is, onnan is.
Közben Szabó bácsi és Szabó 

néni áll meg az asztalomnál. Az
tán hirtelen meg is lepődnek, 
hogy ennyire közel kell ülniük 
hozzám. Szabó bácsi és Szabó né
ni a rádióból. Szabó bácsi egy 
fröccsöt kér, Szabó néni egy üdí
tőt. Szabó néni azt mondja, hogy 
meg kéne már látogatni a gyere
keket. Szabó bácsi azt mondja, 
hogy ó, hát majd jelentkeznek a- 
zok, ha valami baj van. Szabó né
ni azt mondja, apukám, te min
dig ilyen voltál, de hidd el, hogy 
én megérzem, ha baj van. Szabó 
bácsi azt mondja, hogy jól van, 
Rózácska, hát akkor hét végén ki
megyünk, s meglátogatjuk őket. 
Szabó néni azt mondja, hogy 
azért jó lenne már valamit nézni 
is. Szabó bácsi azt mondja, hogy 
jó, hát akkor veszek már valami 
kazettát ezektől a majmoktól.

A majmok — három lengyel 
srác a KGST-piacról.

A há tunk mögött ülnek, a sört 
csendesen itták meg, most a 
pezsgőt isszák hangoskodva.

"Álmodj, királylány!"
"Álmodj, királylány!"
Megérkezik Frid, aki osztrák 

állampolgár. O bezzeg nem a 
KGST-piacról érkezett. O bezzeg 
tudja, hogy kell inni a pezsgőt. 
Szalvétát merít a habzó pohárba, 
a habot a szalvétával szépen fel
itatja, a petyhüdt szalvétát két uj
jal, kissé utálkozva dobja a 
pulton át a szeméttartóba.

"Látja, kedves Nagyné, hát 
így kell inni a pezsgőt! — motyo
gom a főn ti szomszédasszonyra 
gondolva.

"Látja, kedves Kisné, hát így 
kell inni a pezsgőt" — motyogom 
az alsó szomszédasszonyra gon
dolva.

Hátha mégis betévednek egy
szer ide, az utcájukban levő bel
városba. Ki tudhatja?

Naponta kétszer mennek el itt 
megpakolt cekkerekkel.

A zsemleszínű kutya ide- 
oda totyog az asztalok között.

Van dolga elég.
H iszen h u szonvalahány  

asz ta l b a rn á llik  itt a szil
veszterről maradt színes papír
girlandok alatt. Barna terítővei 
letakarva, műbőrhuzatú fekete 
székekkel.

Ez a Verőfény presszó. A Vi
har utcában.

Az a presszó, ahova pont a- 
zért jöttem be, mert Verőfény 
presszónak hívják és a Vihar u t
cában van.

A zsemleszínű kutya már 
másodszor áll meg asztalom 
mellett. Mint egy kiöregedett 
pincér, egykedvűen néz rám, 
majd odébb totyog.

Ha vendég lép be az ajtón, 
kissé kacsázva eléje megy, an
nak rendje-módja szerint aszta
lához kíséri, megvárja, míg el
helyezkedik, majd némi fark
csóválás után visszatotyog a 
söntéspult környékére.

Nem helyezkedtem valami 
jól. Előttem jobbra öt játékauto
mata. Mellettem balra öt játék- 
automata. Két színes televízió. 
Ember alig.

Az automatákban, persze, 
azokban van élet. Zirregnek, 
villognak, csilingelnek egyfoly
tában.

A zsemleszínű kisöreg köz
ben asztalhoz vezet egy citrom
sárga szabadidőruhás családot: 
stramm barna férfi, szép szőke 
asszony, kisgyerek citromsár
gán, szabadidőruhásan. A gye
rek p illanatokon  belül egy 
székre állva püföli, rángatja, 
nyomogatja a játékautomatá
kat. A stramm barna férfi pilla
natokon belül azt mondja a 
szép szőke asszony mellett: "S 
akkor azt mondtam neki: nem 
basznád ki azt a szép kurva a- 
nyádat?"

Balra tőlem idősecske sze
relmespár csókolgatja egymás 
fülét.

Kicsit arrább négy-öt tagú 
söröző asztaltársaság.

Velem szemben fiatal lány

ül. Nagy kacagások közepette 
olvassa az étlapot. Olvas, ka
cag. Olvas, kacag. Annyira le
foglal ez a furcsa látvány, hogy 
észre sem veszem: új szereplő 
jelent meg a színen. Á zsemle
színű kisöreg is csak úgy bámul 
az asztalom mellől: hát ez meg 
hogy került ide? A söröző asz
taltársaság körül ugyanis, mint 
valami idétlen felhúzós játék, 
már percek óta rója köreit egy 
afféle kis cingárlábú, bőregér- 
szerű minikutya. A zsemleszí
nű kisöreg mintha helytelení
tené a dolgot: közelebb totyog. 
Ám mire odaér, m ár semmi 
nincs az asztal alatt. Eltűnt, 
mint amit csak úgy előhúztak a 
retikülből.

Az egyik színes tévén hirte
len megjelenik Sütő András ar
ca. M árcius elején készített 
interjút sugároznak vele. Itt 
még m indkét szem ével lát. 
Senki nem kapja fel a fejét a 
hangra, a képre. Sőt, a legvárat
lanabb fordulat történik: ezt a 
televíziót lehalkítják. A másik, 
mely a hátam mögött van, to
vább bömböl.

Fél nyolc. Mögöttem elkez
dődik az esti híradó.

Távozik az idősecske szerel
mespár.

Ä sörözők mellett majdnem 
belebotlanak az ismét előkerült 
retikülkutyába. A kis cingárlá
bú hisztérikus, vékony ugatás
ba kezd. A kissé pityókosnak 
tűnő pasas először meghök- 
ken, majd megáll, leguggol a 
kutya mellé. H abókosan el
kezd vakkantgatni a kutyára. 
Már ott a citromsárga kisgye
rek s a fehérkabátos pincér. 
Ugatni kezd a gyerek is, utá
nozza a kutyát. Aztán leguggol 
a pincér, és ő is ugatni kezd.

A kutya elcsendesedik — 
nézi a három ugató embert.

A z se m le sz ín ű  k isö reg  
csendben asszisztálta végig a 
jelenetet, s most visszatotyog 
az asztalom mellé. Rám néz. 
"Jól van, kisöreg, legyen akkor 
még egy pohár vörösbor!"
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HELIKON

BOGDÁN LÁSZLÓ

Hutera Béla utolsó utazása
7. A mutatvány
HáBé kivánszorog a folyosóra, Óbor 

mereven figyeli, szemében vöröses-sárga 
árnyékok cikáznak, belép a fürdőszobába, 
egy falra függesztett polcon találja meg a 
pamacsot, a beretvát, kölnit keres, krémet, 
egy kis tálkában habot ver, fütyörészik, 
ma már másodszor érzi vitathatatlanul 
otthon magát, de most ez a különös, bi- 
zsergető biztonságérzet nem illan el, mint 
az előbb a metrón, egy másik tálkába forró 
vizet enged, az egész készletet egy nagy 
tálcára rakva egyensúlyoz vissza a szobá
ba. A tálcát leteszi az asztalra, kortyol ká
véjából, az őrnagyra pillant; az öregember 
behunyt szemmel, hátradőlve fekszik a 
tolószékében. Elaludt? Vagy meghalt? 
Lábujjhegyen óvatoskodik vissza a fürdő
szobába, keres egy ropogós fehér kendőt 
is, de nem talál, meg kell elégednie egy 
tiszta törülközővel. Előbb Óbor morgását 
hallja meg, majd a pátemoszter szánal
mas nyögését. "Kiszámítható minden" — 
mormogja, s visszamegy a szobába, Sas
vári Ede nyakába akasztja a törülközőt —, 
ha az előbb a metrón elillant otthonosság- 
érzete, most kitart; boldog, derűs hangu
latban veri a habot, fütyörészik s szappa
nozni kezdi egykori elöljárója ráncokkal 
barázdált, megviselt arcát. Megállíthatat
lanul futnak egymásra a képek, feltámad 
a múlt. A német tisztet látja. A kép éles, 
erős, kitörölhetetlen. A német tisztet hall
ja, amint vakkantva, magas fejhangon, a 
dühtől és az izgalomtól lassan kivörösöd
ve akarja utasítani Sasvári őrnagyot ab
ban a lepusztult német városban, amit ő 
és bajtársai egyértelműen a halállal azo
nosítottak, és többük megrökönyödésére, 
vagy titkos örömére a nagyszájú Málik, 
kissé megrendülve saját szavaitól, ki is 
mondta, akkor és ott: »a halál, az a német 
város!«. A német tiszt közben tovább sá- 
pítozott, agárarca kiveresedett és eltor
zult, éles fejhangon üvöltözött, s amikor 
vitéz Sasvári Ede, a vezérkarából kiebru- 
dalt snájdig magyar őrnagy, kissé elnéző
en akarta megigazítani kigombolódó zub
bonyát, hogy a renitens ruhadarab a pe
dáns és pontos germán előírásoknak meg
felelően vesse a ráncot, mozdulatát fél
reértve, kapkodva rántotta ki s fogta a 
szembenálló magyarra a szolgálati revol
verét, nem véve észre, hogy a feljebbvaló
jához mindközönségesen hű, két méteres 
Málik már a háta mögött áll, ütésre emelt 
kézzel, s csak a jelre vár, s ahogy őrnagya 
utasítja szemével, puhán, szinte barátian 
üti tarkón. Az előbb még dühösen üvöltö
ző tiszt végigvágódik a földön, a többiek 
villámgyorsan fegyverezik le a gyanútla
nul vakarózó németeket, apró szemű, go
nosz eső hull, negyvenöt márciusában ab
ban a szétlőtt, rommá lőtt kivárosban, 
melynek utcái, akár a labirintus: lehet, ki
vezetik a m agyar bujdosókat — vagy 
mégiscsak vándorok lennének? — a vá

rosból, önmagukból? de az is lehet, csak 
egymásnak adogatják, tárgyias gúnnyal 
(egyáltalán gúnyolódhat egy romos há
zakkal teli, kacskaringós középkort idéző 
germán utca?) — végérvényesen összeza
varva mindenkit és mindent, amíg csak 
torkuk ki nem szárad az aggodalomtól és 
el nem veszítik a reményt, amíg csak fel 
nem adják, hogy mindent feledve s min
denről lemondva dőljenek végig a sáros 
és hideg márciusi földön, életfogytiglani 
pillanatokra egyesülve a természettel, 
amelynek a város labirintus szerű, háló
szerű, őket bekebelező, és többé a szabad
ba ki nem engedő, ravasz utcái is részei; 
az utcák, ahol néhány száz évvel ezelőtt 
egy bolondünnepen még különféle rikító 
színű jelmezekbe öltözött férfiak és nők 
ugragubráltak, a kecskék mozgását utá
nozva, hogy néhány napra rá a karnevál 
végeztével, ugyanezen az utcán, ugyan
ezeken a sokat látott és hallott kockaköve
ken — egyáltalán látnak és hallanak az 
utca kockakövei? —- özönöljenek a po
roszlók után, akik éppen egy rablógyil

kost vagy egy boszorkányt vezetnek a 
vesztőhely felé; a nap süt, március van, 
kibújna ka hóvirágok, sarjad a fű, megújul 
az anyatermészet és a város utcáinak labi
rintusába tévedt sokaság, ha közben nem 
telne el néhány felesleges évszázad, lát
hatná a rommá lőtt város egén az amerikai 
bombázókat is, s a romos falon a valami 
csoda folytán épen m aradt plakátot, 
amely a nagyérdemű közönséget Rodolfi- 
ni mester exkluzív mutatványaira csábít
ja! »Minden múlandó!« — kacag Sasvári 
őrnagy, s a plakátot megbámulva, szóra
kozottan gombolja nadrágját, levizeli a 
plakát alatti szabad falrészt, mindannyian 
követik a példáját.

»Amíg még szabadon vizelhettek, vi
zeljetek, fiaim!« — mondja az őrnagy, és 
tovább nézegeti a plakátot. »Hamarosan 
foglyul ejtenek minket az amcsik, vigyáz

zatok, egy rossz mozdulat, s most haltok 
meg a végén. Ki tudja, hol bujkálhat ez a 
Rodolfini?— meditál —, a cirkusz mindene
setre összedőlt, de megnyugtatlak titeket, 
magyar vitézek, az itten lakók, ha túlélik a 
céeót, fel fogják építeni újra, mert cirkuszra 
szükség van, cirkusz nélkül nem lehet élni, s 
ha vegetálni mondjuk lehet is, nem érde
mes....«

— Na most már megberetválja vagy 
nem? — hallja felettese aggódó hangját.

Kinyitja a szemét.
Az őrnagy érdeklődve figyeli a tolóko

csiból, beszappanozott arcával olyan, 
mintha egy régi bolond ünnepről tévedt 
ide. "Egyáltalán tartottak Budán bolond
ünnepeket?"

— Mi van veled, Bélám, rosszul vagy?
— A német város jutott az eszébe — 

kezdi tétován tovább szappanozni a kü
lönféle titkokat rejtő ráncos öreg arcot. A 
fényben győzedelmesen villan meg a be- 
retva, Óbor újra felmordul az előszobá
ban, de morgását szinte azonnal elnyomja 
a lift nyikorgó, öreges és szánalmas doho- 
gása.

— A német tiszt. Igen. — Sasvári elmé
lázik. — Lehet, hogy lelőtt volna félelmé
ben.

— Ő nem emlékszik, miről ordítozott?
— Na vajon— röhög egykori felettese. 

— Azt akarta, hogy vonuljunk ki a város
ból, védekező állásba, s fedezzük az ő 
visszavonulásukat. Érdekes elképzelés 
volt, csakhogy akkor én semmiféle hason
lóságot nem láttam önmagam és egy vá
góhídra hurcolt birka között, hogy rólatok 
és a gödölyékről ne is beszéljek.

— De azután befejeződött az a hosszú
ra nyúlt, végeérhetetlen délután is — foly
tatja HáBé, merengve. — Elkaptak az 
amerikaiak, és végre fogságba esve, befe
jezhettük a háborút, ami soha egy pillana
tig sem volt a mi háborúnk.

— Még mindég jobban jártunk — for
gatja kezében a poharát az őrnagy, s ki
issza, letörölve a szélére ragadt fehér ha
bot —, mintha lelőttek volna, azokról nem 
is beszélve, akiket a ruszkik, azok a veres 
csillagot viselő vadállatok kaptak el s hur
coltak Szibéria végtelen síkságaira és er
dőségeibe, ha ugyan elértek odáig, s nem 
haltak éhen, szomjan nem vesztek, nem 
fagytak meg vagy nem pusztultak el vala
mely fertőző betegségben, tífuszban pél
dául...

Hutera sóhajt, végighúzza a pengét az 
őrnagy beszappanozott arcán, a vonal 
most határozottan arra az utcára emlékez
tet, a német városban, amelyet nemes egy
szerűséggel a halállal azonosítottak, s 
amelynek egy romos házfalán, valami 
csoda folytán épen maradt a világhírű bű
vész és illúzionista, Rodolfini mester kö
zeli fellépését hirdető plakát.

— Későbben — mondja — érdelkődött 
nevezett Tóbiás nagyapjától, Ödön von 
Boticsellitől, Rodolfini felől is. Felsőtábor
ba visszahúzódó, a nagyvilágból időlege
sen darab időre emigráló illuzionista ar
cán felhő suhant át. Nem volt a legrosz-

folyzatús a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról

szabbak közül való — emlékezett —, sőt, 
bizonyos szempontból a tökéletességet 
ostromolta, csak hiú volt, hiú és rátarti... 
Nen jellemezte ama érzés, amelyet példá
ul a prágai sikátorokban sétálgató és gon
dolkodó Kafka minden emberi érzés leg- 
nem esebbikének nevezett: a türelem. 
Mindent akart, valami túlzó, érthetetlen 
neofita buzgalom jellemezte. Illuzionista 
mutatványokat, bűvészkedést, mindent a 
legjobban szeretett volna csinálni... Végül 
a legnagyobb mutatvány izgatta, önma
gát akarta eltüntetni, s egyszer ez sikerült 
is, hamburgi padlásszobájából úgy eltűnt 
valamikor a háború után, hogy semmi 
nyom nem maradt utána! A hatóságok 
egy idő után feladták a nyomozást, sut
togtak olyasmiket is, hogy félt, nehogy 
felfedjék állítólagos náci kapcsolatait, s 
Dél-Amerikába szökött; azt is pusmog
ták, hogy meggyilkolták a pénzéért. Vagy 
irigységből valamelyik mellőzött tanítvá
nya ölte meg, s követ kötve a nyakába, 
süllyesztette el a csatornában, ahol azóta 
az annyi csoda letéteményesét szét is rág
ták m ár a patkányok. Beszéltek sokfélét, 
de én tudtam, sikerült a mutatvány, ami
ért élt és amiről egész sikeres életében 
álmodozott, s átlépett egy másik dimenzi
óba, sikerült önmagát végképp és végle
gesen eltüntetni, a végzete felé rohanni a 
vüágból!

— Nehéz dolgok ezek — sóhajt az őr
nagy.

— Már melyikek? — merevedik meg 
Hutera, s azután újra a ráncokkal baráz
dált öreg arcához érinti a pengét.

— H át ez az egész — suttogja az őr
nagy —, most, hogy mondod, én is látom 
azt a várost. Havazott is, azt hiszem, ak
kor délután.

— A hó csak későbben jött — mereng 
el Hutera és kendővel letörli volt felettese 
arcáról a habot. — Akkor, amikor Málik 
tarkón ütütte a dühöngő germán őrültet, 
még eső esett, apró szemű, silány eső, 
mintha a természet is a bennük feltámadó 
tehetetlenségre rímelt volna, önkéntele
nül is...

— Mondom, egyre titokzatosabb vagy, 
fiam.

Hutera elvigyorodik, gondosan letörli 
a habszigeteket is a simára beretvált arc
ról, Denim arcszeszt csöppent a tenyerébe 
és masszírozni kezdi felettese arcát.

— Vágtál-e meg? — kérdezi semleges 
hangon az őrnagy.

— Ugyan, őrnagy úr — sértődik meg 
Hutera. — Én nem vagyok pancser...

— Jó, jó, tudom, te is egy nagymester 
vagy, de Dániában úgyis nekem volt iga
zam.

— Amennyiben?
— Ott kellett volna maradnunk. Bol

dog dánok lehettünk volna. Te borbély
mester, én kereskedő. Egy idő után, ami
kor m ár tökéletesen beszéltük volna a 
nyelvet, talán a városi tanácsba is bevá
lasztottak volna, mint tehetséges polgáro
kat, a helyi közösség becsült tagjait.

— Ki tudja, mi lett volna jó? — HáBé
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visszaül a székre. — És a másik kérés? 
Még mit tehetek Önért?

— Te legalább a börtönt megúsztad — 
mereng az őrnagy, mert nem is hallja a 
kérdést, és zsebtükrében arcát hosszan el
nézegeti.

— Azt igen — biccent Hutera. — De 
legszebb éveimet egy nyáron poros, ta- 
vasszal-ősszel-télen sáros faluban töltöt
tem  Hét esztendeig voltam száműzve az 
Isten háta mögé, s a hét esztendő alatt alig 
emlékszem igazi téli havakra, pedig min
den vágyam az volt, hogy szánon repüljek 
a felsőtábori főutcán, csilingelő szánon. 
Az ötvenes évek hidegek voltak ugyan 
nálunkfelé, a fagy fölöttébb nehezen en
gedett fel, de valahogy igazi nagy havazá
sokra alig emlékszem... Nos, meg van 
elégedve az őrnagy úr?

— Köszönöm, kedves barátom, hogy 
nem utasítottál vissza. Hogy megberet- 
váltál! Most már sokkal jobban érzem ma
gam. Egyebekben, mióta nyugalomba vo
nultál, dolgozol még a szakmában, vagy 
teljesen leköt a mezei bölcselkedés?!

— Inkább csak hölgyekkel — magya
rázza hiú hősünk felvillanyozódva.

— Nem értem — döbben meg Sasvári. 
— Hölgyeket beretválsz?

— Nem — vigyorog kényszeredetten 
Hutera. — Csupán a fejük izgat, a frizurá
juk, hajkölteményeket álmodok nekik. 
Tudja, parancsnok úr, én időközben át
mentem hölgyfodrászba. Egy időben — 
magyarázza szenvtelenül, mintha nem is 
legféltettebb titkairól mesélne egy régeb
ben hozzá igen közelálló embernek, akit 
negyvenhárom esztendeje nem látott — 
az őt ért sérelmek hatására annyira meg
utálta a mesterségét, hogy őszintén bevall
ja, félt beretvát venni a kezébe, volt egy 
visszatérő álma is, átvágja valamelyik helyi 
kiskirály torkát, ezért azután kizárólag női 
frizurákra specializálta magát, száműzve 
keze ügyéből a beretvát, s ez a szenvedé
lye későbben is megmaradt. A maga mód- 
ján az e lm arad o tt székely  v idéken 
valóságos forradalmat indított be hajköl

teményeivel és frizura-szonátáival. Talán 
ma is erre a legbüszkébb, irányította a 
helyi divatot... Amikor egy fiatal hölgy 
elégedett, akkor úgy érzi, nem élt hiába...

Nevetnek.
— A m ásodik kérdést csak akkor 

mondja el — sóhajt az őrnagy —, ha majd 
visszajön Regensburgból. Hívja fel, jó? A 
számát tudja.

— Kíváncsivá tesz, őrnagy ú r— mered 
exelöljárójára Hutera, s nem érti a dolgot.

— Emberi tulajdonság, édes fiam. 
Egyébként van szállásod?

— Igen, van — áll fel HáBé, s úgy érzi, 
a kihallgatásnak vége, de egyelőre az őr
nagy kifejezéstelen arcába meredve nem 
tudja eldönteni, hogy számára milyen 
eredménnyel zárult hosszú meghallgatá
sa? Talán mégiscsak többet beszélt a kel
leténél? Fölöslegesen fecserészett? — Hát 
akkor én mennék — néz szembe Sasvári
val. — Az Isten áldja meg az őrnagy urat.

— Arra a rövid időre ugyan miért ten
né? Valahogy már elleszek én, Bélám, az 
Úristen nélkül is. Hajnalban néha már hal
lani vélem az utolsó trombitaszót.

Hutera összevágja sarkát, katonásan, 
hogy örömet szerezzen a másiknak. "Mi 
jön ezután?" — villan fel benne, de máris 
csinálja, mintha az elmúlt négy évtized
ben kizárólag ezt gyakorolta volna. Sza
bályszerű hátraarc. A m adarak persze 
megint csipogni kezdenek a derekában, 
érzékenyek az időre, a gyors mozdulatok
ra. Összeszorítja a fogát, s mégis, csak- 
azértis egyenes derékkal, peckesen vonul 
kifele, fejét felemeli: egy pillanatig a 
visszafele rohanó évek hullámverésében 
áll, ha behunyná a szem ét, azt is kép
zelhetné, hogy díszszem lén van. Kiér 
az előszobába, m ozdulatai ellazulnak, 
szögletesekké válnak, a kihallgatásnak 
vége. Átlépi az ajtó m ellett fék- vő, 
fejét m ancsai közé rejtő, szundikáló  
Óbort, és lassan húzza be az ajtót maga 
után.

— Tanulmányozd, kérlek, a kőbányai 
pincéket — hallja még a rekedtes baritont.

Nem érti? Talán viccel Sasvári őrnagy 
úr? A körtepálinka incselkedne vele? 
"Hogyhogy a kőbányai pincéket?" Meg
vetően pillant a pátemoszterre, amely 
mint egy öregedő, lomha állat várakozik 
a félhomályban, s inkább a lépcsőt vá
lasztja. Tapogatózva botladozik lefele, te
nyere a málladozó, hűvös falra tapad. 
Fulladozik az egyre elviselhetetlenebb, 
egyre erősebb, rothadó káposztaszagban. 
"Hogy- hogy a pincéket? És miért éppen 
Kőbányán? És miféle pincék vannak Kő
bánya alatt..."

8. A vesztesek
Az utcán hűvös szél fogadja, s a neo

nok sápadt, zsibbasztó fényében valósze
rűtlenül torzulnak el a szembejövők arcai. 
"Hát ezt se hittem volna" — vigyorodik el. 
Egy falhoz támaszkodó lány félreérti 
mozdulatát, és ringatózó járással közeled
ve a karjába kapaszkodik.

» » » » » »
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— Ezer forint, bácsika — súgja. — De 
ezért mindent megteszek Na jössz?

— Most inkább nem — szabadkozik 
HáBé, s érzi, hogy elvörösödik. — Dolgom 
van.

— A fiúkat kedveled? — húzódik kö
zelebb a lány, s HáBé megérzi vadító par
fümje illatát. — Szóljak Robinak?

Hősünk kitépi magát, s kétségbeeset
ten int egy sárga taxinak. Sietősen ül be, s 
tagoltan kétszer is megismétli: — A Kálvin 
térre!

— Értem már — rikácsol a lány, kiro
hanva az utca közepére, s felhíva magára 
a járókelők figyelmét. — Te is afféle lesel
kedő vagy, öreg!...

A többit nem hallja, a sofőr gázt ad.
— Nem kell mellre szívni — szól hátra 

tagadhatatlanul együttérzően. — Egy kis
sé elpofátlanodtak, de, szóval, jó hogy 
vannak, még mindig jobb, mint azelőtt, 
amikor... — nem fejezi be, rágyújt és be
kapcsolja a rádiót.

— Egyre feszültebb a helyzet Észtor
szágban is — fuvolázza egy női hang, de 
nem részletezi. Zene.

— Maga erdélyi, bátyám? — hallatja le 
a rádiót a negyvenes, szakállas sofőr.

— Honnan tudja?
— Rá van írva az arcára a vereség. Mi 

is vesztesek vagyunk itt a Duna-Tisza kö
zén, de aztán m aguk..

Hutera megalázottan hallgat.
— Nem szerettem volna megsérteni — 

fékez a sofőr egy stopnál. — Igazából az 
érdekelne, mi lesz Marosvásárhelyen? 
Pogrom?!

— Micsoda? — hökken meg Hutera, s 
nézi a zebrán ringatózó, gyönyörű lányo
kat. A csillogó kirakatok látványával sem 
tud betelni. — Marosvásárhelyen alig ma
radtak zsidók!...

— Jaj persze, maga úton van s mégnem 
hallotta?

— Mit kellett volna hallanom? — hajol 
előre érdeklődve hősünk, s a balsejtelem 
lüktető pontocskái ismét viliózni kezde
nek sajgó szeme előtt, mielőtt kérdőjelek
ké állhatnának össze a tiszta márciusi 
égen, beleivódnak a neonok pulzáló fé
nyébe.

A házak fölött ott bujdokol a hold.
— Egy gyógyszertárnál volt valami 

hajcihő. — A lámpa zöldre vált, a sofőr 
indít. — A román betegek állítólag nehez
ményezték, hogy a gyógyszerésznő ma
gyarul beszélt, s így ők nem tudták el
mondani panaszaikat... Erre azután, az ar
rogáns patikusnő modorán felháborodva, 
állítólag ki is utasította őket a gyógyszer- 
tárból, elkezdtek őrjöngeni. Közben nép
gyűlés volt Kolozsváron is, ahol a nagy 
ellenzéki harcos, Doina Comea azt mond
ta, hogy a kormányban valakik gonoszul, 
álnok módon szítják a román-magyar el
lentéteket.

— Maga rendkívül tájékozott, fiatal
ember. Ez derék.

— Egy fenét — gyújt rá a sofőr. — Egy 
fenét vagyok én tájékozott. Csak tudja, 
itten ülök egész nap ebben a kurva kocsi

ban, s már unalmamban is a rádiót hallga
tom, ha éppen nem zelegor részegeket 
szállítok, akik az anyámat szidják a hátsó 
ülésen, mindenáron verekedést akarnak 
provokálni.

HáBé a Kálvin téren száll ki. Vacsoráz
nia is kell valahol, gondolja, errefele talál 
egy kocsmát. Amikor fizetni akar, a sza
kállas elhárítólag int a kezével. — Ré
szemről a szerencse, bátyuska. És ne adják 
fel, a kurva életbe, szurkolunk magukért, 
csak nehogy Marosvásárhelyen bizonyí- 
tódjon be, hogy a pogromhoz nem is kel
lenek zsidók...

Az elzúgó sárga kocsi után bámulva, 
tétován áll meg a járdaszigeten, nézi a 
tűzfalon a hatalmas biztosítási reklámot, s 
érzi, hogy lábából lassan megy ki az erő, 
remegni kezd, hullámokban tör rá a fá
radtság. A Városkapu sörözőig vánszorog 
el — elképzelni sem tudja, hogy húsz-hu
szonöt perce még egyenes derékkal masí
rozott egy tolókocsiban ülő öregember 
előtt —, alig van üres asztal. Bécsi szeletet 
rendel s ásványvizet. A hús nincs átsülve, 
a szalmakrumpli viszont jólesik. Nézi a 
pohárban gyöngyöző fonyódi ásványvi
zet, majd a fiatal pincémőre pillant, aki 
csak a vállát vonogatja, miközben előadja 
a húsra vonatkozó panaszos észrevételeit.

— Maguknak savanyú a szőlő, tata — 
vigyorog.

HáBé pénzt hagy az asztalon és kibo
torkál a teremből. A lány az utcán éri utol.

— Mi van, nagyapó? Nem fizetünk? — 
liheg.

— De hiszen ő otthagyta a pénzt az 
asztalon. — Hősünk idegességében da
dogni kezd. "Igaza van Juszufnak — rém
lik fel előtte barátja aggódó arca. — Az 
ember idegenben állandóan kabátlopási 
ügyekbe keveredik..."

— Ne molesztáld a vendég urat, Móni
— jelenik meg a Városkapu ajtajában az 
öles termetű csapos, s HáBé asztalon ha
gyott százasát lobogtatja a kezében.

— Bocsásson meg, bácsika — pirul el a 
pincémő. — Én nem akartam megsérteni.

— Hagyja csak — sziszmog megalá
zottan hősünk. — Magácska is megöreg
szik majd, s ha szerencséje lesz, akkor 
megláthatja, milyen is az, ha mindenki 
magával szórakozik

Megfordul, s fájós lábát kissé húzva 
indul meg a szállása felé.

— S a visszajáró pénz? — hallja a lányt.
— Azzal mi legyen?

— Vegyen magának bambucot — szólt 
vissza válla fölött HáBé, s meggyorsítotja 
lépteit.

A hallban, a televízió előtt öregasszo
nyok üldögélnek. Hajlott hátú ismerőse— 
néz szét — momentán nincsen itt, s még 
ha nem is vallja be magának, valami csa
lódásféle keríti hatalmába.

Köszön, és a szobája felé indul. Az ajtót, 
erre határozottan emlékszik, kulcsra zárta 
maga után, amikor elment, most mégis 
nyitva van. Takarítottak volna a szobám
ban? Ha igen, úgy semmihez nem nyúltak 
Tárcája érintetlenül hever az asztalon, jól 
látszanak a begyűrt kék száz lejesek.

EGYED EMESE

Sic fata volunt
1. A kémről
Rossz úton jársz, rossz útra léptél. 
Fekete víz partjára értél, 
fekete szél lobogtatja a fátylad.

Nem őrzi senki a várat, bemehetnek 
haramiák is, vérünk eleredhet, 
vihetik a legdrágább kincseket.

Ültettünk ma egy fát a szigeten.
Hó volt, szikrázó napsütésben 
kaptam, ha kértem.

(Rólad, fekete ösvényeidről 
nem szól a vers, a ragyogás.
— A fákon arany-ezüst levelek.)

2. Fegyverekről
Rossz háborúba kezdtél, Deidamé.

Mindent el fog emészteni: a lelked, 
társadét, magzataidét, a tested,

s mivé lesz ez a méltóságos termet, 
a lépések egyenletes iránya, 
a váll meggyőző vonala, a homlok 
derűje, karod tulajdon varázsa.

Mivé leszel örök
gyanakvásokba zárva,
bűnre vadászol s véged lesz, ha győztél.

Eltűnhetek, nem szűnsz meg gyanakodni, 
másra vetíted félelmeid árnyát, 
elfogy belőled napsugár, szelídség,

ádáz perceket szősz fáradhatatlan, 
szavaid dárdaheggyé edzed, szép szemedből 
a várakozás völgyei kivesznek.

Szárad a forrás baljós közeledben, 
ellenséget vélsz mindenkiben látni, 
Deidamé, állj meg, keserves a kezdet! 
..Fáradhatatlan vagy, rendíthetetlen.

Elpusztulunk utadba tévedetten. 
(Elégtétel lesz... Büszkeségedé.)

Fegyvertelenül várlak, Deidamé.

Véssey Gábor rajzai
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V É R É  N U  M Ú IH III235
ha majd minden rabszolga nép s z e r k e s z t i :
já rm á t  megunva olajra lép  F eke te  Vince  ZUUj

M I Z S E R  A T T I L A  V E R S E I
folytatás
kezdeném — kezdeni kedves 
ott még van park pad sóhajok 
sétányon többször át gyalog 
ha az idő nem is kedvez

akkor még nincsenek bajok 
nincs bojkott még mindent megtesz 
szakadhat s ha ernyő nem lesz 
ő rögtön balhét nem csap ott

nem lesz háklis kocsmaszagra
különös néha élvezi
"ez jó ilyen nem nagyon volt"

nem baj ezentúl lesz neki 
folytatás — folytatni könnyű 
annyira mint elkezdeni

lappangás
most bekerült és nem tudja mit tegyen 
mint múzeumban megadón körbenéz 
vitrinek között őlesz a töltelék 
valami morc folt egy gyanús kőzeten

tehát már itt van mi több kitömi kész 
akár a látványtól elkészült üveg 
de előtte még jöhet néhány tünet 
a cél érdekében kell a hírverés

ím így alakul tettünk folyamattá 
tűnket megsértve a lemezünk zaja 
nincs már a rész mely az egészet adná

lám egykori ékünk éktelen laza 
vonala vézna a színe se régi 
és ezután jön csak rosszabb oldala

mit neki nap mit a lámpafény 
őfúrt egy tével írja azt hogy tett 
és a hétfő nyála szárad bélyegén

felvétel
nézd ez most így van így marad 
mondom tudod minta képek 
a popsztár ha nincsen plébek 
a hó után kásás latyak

úgy volt minden biztos érted 
pedig se tél se só salak 
semmi más még csak szűk szavak 
szokásos behúzva fékez

minket mindig mindig ez volt 
és elsősorban ez marad 
mosdó után pofátlan folt

vonzások és választások
azt hogy mit kéne most nem tudom 
mintha nővel először ketten 
és ami tény az csak a testen 
látszik majd tisztán az hogy dugom

ölébe fejem hajtom lenne 
jó szó ebben itt biztos vagyok 
idővel aztán mindent hagyok 
ott a nővel sem voltam benne

abban mi ott kegyetlen kellett 
soká próbáltam aztán rendet 
rakni magamban magam körül

van aki ilyennek is örül 
ír egy nap szigorú szonettet 
pedig más kellett volna sejted

vonalkód
ugye egy telefonról beszéltem tegnap 
és megemlítettem múltkor én hívtalak 
ettől te valahogy átkozott kínba vagy 
ez engem bár nem számítok rá de meghat

mint szúrós szagú szeszből kä vagy több palack 
pontosan így olvaszt kínos kupaszerda 
gyanús gólok és a végeredmény genny na' 
mintha összebeszélne két vagy több csapat

csalfán csűrnek majdan búsan bazdmegolnak 
bizonyosan érzed könnyelvű helyzet ez 
akkor azt gondoltam rögzítőd megjegyez 
lészen rajta nyoma bassznak vagy tenornak 
de nem már látom a kételyek befonnak 
shaén nem te ezzel sokkal többet mondasz

idény
nem veszem ki ebből a részem 
más kezén az mi még benne van 
nem fordul semmi ez nem tihany 
vissza már nem jön se kép se hang

a gang üres ügyes a leple 
a zsivaj kipurcant teste pang 
több napos hulla túlérett sajt 
szelet vet de nem arat vihart

így megy ez mint bősz drukker meccsre 
gáncsot gondol büntetőt kiált 
vak maga ez fene nagy fault 
a bírót bénázza s mormog szart

tovább esünk a kerületbe 
vissza és ha a csapat kitart 
minimum két év az újra start 
filózza míg öt felest benyal

puhul mint a piskóta tejben 
serpenyőben az eltűnő vaj 
nem fordul semmi ez nem tavaly 
vissza már nem jön se gól se csaj

vasárnapi anziksz
a rágás marad az éhség helyén 
az aktus meg a nagyi porcelán 
spárgán zokni a bérház udvarán 
suta sercegés puccsa a zenén

így folyik el szörpös délután 
és rászárad akár egy kelevény 
ott éktelenkedik a tenyerén 
zsebébe dugja hősünket mulyán

a gyomrunkban serkent savak
előhív jön lassan végez
nézd ez most úgy van úgy marad

ajánlat
nőm mostanság egyre jobban basztál 
átrendezi arcom szokott szobám 
miért akarom mindig csak aztat 
merő macera sok süket sopán

a reggelem így tovább a nappal 
vajon kellene őt vágnom pofán 
pocsék sorok sorjáznak haraggal 
miattad lettem ennyire profán

az ösztön rögtön tévutakra vitt el 
mióta észérv hozzád nem vezet 
a vágyam mint tétlen kurva strichel

félő ezután bárkivel mehet 
bizony e sor utolsó ajánlat 
a következő már engem keres

les
a mész még vissza nem ült a gyepre 
a szökés még függőben maradt 
meglepően az idő sem haladt 
a rendező visszajátszott egyre

a védők nem álltak egy vonalra 
egyértelműen nem volt mondható 
hogy később aztán az a gennyes gól 
miért nem volt akkor ott megadva

akkor mint kit tétlen tettek taccsra 
személyünk adta ócska partvonal 
helyzetünket és terünket szabva

M Mescarp:*
remélve hogy nem maradt meg a heg 
megőrzi feddhetetlen helyzetét 
bőrét szűzen fehéren mint a segg

foltokból akár lasztit összevarr 
hogy hervad tan mit sem értve nézzünk 
feledve mint egy lerobbant bicaj
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NOVÁK VALENTIN

Isteni Szél
Isteni Szél támadt a virágos dombok mö

gül. A hó-szirmok megborzongtak, s áttetsző 
fátylukkal bepermetezték a barna göröngyö
ket. Tavasz volt. Jakamo huszonkettedik ta
vasza. Csak a távoli robbanások árnyékolták 
be, s a rémhírek, melyek arról szóltak, hogy 
egyre több és több ellenséges hadihajó szo
rongatja az Ezer Szigetet. Jakamo tudta: a 
következő reggelen indulnia kell. Mikor a 
nap vörös vonallal festi a hegyek gerincét, 
neki kell vágnia azzal a rozoga szerkezettel a 
végtelennek tetsző tengernek, amin már há
rom bevetést is végigszenvedett, mint "vak
merő" pilóta. Úgy kémlelték ők onnan, a 
Napbirodalom magasából a szürke hajókat, 
mint törékeny bárkáikból bálnalesen fürké
szik a víz mélyén suhanó, vibráló körvonalú 
cetámyat a minden vésszel dacoló ámbrava- 
dászok. Ónként jelentkezett, hisz közölték, 
ha nincs vállalkozó, akkor kijelölnek, az pe
dig a legnagyobb szégyen.

Reggeltől délutánig a parton ült. Tulaj
donképp szégyellte a fejpántot, amit kiérde
melt, s ami miatt a közeli falu csitrijei egész 
nap környékezték. Rühellte a hősiességet, az 
eljövendő mártíromságot, s a megelőlegzett 
tiszteletet, ami ez esetben fölfokozott testi 
vágyat jelentett a lánykák részéről. Minden 
figyelmét az kötötte le, hogy még véletlenül 
se forduljon a magakellető süldőlányok felé. 
Bakancsa sarkát a fövenybe fúrta, mint a 
távolba ugrók földre érkeztükkor, s megfe
szülve, kezét háta mögött a homokba süp  
pesztve-támasztva kémlelte a kifürkészhe- 
tetlent. Am a hullámok nem csevegtek véle, 
csak puha sírját sejtették a maguk mormogó, 
rejtjelezett nyelvén.

Az utolsó előtti napon kedvező becsapó
dásokról értesültek. Mindenki örvendett, 
hisz az utóbbi hetekben nem ez volt a jellem
ző. Négy gépük röppent ki, s két hadihajót 
sikerült elsüllyeszteniük. Túlnan vagy há
romszáz halott, ők néggyel adóztak a csá
szárnak és az isteneknek. Szépnek tetszett ez 
a koradélután. Visszarévedt gyermekségé
nek idejére. Kujomi apó jutott eszébe, aki 
rengeteget mesélt az Isteni Szélről, s virág
bomláskor minden évben elvitte őt ahhoz a 
sziklás parthoz, ahol a legenda szerint szét- 
forgácsolódtak a kínai hajók. Ott ültek órá
kon át csöndes áhítatban, s kémlelték a ki- 
fürkészhetetlent, a hullámok boltozta moraj
ló sírt, mely egyformán dukál minden náci
ónak. Ki sejthette akkor még azt a háborút, 
amely egy "Heü!"-lel kezdődő véres mondat 
volt, a végén két gomba alakú felkiáltójellel?

Az idő tájt, mikor Jakamo még a tizedik 
esztendejét sem taposta, véletlenül látta el
vonulni a császárt és kíséretét abban a völgy
szurdokban, ahová a neki kedves süldőlány, 
Nagocsi után osont minden áldott délután, 
hogy meglesse fürdőzését a patakban. Az
nap egyszerre láthatta a Fenségest és a Szé
pet, az Imádni és a Szeretni valót. A poros 
úton a császári menet kacskaringózott a Nap 
után, a patakban pedig a naplány rózsabőre 
omlott ezer szirommá a csillámokon.

A parancs szerint hajnali öt óra tizenöt 
perckor kellett fölszállnia harmadmagával. 
Egyetlen óra volt még lefekvésig s a nyugta
lan ágyban forgolódásig. Az apó szavai jutot
tak eszébe: "Mi messze elkerül, jó utat szab 
néked." Nem értette igazán. A fejpántját bab

rálta. Szemére húzta a festett napot. Amögött 
a lenyugodni készülő, valódi nap derengett. 
Bágyadtan meredt a textília szűrte alkonyi 
világba. A viharossá erősödő szél ’leszállás
ra" kényszerítette a sápad szirmokat. Az át
tetsző hártyákon, mint Nagocsi bőrén a hal
ványkék erek, átütött a föld nyirkos, fekete 
húsa. Tavaszi halál, olyan halál volt ez, amit 
senki nem vesz észre a kikelet érzékeket hó
dító kavalkádjában.

Konokul zúgott a gép motorja. Már har
minc mérföldnyire volt a szárazföldtől, amit 
még csak egy halvány vonás jelölt a láthatá
ron. A kelő nap ezüst fénnyel csillant meg a 
repülőnek csúfolt bádogdobozon. A célnak, 
az anyahajónak, mely felé hárman tartottak, 
dél-délkelet irányában kellett lennie. Körül
belül tíz percnyi távolságra. A görbe óceán 
még elrejtette Jakamo szeme elől. A szaké 
ereje már enyészett ereiben. Ezer méteren 
repült dermesztő, síri hidegben. Nem figyelt 
a többiek fájdalmas ugratásaira, mi több, a 
rádióját is kikapcsolta, gondolta, ösztöneire 
hagyatkozva messzebb érhet. Gémberedett 
ujjaiban halvány bizsergést érzett. Koszlott 
nadrágja "idegesen" surrogott. Öt perc múl
va meg kell pillantsa a célt, élete értelmét, a 
"halált hozó" pléhkoporsót, melybe izzó sze
gecsként fúródik majd bele. Az óceánt für
készte, mialatt egy nyomasztó gondolatot 
igyekezett elhessegetni magától. Kérlelhetet
lenül tört rá a Nagocsitól való elszakadás 
emléke.

Negyvenhárom tavaszán látta utoljára, 
amikor egy nevetséges "hőstettéért" hazaen
gedték a falujába. Minden alkonyaikor ki
mentek a völgyszurdokba, hogy megfüröd- 
jenek, s átadják magukat az édes együttlét- 
nek. Nagocsi földöntúli bájjal ékeskedett. Ba
rackvirág bőre és keserűmandula illata bű
nös gondolatokat gerjesztett a fiúban. "Nem, 
nem megyek vissza! Nem, soha! Ki nekem a 
császár? Mit nekem a többi istenek, mikor 
Amateraszu elküldte hozzám a leányát?! 
Bújjunk barlangba, erdők alján, s egyszer 
csak vége lesz ennek a szigetrengető pokol
nak, amitől már az Isteni Szél sem védi meg 
a japánokat." Elpilledve feküdtek az utolsó 
alkony bársony-füvén. De lassan öltözni kel
lett, mert éjféltájt indult a vonat, mely a be
hajózáshoz szállította az áldozati ifjak ezreit. 
Szedelődzködtek. Gyanús morajlásra lett fi
gyelmes Jakamo. A hegy mögül, ahol a falu
juk szerénykedett, tompa dörrenések hallat
szottak. Bombatámadás. Nógatta Nagocsit. 
"Gyerünk innen! El kell érnünk a Szellemo- 
dú-barlangot!" Kapkodtak. A völgyszurdok 
északi bejáratában vakító fények lobbantak. 
A tűzijáték egyre közeledett. Fönt nehéz ár
nyak úsztak, mint mikor tótágast áll a tenger, 
s halászokra vadásznak a víznek szörnyei. A 
levegő sistergett. A sziklák szetfeszültek. A 
fák kidűltek. Légnyomás hódította halak 
buggyantak elő a patakból. Jakamo, amint a 
szűk ösvényen szaladtak kéz a kézben, érez

te, hogy Nagocsi ujjai kisiklanak a markából, 
s a lány futásnak eredt a tűzár irányába. 
Zihálva magyarázkodott, vissza-visszafor- 
dulva rohanásában: "Anyakék., a jáspisnya
kék... ott maradt... már kétszáz éve jár 
anyáról leányra... nem hagyja..."

...A légnyomás ledöntötte lábáról az elké
pedt fiút. Sóhajtó csöndre ébredt. Egy halo- 
vány szél verte sóhaj volt az. Egy költöző 
lélek sóhaja. Körötte földből kifordult fák. 
Egy mély gödörbe bucskázott bele. Az érdes 
rögök között puha, rongyos selymet tapin
tott. Ismerte ezt a hűsen cirógató anyagot. 
Nyelte a könnyeit. Végre kikecmergett, s el
botorkált az emésztő tűzön túl, a bársonyos 
pázsithoz, amin ott derengett két szerelme
sen ölelkező test lenyomata. Kissé odébb a 
jáspisék, úgy, ahogy egy órával korábban 
odavetette a selymekből szabadult, barack
virág bőrű, keserűmandula illatú, törékeny 
"istennő". Jakamo zsebébe süllyesztette em
lékét, s szülőfaluját messze elkerülve, a ban- 
dzsa, füstös képű Holdat követve, nekivá
gott a városka felé vezető kacskaringónak, 
hogy idejében bevagoníroszhassák...

Szaggatta lelkét e gyötrő emlék. El kellett 
űznie, mert másképp eltéveszti a Nagocsi 
után vezető egyetlen utat. "Itt kellene lennie! 
Itt, ezen a helyen! De csak tajtékok. Amott 
delfinek ugrálnak. Sehol egy hajó! Sehol egy 
célpont!";.. Ml MESSZE ELKERÜL, JÓ UTAT 
SZAB NÉKED... Visszhangzott az apó hajda
ni intése. "Talán az a folt, az lehet!" S a távol
ban ringó árnyék felé irányozta rozoga égi 
batárját, a gépesített isteni szelet. Süllyedt 
vagy ötszáz métert, hátha jobban lát. A nap, 
a sugaras nap játszi délibábokkal csalta egyre 
beljebb. "Nem, nem az, csak egy fellegár- 
nyék. Mi lesz? Most mi lesz? Hol a cél? A 
célom?" Hirtelen eszébe villantak a vers so
rai: AZ UTAK PÁRHUZAMA: EGGYÉ OL
VADÁS... A monoton motorzúgás el-ela- 
kadt. Valami hibádzott ott bent, a gépezet
ben. Ha nincs cél, marad a céltalan zuhanás, 
a jeltelen odaveszés. Ócska repülője imbo- 
lyogni kezdett. Iszonyatos erőfeszítésébe tel
lett, hogy az alig működő "roncsot" szinten, 
egyenesben tartsa... A VÉGPONT MESSZE
SÉGE ÁLMOS VÁGY CSUPÁN... Kudarcba 
fulladt e motorizált szeppuku, egy semmi
lyen élet dicsőséges büntetése. Semmilye
neknek a halála is jelentéktelen, de jeltelen 
legalábbis — gondolta Jakamo. 'Mennyivel 
lennék több, ha százakat taszítanék magam
mal a hullámsírba? S mi jogon küldhetnék 
ismeretleneket magam elé a Nagocsihoz ve
zető úton, ami csak kettőnknek van kijelöl
ve?"... AMI UTAD METSZI, NINCS KÖ
DÉBE FORDUL...

Megfordította a gépet. Már nem érdekel
te a céltalanság, a kudarc. Levette nyakából 
a jáspiséket, rátekerte a botkormányra. 
Emelkedni próbált. A műszerek sorra csődöt 
mondtak az erőlködéstől. Kilencszázig küz
dötte föl magát. Szemébe sütött a nap. Derült 
volt az ég, mégis viharos szél kélt, amely 
ide-oda dobálta az ósdi masinát. Tudta, nincs 
már annyi üzemanyaga, hogy elérje az Isteni 
Szél hazáját, a tavaszos partokat. ÁNap kér
lelhetetlenül szúrta a szemét. Fél kézzel meg
markolta a botkormányt, s a másikkal sze
mére húzta a fejpántot. Jobbját is a kormány
ra engedte végül, s érezte, miképp morzso
lódnak szét ujjai között a napszín jáspis- 
kövek. A versike utolsó sorát mormolta ko
nokul, míg vakon, de bízva igyekezett tarta
ni a magasságot és az irányt...
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Az esőmber
Csak úgy visszakézből esik az eső. El

végre teheti... Nézem egy ideig, elmerül- 
ten, kitartó figyelemmel. Tehetem: szabad 
vagyok, független, akaratom ban nem 
korlátoz senki. M iután rájövök, hogy 
eggyé az esővel úgysem válhatok, hiába 
vágyom rá, kimegyek a lecsorduló égbolt 
alá. Szeretem, ha megázom Különös él
mény. Mindig az az érzésem támad, hogy 
az esőcseppek belém folynak, aztán ki be
lőlem, s viszik magukkal, amit vinniük 
kell. Primitív, de jó megoldás. A felvetett 
gondolatok ilyenkor visszazuhannak, a 
lélek pedig csak vándorol kétségbeeset
ten, néha falnak ütközik, vár tétován egy 
pillanatig, majd újra elindul. Mert a lelkek 
olyanok: folyton a helyüket keresik, pedig 
tudják, nincs olyan hely... Azért hát szá
mukra nem maradt más, mint az eső.

Ugye, különös teória? Ne higgyék, 
nem én gyártottam. Én nem vagyok képes 
rá. Csak arra, hogy meghallgassam, s bó
logassak. Lelkesen. Az ilyeneket, mint én 
is, egyesek árny ékembereknek nevezik, 
anélkül hogy tudnák, mi a fény. Szerintem 
én inkább esőember vagyok Vagyis nem 
is én vagyok esőember, ahhoz sem értek 
eléggé. Talán csak az szeretnék lenni. Az 
igazi esőember a barátom, Kopájos, aki a 
teória gyártója is. Dehogy a barátom! Ah
hoz, hogy a barátomnak nevezzem, túlsá
gosan tisztelem és megvetem. Egy furcsa, 
különc figura, aki egy viharos napon, 
sziklamászás közben lezuhant, szörnyet 
halt, s azóta meglehetősen kiszámíthatat
lan. Néha társaságok középpontja, nevet
gél és sugárzó arccal mesél, máskor nem 
ismer meg senkit, köszönés nélkül megy 
el az anyja mellett is. Ilyenkor tekintete 
révedező, tudni lehet, hogy máshol jár. 
Azt hiszem, az ilyen emberre mondják, 
mint Kopájos is, hogy lélekember. Persze, 
mondanak egyebet is... Engem abban a 
kegyben részesít, hogy figyel rám, magya
ráz nekem. Néha nem értem, mit mond, 
de azért bólogatok. Az az igazság, hogy 
büszke vagyok magamra, amiért magya
ráz nekem  Sokáig nem tudtam, miért te
szi, aztán egyszer megkérdeztem. Azt 
válaszolta, amikor megértem, miért teszi, 
akkor majd a magyarázatait is fogom ér
teni, maradéktalanul.

H át ezért igyekszem most is őhozzá, 
ebben az ítéletidőben. Az esőcseppek be
lém folynak, vagy legalábbis én azt gon
dolom  Mert azt szeretném. De ha nem 
úgy van, az se baj. Az a fontos, hogy én azt 
gondolom. Igen, jól sejtik, ezt is Kopájós
tól tanultam. Van mit tanulni tőle. Csoda- 
e hát, hogy szívrepesve megyek hozzá?! 
Azzal, amit rólam mond, mindig meg
nyugtat, vagy legalábbis felkelti a kíván
csiságomat magam iránt, és ez nagyon 
fontos. Én általában nem gondolok ma
gamról semmi különöset, szinte eszembe 
se jut, hogy vagyok, s hogy erre gondolni 
lehet, de Kopájos mindig olyasmiket lát 
bennem, olyasmiket mond rólam, hogy

attól meglepődöm, elcsodálkozom Meg
erősíti bennem a hitet, hogy jó az, hogy 
létezem, még akkor is, ha ez sorozatos 
véletlenek következménye. Mindig azt 
mondja, hogy az élet csoda, és azáltal vá
lik csodává, hogy nem vagyunk hajlan
dók elfogadni annak. Látják, nagyon 
eredeti ötletei vannak, szeretem őket. Él
vezettel iszom be minden szavát. Csak 
épp beszéljen. Mert néha nem hajlandó. 
Persze, elnézem neki, tudom, ez azért van, 
mert a sziklákon halálra zúzta magát. Az
óta néha kissé furcsán viselkedik, ami sze
rintem nem csoda. Ha, teszem azt, én zúz
tam volna halálra magam a sziklákon, 
minden bizonnyal sokkal hülyébben vi
selkednék, mint ő.

Drága barátom, vagy nem is barátom, 
Kopájos! Furcsa, irigyelt lénye vagy te en
nek a világnak. Még én is furcsának tarta
lak, és irigyellek is, pedig drága barátom 
vagy, vagyis nem-barátom. Az egyetlen 
ember, aki megért engem, pedig nem is 
kérem. Akihez szívrepesve megyek. Nem 
ígér semmit nekem, még csak nem is hív 
magához, de engem valami belső kény
szer hajt. Arra számítok, hogy őt hallgat
va, őt figyelve megértem magamat. Tu
dom, ez így elmondva ciki, de én csak 
ilyen nyers és egyenes tudok lenni. Néha 
az az érzésem, ő belőlem van, vagy én 
vagyok belőle, hogy mi összetartozunk, 
még akkor is, ha nagyságrendnyi különb
ségek vannak köztünk. Persze, nem sze
retném, ha tudná, hogy azt gondolom, 
hogy mi egymásból vagyunk, mert biztos 
nem tetszene neki. Csak megtűr maga 
mellett, nem tart egyenrangú társának. 
Néha azt látom a szemében, hogy szán 
engem, s magát is. Ilyenkor dühös vagyok 
rá, és imádom.

Amikor megérkezem, lakásukban síri 
csend fogad. Hosszasan elbeszélgetek ve
le, hogy készítsem fel magam hangulati
lag a Kopá jóssal való találkozásra.

Végre megjelenik ő is. Csuromvizesen, 
sárosán.

— A patak medrében jöttem hazáig, 
hogy ne fedezhessék fel nyomaimat az 
ólálkodó rézbőrűek — mondja bizalma
san. Nem csodálkozom. Kopájos egyéb
ként a fürdőből jött ki. Az anyja egy al
kalommal csevegő egykedvűséggel me
sélte el, hogy eleinte rendszeresen kidobta 
a fia által begyűjtött nejlonzsáknyi sarat, 
ha másért nem is, de nagy helyet foglalt a 
fürdőkádban. De végül Kopájos diadal
maskodott: anyja nem győzte olyan ide
gesen szemétbe cipelni a zsákot, mint ő 
amilyen magától értetődő nyugalommal 
mást hozott a következő napon.

Ránézek drága, egyetlen nem-bará
tomra, látom, hogy különleges kedvében 
van. Jön, hogy a szívemre öleljem, vagy 
szembeköpjem. Talán mindhettőt meg 
kellene tennem, ezek úgyis szorosan 
összetartozó cselekvések Egyik gerjeszti 
a másikat. M ielőtt bárm elyiket vagy 
mindkettőt megtehetném, vagy valamit 
mondhatnék, ismét megszólal:

— Húznak-e még azok a hosszú dró
tok odakint?

Hát húznak-e? Engem nem, pedig 
nem bánnám. Nem is tudom pontosan, 
mire céloz, csak sejtem. A válaszom még
is:

— Hogyne húznának, legalábbis két 
perce még húztak!

Az elmondottakhoz büszkén mosoly
gok, mint aki tudja, jó hírrel szolgál. Örü
lök, hogy kellemes hírt mondhatok Ko- 
pájosnak, ettől fontosnak érzem magam. 
Es ez fontos nekem. Pedig nem az a fon
tos, hogy fontos legyek, hanem az, hogy 
jó hírt hozzak. Vagyis hogy hozzak. A ho
zás sokkal pozitívabb cselekvést feltéte
lez, mint a vivés. Igen, ez már az én teó
riám, de nem-barátom nyilvánvaló hatá
sát tükrözi. Amit persze csöppet se bánok.

Válaszom hallatán Kopájos szeme föl
csillan:

— S ugye, milyen jó, hogy húznak?
— Persze... — bólogatok kissé bizony

talanul.
— A drótok megmászhatok. Valóság

gal kérik a megmászást!
— Azért húznak?
— Bárcsak mindig húznának!
— Hát...
— Mert ha húznak, akkor a léleknek 

lehetősége van... — itt nem — barátom 
elakad, a mondatot nem fejezi be. Máskor 
is csinál ilyent. Ez dühít. Arra gondolok, 
azért teszi, hogy engem kínozzon, hogy 
találgatásra kényszerítsen.

— Mire? — teszem föl a reménytelen 
kérdést, bár tudom, aligha fog válaszolni.

Persze, hallgat, rám  se néz, látszik raj
ta, hogy gondolatai elkalandoztak. Jó ne
ki! Ő tudja, mire van lehetősége a lélek
nek, ha húznak a drótok, ellenben én... 
Legföljebb találgathatok, de annak nincs 
sok értelme. Nem tudunk egy hullám
hosszra kerülni. Le vagyok maradva vele 
szemben. Kicsi vagyok hozzá, a mondata
ihoz. Látják, ilyenkor nem szeretem Ko- 
pájost. Ilyenkor szakadék van köztünk. 
Persze, olyan szakadék, amit én szívesen 
áthidalnék. Ez valósággal belső kényszer. 
Úgy érzem, életem milyensége függ a Ko
pájos mondataitól, melyek, ha elmarad
nak... Márpedig elmaradnak...

Ne gondoljanak arra, hogy Kopájos 
nélkül nem boldogulnék az életben, vagy 
ilyesmi. K önnyedén olvasok sorsom  
könyvéből. Sorsom könyvét sosem nyi
tom ki. Egyszerűen csak arról van szó, 
hogy Kopájos megmutatja, amit minden
kinek jó látni, mert nem érdemes. Fölveti 
egy másik dimenzió lehetőségét, mely di
menzióba az ember sosem juthat el, mert 
benne van. Kopájos olyasmiről beszél, 
ami nincs, mert lehetne, ami hiányzik az 
embernek, mert semmi szüksége rá. Hát 
ezért jó figyelni rá. Rólam például azt 
mondja, lelkem kapuján ketten kopogtat
nak, és mindkettő én vagyok, aki nem 
vagyok.

Megfigyelhetik, hogy majdnem min
den mondatában benne van a lélek szó. Ez 
engem személy szerint bosszant. Nem tu
dom, miért kell folyton ilyen konkrét, kéz
zel fogható dolgokat emlegetnie, miért

> » »  » > » »
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nem tud néha kicsit elvontabb, elméletibb 
lenni. Egészen összezavar. Bevallom, nem 
értem tökéletesen, mire céloz azzal, hogy 
lelkem kapuján ketten kopogtatnak, és 
mindkettő én vagyok, aki nem vagyok. 
Persze, az is lehet, nem is akarja, hogy 
értsem. Az állítás elvontabb, elméleti ré
szét (mely a "kapu" és "kopogtatás" fogal
mak köré csoportosul) tudom értelmezni, 
de ilyen konkrét, kézzel fogható tényezők
kel, mint "lélek”, "én", "nem én", nincs mit 
kezdjek Nem hozhatók közös nevezőre. 
Ez főként azért bosszantó, mert állítólag 
rólam van szó, bár ebben sem vagyok biz
tos. Vajon Kopájos talányos kijelentésének 
homlokterében az áll, hogy nem lehet kö
zös nevezőre hozni magamat magammal? 
Vagy nem is kell?

— Most akkor kimegyek — szólal meg 
Kopájos hosszas hallgatás után —, hogy 
tekerjem föl őket. Hogy aztán...

— Miket? — nézek rá értetlenül, de ő 
újból nem méltat válaszra.

— Szerintem te most még ne gyere — 
néz vissza rám —, vagyis tégy, amit 
akarsz, de...

Elbizonytalanodva nézek rá. Miért 
nem fejezi be már megint?! Miért őrjít meg 
ezzel? Mi az, hogy még ne menjek? Mi az, 
hogy tegyek, amit akarok, de...? Gondol
kodni kéne. Értelmezni azt, amit nem le
het.

Amire az ajtón kifordul, annyi legalább 
tudatosul bennem, hogy a húzó drótokról 
beszélt. Persze, mialatt én a meg nem ér- 
tettség kicsinyes fájdalmát nyüszítettem, 
ő folyamatosan rájuk gondolt, kidolgozva 
a stratégiát. Micsoda nagyszerű ember! 
Ámulatból ámulatba ejt!

Csak azért is megyek, döntöm el ha
marjában, hogy ne maradjak le semmi lé
nyegesről. Gyorsan kilépek az ajtón, s 
Kopájos után loholok. Mint egy kiskutya. 
Mint aki tudja, most végre megérthet va
lamit. Valamit, amit talán nem is akar, 
mert fél tőle. A megértés a folyamat lezá
ródását is jelenti, melytől ösztönösen irtó
zom.

Kilépek az utcára. Az eső vadul zuhog. 
Függöny. Alig lehet mögéje látni. Nagy 
későre megpillantom Kopájost: átszelle
mült mosollyal áll az út közepén. Itatja 
magát az esővel. Eggyé válik vele. Gyö
nyörűséggel. Én is, ágaskodik bennem a 
vágy. Mert akkor az esőcseppek belém 
folynak, aztán ki belőlem, s viszik maguk
kal, amit vinniük kell. Vagy ha nem is így 
történik, legalább meglesz az esélyem, 
hogy így gondolhassam. S ez a legfonto
sabb.

Megindulok feléje, de nem közeledem, 
a függöny nem enged, fallá válik, mit meg 
kellene mászni, csak kínlódom, csak kín
lódom, eredménytelenül, Kopájos pedig 
közben forogva távolodik tőlem. Ez azt 
jelenti, most még nem tarthatok vele. Mert 
még nem vagyok elég érett. Még nem va
gyok felkészülve...

Tudom, őt a húzó drótok most beteke
rik, föltekerik magukra. Elviszik, vagyis 
fel. Tudom, Kopájos szerint az eső a lélek

húrja (lehet, nem pontosan idézem állítá
sát), melyen föl lehet jutni. Hogy hová? Ez 
az, amit én nem tudok. Ő talán igen. Ezért 
kell folyton a nyakára járnom, ezért kell 
eltűrnöm rigolyáit. Most megint mérges 
vagyok rá. Eredj csak! Persze, egyedül! 
Engem magamra hagysz, aztán gúnyo
lódsz rajtam! Menj! Bárcsak sose jönnél 
vissza.

Mialatt tehetetlenül döhöngök, amiért 
az esővel nem sikerül kapcsolatot terem
tenem, tehát akkor magammal sem, Ko
pájos teljesen eltűnik a szemem elől. 
Gondolom, a húzó drótokon feljut, fel 
oda, ahová mindig is készült. Mindegy. 
Számomra oda még nem vezetnek u tak  
Talán nem is kívánkozom. Még nem  Fél
nék. Ót azonban nem féltem. Ha úgy érzi, 
majd visszatér, esetleg merő óvatosságból 
a patak medrében, az ólálkodó rézbőrűek 
miatt. A húzó drótokat sosem hozza ma
gával, de újra meg újra elforog velük, bol
dogan.

Kiköpök, s az esőnek hátat fordítva 
hazaballagok. Fejemben visszhangzik 
nem-barátom gyakran emlegetett monda
ta: az élet csoda, azáltal válik csodává, 
hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni 
annak. A francot, kiáltok fel ingerülten: a 
húzó drót maga a csoda, mely lerombolja 
önmagát, mint csodát. És én? Lelkem ka
puján ketten kopogtatnak, és mindkettő 
én vagyok, aki nem vagyok? Az nem va
gyok, akinek a húzó drótokon sikerül fel
jutni oda, ahol mindkét kopogtató én 
vagyok? Eh, badarság! Kopájos értelmet
len teóriája, melynek bárgyú módon be
dőltem, mert azt hittem, az jó lesz nekem. 
De ennek vége, mert látom: a kulcsfontos
ságú helyzetekben úgyis egyedül hagy. S 
azzal, hogy ő elmegy, a teóriái is elveszítik 
érvényüket.

Mialatt ezt végiggondolom, váratlanul 
eláll az eső. A drótok elszakadnak. Ekkor 
már tudom, hogy baj lesz, azaz van. Ko
pájos ismét lezuhan a szikláról, halálra 
zúzza magát, alig lehet lelket verni belé.

Milyen jó, hogy én nem vagyok hegy
mászó, tölt el a kellemes felismerés. Még 
hegymászó felszerelést sem vásároltam 
soha, hogy ne legyen mi csábítson, hívo
gasson. Tehát biztonságban vagyok. 
Egyedül, magamban hiányra találva. 
Megszaporázom lépteimet, hazaérek, vá
ratlanul feltörő indulattal benyitok a szer
tárba, előrángatom hegymászó felsze
relésemet, s a szemétre vetem Az erősza
kos mozdulattól megszédülök, és zuhan
ni kezdek Tudom, csak az eső menthetne 
meg. A lelkem húzó drótja. A Kopájosé.

A pszichiátemő
lélektani krimi
majdnem amerikai módra
Kis túlzással Koszó Benjámin a rossza

ság megtestesítője volt. H uszadik évét 
nemrég töltötte be, eddigi élete során 
egyetlen kreatív, pozitív gondolata sem 
volt, vagy ha volt, jól álcázta. Naphosszat 
otthon lebzselt, csak éjszakára jött meg a 
kedve, mint a bagolynak olyankor megin
dult zülleni, bárokba, diszkókba. Persze, 
anyján élősködött, aki elvált asszony volt, 
egyedül nevelte nagyra és tündöklőre 
mákvirágját. Egyetemre hiába küldte, ál
lást hiába szerzett neki, Benjáminnak sem 
a tanuláshoz, sem a munkához nem füllött 
a foga. Mint a mesebeli lusta fiú, csakhogy 
ő nem volt mesebeli, így esetében a javu
lás, észhez térés esélyei is igen minimáli
sak voltak Ráadásul nem is a lustaság volt 
a legfőbb hibája, hanem, mint már említet
tem, a rosszaság. Nevezzük gonoszság
nak?

Megkeserítette anyja életét. Ellopta a 
gondosan kuporgatott konyhapénzt, éj
szakánként be-beállított egy-egy ittasan 
kacarászó lánnyal, hangos, szennyes orgi
át csapva, hogy másnap az anyja összeszo
rított szájjal tuszkolja ki a még mindig 
szédü lt hölgyet, bugyiját a nyakába 
akasztva. Amire az üvegek összeszedésé- 
re került a sor, Benjámin is felébredt, szü
lője ig y ek ez tén  hang o san  röhögve. 
Dehogy szerette ezeket a lányokat! A sze
relem ismeretlen érzés volt számára, egy
szerűen elvette, amit adtak

Nem volt tekintettel senkire, sokat za
báit, az utolsó falatokat is képes volt anyja 
elől elenni, néha bent felejtette magát a 
kamrában, egymás után négy-öt befőttes 
üveget is kiürítve. Koszóné nem tehetett 
semmit, nem bírt vele. Nem tudta, hol 
rontotta el, mikor csúszott ki keze közül a 
gyeplő. Csak azt tudta, hogy ennyi rosz- 
szaságot egy helyen még nem tapasztalt. 
Néha már félt is a fiától, olyankor, amikor 
abból az öncélú gonoszság csírái bújtak ki. 
Amikor elkapta a farkánál fogva a macs
kát, s a feje fölött megforgatta, szegény 
pára visításán éktelenül kacagva. Amikor 
kitépdeste a papagáj tolláit, hogy aztán 
csupasz testét lefesse kék olajfestékkel. 
Örömtermő gonoszsággal.

Koszó Benjámin az anyját még sosem 
bántotta, legföljebb csak szóval. Kuss le
gyen neked, hangzott el néha, az anya 
pedig hallgatott, nem húzott ujjat a fiával. 
Néhány alkalommal — amikor jó hangu
latúnak látta — megpróbált a lelkére be
szé ln i, a rra  k érve , hogy legyen  
emberszeretőbb és kedvesebb, de olyan 
hangú elutasításban volt része, hogy vé
gül letett az efféle kísérletekről. Micsoda 
szörnyeteget hoztam a világra, gondolta 
olykor könnyes szemmel.

Koszó Benjámin megpróbált minden
kit kihasználni. Akit pedig nem lehetett, 
azt mérhetetlenül meggyűlölte. Azt is, aki 
valamiben megpróbálta megakadályozni,

folytatás a 12. oldalon
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vagy egyszerűen csak megszólta gálád vi
selkedése miatt. Mint például a szomszé
d o t is. Az anyja azó ta  is szégyell 
szembenézni vele, mint ahogy lassan az 
egész város előtt röstelli a fiát, és vele 
együtt magát is. A szomszéd, merő jóin
dulatból, arra gondolva, hogy egy kis fér
fiúi szigor kell a fiúnak, rápirított, miért 
nem dolgozik, miért csak cselleng föl-alá. 
Benjámin másnap megfogta a kutyáját, 
bakancsos lábával istentelenül megrug
dosta, majd az ekképp megnyomorított 
állatot beszorította két létrafok közé, há
tulról nekiállt, s a marjánál megvágva 
kezdte a bőrét a testéről lefejteni, míg a 
kínoktól megvadult, fájdalmában vonító 
állat kitépte magát a létrafokok szorításá
ból, s elrugaszkodott, hogy ezen mozdu
la tával elevenen m egnyúzza m agát, 
lévén, hogy Benjámin az általa felmetszett 
bőrrészt keményen markolta... És mind
eközben dühtől eltorzult arccal íogadko- 
zott, hogy a gazdája is így járhat, ha nem 
a maga dolgával törődik.

Az emberek lassan azt kezdték mon
dogatni, hogy ilyen elvetemült, öncélú 
gonoszsággal még nem találkoztak, s 
hogy ez biztosan betegség. Gonoszságbe
tegség. Első számú szimptómája: gonosz
ság a gonoszságért. Merthogy az már nem 
rosszaság. Vagy mégis? Talán gyógyítani 
kellene. Jobban tenné, ha pszichiáterhez 
vinné a fiát, kezdték biztatgatni az embe
rek Koszónét, van a városban egy kitűnő 
szakember, voltak már aggasztó állapotú 
páciensei, talán vele is elbánik. Addig 
mondogatták, biztatgatták, hogy az anya 
lassan hajlani kezdett a szóra, nem maradt 
más hátra, mint fiát is meggyőzni a terv 
helyességéről. Hogy először hallani sem 
akart róla, az természetes. Anyja ígért fűt- 
fát neki, csalogatta, nógatta, de ő nem 
akart kötélnek állni. Mit gondolnak, kite- 
rítkezem én egy idegen előtt? Hogy jön ő 
ahhoz, hogy az én dolgaim közt akarjon 
vájkálni?

Már úgy látszott, dugába dől a terv, 
Benjámin makacsságát nem lehet megtör
ni, amikor felröppent a hír, hogy új pszi
chiáterérkezett a városba, egy egyetemről 
most kikerült fiatal hölgy, aki megszállott
ja a munkájának. Ráadásul szép is. Hm, 
egy hölgy, aki még szép is, habár pszichi
áter? — morfondírozott magában Benjá
min —, így m ár kissé másként fest a 
dolog... Nézzük csak meg közelebbről, 
úgyis anyám fizeti a konzultációt. Ha nem 
tetszik, egyszerűen otthagyom, s eljö
vök...

De bizony tetszett neki! Szép volt, nő
ies, puha, gömbölyű, ugyanakkor maga
biztos. Benjámin ilyen nővel még nem 
találkozott. Egészen összezavarodott. 
Már a mosolyától is, hát még amikor kér
dezni kezdett! De összeszedte magát, vá- 
laszolgato tt, közben meredten nézte. 
Mint akit megbabonáztak. Csákót látta. A 
nőt, nem a pszichiátert. Nem érdekelte, 
hogy az csak a munkáját végzi. Beleszere
tett. Meglepetésére. Élőször nem tudta, 
mit kezdjen ezzel az idegen érzéssel. El
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hessegetni nem bírta, mert úgy igazából 
nem is akarta, de akkor mi legyen vele? 
Mire jó? A pszichiáter természetesen látta, 
hogy milyen változás megy végbe pácien
sében, és úgy vélte, nyert ügye van. A 
szerelem hatására biztosan megnyílik e- 
lőtte. Számára csak ez volt fontos. Szenve
délyesen végezte munkáját. Beszéltette, 
arra kérte, mondjon el mindent, amit gon
dol. Benjámin hadovázott, locsogott. 
Nem, most a gonosz gondolataidról be
szélj. Ez körülbelül az ötödik konzultáció 
alkalmával történt. A fiú értetlenül nézett 
vissza rá. Milyen gonosz gondolatokról? 
A pszichiáter ekkor felemlegetett néhány 
olyan esetet, amit az anya mesélt el neki. 
Hogy azok mennyi gonoszságot mutat
nak  Nemsokára kiderült, hogy Benjámin 
nem tudja, mi a gonoszság, hogy szerinte 
azok az események semmiféle gonoszság
ra nem utalnak. A pszichiáter kipirult, láz
ba jött, úgy érezte, élete legérdekesebb

esete ez. Egy gonosz, aki nincs a gonosz
sága tudatában. Ha tényleg nincs... Akkor 
mondd el azokat a gondolataidat, amik 
akkor támadnak, amikor úgy érzed, hogy 
közted és a világ között ellentét van. Aha, 
így már világosabb, mosolyodott el Ben
jámin. A szerelem igyekezete megszépí
tette egyébként torz mosolyát. Az a világ 
például az anyám..., ha nem akar pénzt 
adni. De én egyszerűen elszedem tőle, he
he, villant meg a szeme keményen, a pszi- 
chiáéter pedig összerezzent. Ma is azt 
fogom tenni. Vagy a csapos, amikor nem 
akar hitelbe kiszolgálni. Egyszer bele
nyomtam a fejét a söröskancsóba, azóta 
kiszolgál. Ha tudnád, milyen mulatságos 
volt, ahogy csöpögött le a hajáról a hab, s 
összekeveredett az orra vérével... A pszi
chiáterekkor leintette, hogy rendben, elég 
lesz, s kikísérte a rendelőből. Még véletle
nül se mondta, hogy többé ne tégy ilyene
ket. Tudta, úgysem hallgatná meg. Még 
nem...

De Benjámin másnap is elment hozzá, 
és harmadnap is. Beszélgettek. Csak az a 
fontos, hogy őszinte légy hozzám, mon
dogatta a pszichiáter, de Benjámin nem 
figyelt, el volt foglalva a szerelmével, an

nak palástolásával, illetve kifejezésével. 
Mikor melyikkel. A pszichiáter titokban 
mulatott rajta. Nem, arról szó sem volt, 
hogy ő is megszerette volna Benjámint. 
Mindössze egy érdekes szörnyetegnek 
tartotta, akit megszelídíteni kihívás volt 
számára. Miközben vele foglalkozott, 
máris az eset sommájaként megírandó ta
nulmányára gondolt, mely tanulmány 
szakmai hírnevet, előrelépést fog jelenteni 
neki. Mindent meg akart tudni róla. Már 
a napi programját is kikérdezte, hogy mit, 
miért csinál. Ma anyám szilvás gombócra 
hívta a rokonainkat, de én érkezésük előtt 
felfalom az egészet, mondta Benjámin át
szellemült mosollyal. A pszichiáter nem 
tudta eldönteni, komolyan gondolja-e. És 
miért falod fel? Csak. Utálom őket. Minek 
jönnek hozzánk?! A pszichiáter úgy érez
te, ez már neki is sok. Vajon még a szere
lemben is gonosz?, kérdezte magától, és 
érezte, ennek mindenképp utána kell jár
jon. Szakmai kihívás megtudni. Agonosz- 
ság szerelmi megnyilatkozása...

Attól a naptól kezdve kezdte közelebb 
engedni magához Benjámint. Beszélgeté
seik csapongóvá váltak, egyre gyakrab
ban érintették a te meg én fogalomkörbe 
tartozó dolgokat, szót szó, mosolyt mo
soly követett, aztán Benjámin megfogta a 
pszichiáter kezét, az hagyta, aztán meg
csókolta, annak ez ellen se volt kifogása, 
aztán ráfektette az ágyra, az engedte, és 
egyebet is engedett, és Benjámin magáévá 
tette, követelőzőén és vadul. Vele nem is 
törődött. Utána pedig boldogan (szerel
mesen?) nézett rá. Mint aki mindent jó
nak, rendjén valónak vél. Mint aki élete 
egyik legboldogabb pillanatát élte át. 
Mint aki meg van győződve róla, hogy 
ezzel a másik is így van. A pszichiáter 
sírva fakadt. Talán mégsem érte meg ek
képp kísérletezni. Ráadásul még mindig 
nem tudta eldönteni, gonoszság volt-e, 
amit Benjámin, ez a vadember tett vele. 
Persze, szerelemnek is furcsa egy kicsit...

És kiderült, a pszichiáter rosszul be
csülte föl páciensét, illetve rosszul terve
zett. Benjámin ugyanis folytatást kívánt, 
egész teste-lelke követelte a számára új 
érzés kiteljesítését. A pszichiáter azonban 
többé nem tudta elviselni a közelségét, a 
lehelete szagát (a gonosz embereknek a 
lehelete is más?), és kerek perec megta
gadta a vele való újbóli ágyba bújást. Sze
relmes gonosza elképedve kérdezte meg, 
miért? A pszichiáternek nem volt mit ten
nie, olyannak kellett lennie, amilyennek ő 
kívánta tudni Benjámint: őszinte (gonosz?). 
Az csak egy kísérlet volt. Hogy lám, milyen 
vagy olyankor. Immár tudom, többé nem 
kívánom megismételni a dolgot. Benjámin 
szeme összeszűkült: kísérlet? Velem? Hogy 
tehetted ezt? Aljas vagy! Legszívesebben 
megölnélek! Széttrancsíroználak.

A pszichiáter elmakogta, hogy örül az 
őszinte kinyilatkozásnak, magában meg
állapította, hogy kísérlete végeredmény
ben sikeres, a gonoszak valóban gonoszak 
a szerelemben is, azzal előrántotta szolgá
lati pisztolyát, s lelőtte Koszó Benjámint. 
Önvédelemből?
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GYULAI LEVENTE

Hétköznapok 
a költészetben

"Ha fölteszem a kérdést, 
nem csináltam semmit 
(de van legalább 
egy föltett kérdésem).
Ha megválaszolom a kérdést, 
nem marad semmim."

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ:
Mindent szó szerint

"Emerson azt mondta, hogy a könyv
tár olyan varázsszóba, ahol sok elvará
zsolt szellem lakozik. Am azok hívó sza
vunkra megszólalnak; egy könyv, ez a 
könyv, míg ki nem nyitjuk, szigorúan vé
ve és szó szerint csak egy kötet: tárgy a 
tárgyak között. Amikor kinyitjuk, amikor 
a könyv rátalál az olvasójára, létrejön az 
esztétikai jelenség. De tegyük hozzá, még 
ugyanannak az olvasónak is mást jelent 
egyazon könyv, hiszen változunk, hiszen 
[...] olyanok vagyunk, mint Hérakleitosz 
folyója, aki szerint a tegnap embere nem 
azonos a ma emberével, amint a ma em
bere sem azonos a holnap emberével” — 
írja J. L. Borges A költészet című esszéjében. 
Lövétei Lázár László Távolságtartás című 
kötete is beleillik az előbbi gondolat me
netébe, sőt azzal egészíthetnénk ki az idé
zetet, hogy az olvasóval együtt a szerző is 
versről versre változik, alakul. A Távolság- 
tartás versei hétköznapi események köré 
épülnek, mint az utazás, étkezés, olvasás 
stb., és így bizonyos fogalmak hangsúlyo
zó ttabb formát nyernek. Ilyenek az ágy, az 
ú t vagy a mosakodás. A szerző ironikusan 
viszonyul a környezetéhez és önmagá
hoz, távolságtartóin kezeli az érzelmeket. 
Ezen tulajdonságai azt teszik lehetővé, 
hogy különböző alteregókra találjon, vagy 
esetleg lehetséges álarcként kezelje a világ 
tárgyait: "lehetnék ingatlanügynök, /  áldo
zatokra kész, /  de kőműveskelemen is" 
(Most halálpontosságot), "adventi koszorúd
ba /  már lehetek szalmaereklye." (Csöndben 
érni) Lövétei Lázár László (a továbbiakban
L. L. L.) feltárja a világot, és egyben saját 
maga is feltárulkozik. Ez a két folyamat 
alakítja a kötetkorpuszt, hol egymásba át
tűnő esetekről van szó ("Mert én hajlamos 
vagyok /  mindent szó szerint érteni: kele
ties nyugalommal összpontosítani, /  míg 
az a virágcserép végre elmozdul..." — Min
dent szó szerint), hol a két szint párhuzamos 
meglétéről ("S tökéletlen vedlésem /  a mos
dóasztalnál /  továbbra is életben tartja /  
Istent." — Hit és kézügyesség).

A kötet három ciklusa — már csak cí
müket nézve is: Nyílt pálya, Ellenérzés, Tá
volságtartás — valamiféle hanyatlást 
sugall. Az elsőben a lehetőségek megléte 
csillan fel, a másodikban reakció támad az 
elsőre, míg a harmadik a Nyílt pálya eluta
sítását tételezi.

Úgy tűnik, hogy az első ciklus a lírai 
alany ideálissá való átalakulására ad lehe
tőséget, igazából a szerző a saját "fogyaté- 
k o sság a ira"  v ilág ít rá a vágyainak  
megjelenítésével. Végül a célok lépésről

lépésre beilleszkednek a hétköznapok ru
tinjába és elhalványulnak: "de mindig 
olyankor /  torpanok meg, /  mikor hátrafe
lé legalább, de támadnom kellene" (A fej 
fölösleges), "ha legalább ennyire venni tud
nám — hajszálnyi pluszokkal is — az aka
dályokat, vagy ha megkerülhetném /  a 
nyílt pálya szűkületeit" (Nyűt pálya). A hét
köznapok történései közt rejlik az az erő, 
ami a versek létét biztosíthatja, ez az a vá
gyakozás, ami a rutintól, megszokottól va
ló elkülönülésre nyithatna utat: "Várom, 
nem keresem, de várom /  az említésre mél
tót, mint sok-sok /  kilométer után egy vélet
len átjárót" (Rendezett minden). A rutinból való 
kilépést a feltételes módú események biztosít
hatnák: "s nem bezárulna: fojtogatóvá /  szű
külne utánam a kör" (Távolságtartás), "ha meg
számolnám, kiderülne: /  legalább négyféle 
módon /  lehet elviselni az összezártságot..." 
(Elakadok a bonyodalomnál).

A fizikai múlandóság is a rutin, megszo- 
kottság része: a ránc fogalma kapcsán a 
szerző ironikusan próbálja kezelni az elke
rülhetetlen emberi tulajdonságokat: "Ösz- 
szegyűjthetném rakásba mindazt, /  amibe 
úgy-ahogy beleszoktam: /  bűnöket, ránco
kat, egyszóval mindent. /  Legalább fényes 
homlokkal mehetnék haza. /  S nem elven
ném, hozzátenném végre a részem" (Elveszem a 
részem). (Kiemelés tőlem— Gy. L.) Aciklust 
záró költeményben, a Találkozás egy médi
ummal címűben a ránc a szerzőről a takaró
ra kerül, s így talán sikerült egyfajtaképpen 
megválni az egyik emberi negatívumtól, az 
öregedéstől, még ha vers szintjén is. 'Távo
záskor elsimítja a ráncokat /  takarómon."

A második kötetrész, az Ellenérzés tovább 
színezi a férfi—nő relációt. A nő itt is ugyan
úgy a hétköznapi rutin szerves része, mint a 
többi versben, de egy bizonyos ponton a 
kapcsolat két oldala eggyé lesz: "tanuljuk 
meg az egyneműt, /  izguljunk: a sötétben 
élmény-e még /  az első hó, a Föld és az Ég 
— /  / a  Pokolról tehát nem beszélek.” (Meg
tanuljuk az egyneműt) Látjuk, hogy a két em
ber közti viszony természeti kapcsolattá 
transzformálódik ("a Föld és az Ég").

AMosf halálpontosságot dm ű versben du
ális helyzet rajzolódik k i a szerző az olvasó
hoz és a nőhöz szól egyszerre: "Kinéztelek 
magamnak, ennyi. /  A többi: nyelvtan, épí
tészet, /  és a fiús napjaidon szokásos /  vesz
tegzár: se ki, se be, /  alföldi nyelvtant akarsz, 
/  nagybetűt és központozást".

Az út fogalma, a pontosság és a vallá
sos utalások átjárást teremtenek meg a két 
ciklus között.: "A Te nevedben, Uram" (A 
kísértetek megszelídítése), "Ami kint van, 
maradjon is ott, /  bástyából, mellvédből 
Ige legyen — Jn 1. 1" (Most halálpontossá
got), "Mintha éjszakányi utat álltam volna 
/  végig a pótkocsi folyosóján" (A Szent 
Magdolna-elv), "pontos időben a megfelelő 
helyre" (Toronyiránt).

A harmadik ciklusban, amely a kötet 
címét hordozza, a szerző kömyezetértel- 
mező magatartása kiteljesedik, és bekö
vetkezik a világgal való eddigi óvatos 
együttlétet felváltó távolságtartás. L. L. L. 
érzékelteti, hogy a közöny, a rutin az igazi 
érték az ember életében, még a nővel való

relációban is: "hagyom, hogy beszéljen a 
nő: /  estére úgyis kideríti, /  hogy a kö
zöny isteni eredetű" (Mindennapi spekulá
ciónkat). Ebben a versben történik meg az 
ellenfél lokalizálása, ami szükségessé tet
te a távolságtartást. L. L. L. egyes szám 
első személyben írja a verseket, ezzel le
hetőséget ad a párkapcsolat egyoldalúsá
gának a megítélésére. A kötet némelyik 
verse úgy is elképzelhető, mint egy, a köl
tő életéből való napnak a tükrözése. Az 
ellenfél talán az az elképzelt ideális világ, 
ami mindig magára vonja a figyelmet a 
realitásból, noha az ember tudja, hogy a 
vágyak világa élteti őt ugyan, de a virtua- 
litás csak pillanatnyi menekülést ad a 
megszokottból, és a rutiné a főszerep. Az 
is meglehet, hogy a hétköznapoknak vers
ben is megélése átszínezi a kikerülhetet- 
lent: a rutin rabja maradni. A távolság- 
tartás már a kötet borítóján is megmutatko
zik. A gyöngédséget, ártatlanságot és kiszol
gáltatottságot jelképező pillangó és a tüskék 
oppozíciója beépül a kötet ellentétvilágába, 
amelyben helyet kapott még a Fold — Eg, a 
kint — bent:"Kívülről jön, állok elébe. /  
Amúgy ingerszegény, /  a belső életre fogad
tam" (Ellenérzés), a felszín — mély: "Egyik 
szál evezés a felszínen, /  a másik mélytengeri 
/  merülés lenne, /  de ahol a kettőt összebo
gozom, /  szobahőmérséklet legyen" (Merü
lés is lenne) ellentétpár is.

Az ágy fogalma az, amelyik átöleli mind 
a három ciklust, tudniillik a többi hétköz
napi esemény közül neki jut a legnagyobb 
elismerés, érték, hiszen vele az ember sok 
időt tölt el, és még menhelyként is szolgál
hat: "ágyból végül ágyba /  menekülök 
vissza" (Hit és kézügyesség), vagy éppen a 
kedveshez vezet: "érezhetően szűkül a kör 
/  ágyadig, ami ha nem is emel, /  legalább 
felszínen tart" (Ellenérzés), sőt annyira fon
tos, hogy "esti logika" is kapcsolódik hozzá: 
"»Ma ismét sértetlenül léphetek ki /  a tűz- 
függöny mögül«, mondom /  az ágyban esti 
logikámra /  hagyatkozva, mert ha cukro
zott kávé, /  szegényes desszert nem tudott, 
/  nem fog elkedvetleníteni /  a férfilépték 
szerint túl kevés szerető sem" (Esti logikára 
hagyatkozva).

A kötet utolsó verse, a Mindennapi spe
kulációnkat című arra tereli az olvasó figyel
mét, hogy a világ történéseit, az időt csak a 
saját értékeink megteremtésével gyűrhet
jük le. Ilyen érték a belső idő is. A vers 
utolsó szakasza a nőnek mint külvilági 
komponensnek az ellenfélként való szám
bavételét hangsúlyozza, és azt is megvilá
gítja, hogy a Urai alany távolságtartása 
bekövetkezik "Meggyengült ellenfél, hogy 
szarvát /  törjem, holnaptól lesz füldugóm 
/  és belső időm." Igazából ez a tett — a 
külvilágtól való elzárkózás — posztmo
dem gesztusként is értelmezhető, hiszen az 
egyén csak így képes megőrizni belső érté
keit és létstílusát, a kék (az elérhetetlen szí
ne) pillangó csak így kerülhet biztonságos 
távolba a tüskéktől. A távolságtartás a túlé
lés lehetőségét biztosíthatja.

Lövétei Lázár László, Távolságtartás, 
C síkszereda, P ro-Prin t K önyvkiadó, 
2000

-  HELIKON---------------------
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En leszek
D'Artagnan
Zagyi megállt a targoncával, leporolta 

a nadrágjáról a mészport, és váratlanul 
közölte velem , hogy m egalkudott az 
egyik kollégájával egy kínai dobszerkóra, 
hiányzik ugyan a lengőcin, de nem baj, 
van neki egy ismerőse, a Béci, akinek van 
mindenféle cucca, még eredeti Marshall- 
ládája is, amit faragott keményfából, és 
csinálunk nála egy együttest. Nekem van 
gitárom, és bevesszük még a Petyát, aki 
ugyan nem  ért semmihez, de seggig érő 
haja van, és szakálla meg minden, úgy néz 
ki, mint egy vadállat, és az unokabátyja, 
Csongor, remekül tud inni, ő lesz az éne
kes. Jól van, mondtam, majd valami sú
lyosat fogunk játszani, m arhahúsdara
bokat dobálunk a közönség közé, esetleg 
Petya köphetne vért is, vagy tanuljon meg 
basszusozni, háttérnek meg felakasztjuk 
azt a koponyát, amit a tavaly loptunk a 
kriptából, de mikor kifőztük, szétment, és 
muszáj volt papírmaséból üjragyümi a 
pofáját, de nem gond, a működtől úgy 
sem fog tisztán látszani, majd Csongort 
odaállítjuk elé, ha hajnalodik. Zagyi ki
nyögte, hogy ő úgy gondolta, hogy valami 
szép zenét játszunk majd, ő már tud is 
dobolni egy ilyen számot, az a címe, hogy 
Álmodj királylány, s a Béci sem fog örülni, 
ha majd ordítozunk, meg tárjuk a földet. 
Akar a fene álmodozni, mondtam, még 
hogy királylány, tudhatnád te is a nyolc 
osztályoddal, hogy a királyokat már rég 
kiebrudalták  m indenfelé, legfeljebb a 
csontjaikat m utogatják múzeumokban 
meg templomokban, csak az a múmia él 
még Olaszországban, vagy az a pápa? 
Tudja az Isten, a Béci meg üljön le magá
nak, mi nem adjuk el magunkat, azt játsz- 
szuk, ami kijön belőlünk. Na, az se lesz 
valami illatos, morogta Zagyi, reggeli kín
lódásaira gondolva, aztán lelki szemei 
előtt megjelent a Grammy díjosztás, de 
akárhogy erőlködött, saját magát nem lát
ta, vajon hol lehetek, gondolta, és körülné
zett, de nem látta sem a sofőrjét, sem a 
testőrt. Biztosan alszanak a limuzinban, 
mosolyodott el bölcsen, és továbbtolta a 
targoncát. Petyának volt egy dobozgitárja, 
csak egy kicsit megrepedt, mikor belevert 
egy szeget, hogy tudjon rá madzagot köt
ni, de így is tűrhetően szólt ahhoz képest, 
hogy Petya csak az a-mollt ismerte. Dél
után elmentünk Zagyihoz, épp a káposz
tákat locsolták az anyjával, zavartan 
fogadott, és vörösen suttogta, hogy most 
nem nézhetjük meg a dobjait, esetleg na
gyon távolról megmutathatja, de semmi 
szín alatt nem próbálhatjuk ki. Amikor a 
tegnap hazacipelte, betette a fészerbe, s 
miközben vacsorázott, a szuka beleköly- 
kezett, s a kutya nagyon ideges ilyenkor, 
nem ajánlatos közel menni, az apjának is 
megharapta a múltkor az arcát, mikor ré
szegen behányt a tyúkketrecbe. Kinyitotta 
a fásszínajtót, s egy akkora kutya, mint

egy kisebbfajta bomyú máris fenyegetően 
hörögni kezdett. Hát nem baj, mondta Pe
tya, fő, hogy láttuk a dobokat, szerintem 
nagyon pocsék, ráadásul piros, abszolút 
ciki, legalább ne lenne rozsdás, de Zagyi 
megmagyarázta, hogy amit mi innen rozs
dának láttunk, az a kutya placentája, ami 
ráragadt a premierre, de ő majd letiszto
gatja, ha a kölykök megnőnek, és leviszi a 
műhelybe, ahol festik a karosszériákat, 
lefújják neki fekete festékkel, s akkor ra
gaszt rá egy halálfejes lehúzóst, s a cineket 
fényesre smirglizted a húgával. Ezzel meg 
is lennénk akkor, bólogatott Petya, de mu
száj lesz valami jó nevet találni az együt
tesnek, mert így nem megy, név nélkül, 
legyen például Petya és a Hullarablók, 
vagy a Boncnokok visszavágnak. Az len
ne a legjobb, ha nem lenne nevünk, mert 
olya n még nem volt, és mindenki beszélne 
rólunk: Tudjátok, azok, akiknek nincs ne
vük. Persze, vágta rá Petya, csakúgy mon
danák, hogy még nevük sincs. Főleg, mi
kor majd meglátják, hogy én egy orosz 
rádiót használok erősítőnek, jobb híján a 
vasaló zsinórjával, s erre Zagyi behozza 
majd a dobokat, tele kiskutyákkal meg

placentákkal meg minden, gyönyörű lesz, 
mondhatom, főleg, amikor Csongor is 
megjön majd ittasan, és lehányja a színpa
dot. Másnap Zagyi telefonált, hogy hétvé
gén megyünk Bérihez próbálni, csinálunk 
egy jó számot, és felvesszük szalagra, szét
osztogatjuk, és egyből híresek leszünk, ta
lán a tévétől is kijönnek majd, s akkor ő 
felveszi a bordó öltönyét, amit ballagásra 
kapott, egy kicsit kihízta azóta, de legfel
jebb nem vesz alá fehérneműt. Ez így nem 
lesz jó, micsoda marhaság, bordó öltöny, 
mind fekete bőrbe kell hogy öltözzünk, a 
hajunkat zöldre festjük, kihúzatjuk met
szőfogainkat és karikákat teszünk az or
runkba, én pedig a kezemre tetováltatom, 
hogy Boksz.

Petya ellenkezett, az lesz a legklasz- 
szabb, ha úgy öltözünk fel, mint az ősma
gyarok, a fejünkre sisakot teszünk, neki 
van egy kardja, az ilyesmire buknak a nők,

és még borotválkozni sem kell többet, 
C songort pedig  felöltöztetjük lónak, 
ugyanis négykézláb bírja a legjobban. S 
akkor furulyával meg dorombbal is fo
gunk nyomulni, s mindenkinek leszakad 
a pofája. Nem vettük figyelembe a Petyát, 
de másnap csak karddal jött és sisakkal, s 
hozott magával egy furulyát. Hagytam, 
hadd fújja, legalább nem tudott közben 
inni. Közös erővel felmostuk Csongort, 
aki elaludt a vécén, felültettük egy kéziko
csira, amivel apám a papírt szokta szállí
tani, és a főtéren bevárták Zagyit, másfél 
órát késett, mint rendesen, de aztán egy 
nagy zacskó krumplival érkezett meg, 
hogy majd megsütjük. Mind kérdeztük, 
miféle próbaterem az, ahol kruplit lehet 
sütni meg ilyenek, de Zagyi bíztatott min
ket, hogy nagyon fog tetszeni, csak kicsit 
messze van a várostól, ám legalább nem 
zavarunk senkit. Közben lelki szemei 
előtt egyre távolodott a Grammy, mikor 
meglátta Csongort. Javasoltuk Petyával, 
hogy fogadjunk taxit, de Zagyi hunyorog
va ingatta a fejét, hogy nem hiszi, lenne 
nekünk annyi pénzünk, mire kicsit meg
ijedtünk, de ahogy elhagytuk a gyáme- 
gyed e t, m eg is lá ttu k  a ha ta lm as 
betonbunkert a mező közepén, s ott volt 
Béci is, aki subában, báránybőr sapkában 
ült egy fatönkön, mellette láncon egy 
medvebocs. Béri juhtenyésztéssel foglal
kozik, suttogta Zagyi, és unokaöccse a 
közismert Lojzi, a város legendás szólógi
tárosa, akit a tévében is mutattak, csak az 
közben megtalálta Jézust, és beállt egy 
pünkösdölő szektába, ott szokott játszani 
a gyülekezetben, ha megszállja a Lélek, és 
a haját is levágatta, s most gyűjti a pénzt, 
hogy levakartassa magáról a halálfejes te
toválásokat. Béri nem lehetett túl jó véle
m énnyel rólunk, gyanakvó szem m el 
méregette malacszemével Petya kardját; 
pechünkre Csongor épp akkor ébredt fel, 
s elkezdett kiabálni, hogy fehér egerek 
szaladgálnak az orrán, s mindenáron be 
akarta gombolni a sliccét. Hamarosan el
csendesedett, mert adtunk a kezébe egy 
mikrofont, s megma- gyaráztuk neki, 
hogy most ő az énekes, és most egy szá
mot fogunk játszani, amíg a krumpli meg
sül, a Szétzúzott fejek című nótát, amit ő 
is kiválóan ismer. Kitartóan nézni kezd
tük Bécit. Hangszert persze nem hozta
tok, m o rd u lt rán k , mi az an y á to k  
úristenivel fogtok játszani, tán odaadom 
ezeket a gyönyörű hegedűket, hogy el
szarjátok nekem? — s rámutatott egy áll
ványra, ahol két leamortizált szólógitár 
állt. Dobverőket és pengetőket hoztunk, 
és nekem van otthon egy alig használt 
dobfelszerelésem is, csak most nem lehe
tett elhozni, mert épp kölcsönadtam a fil
harmóniára; ennek a fiúnak pedig van 
otthon egy gitárja, és legközelebb nem 
lesz baj a hangszerekkel, de most csak a 
terem akusztikáját akartuk látni, tetszik 
tudni. Aha, akusztika, bólogatott Béci 
gondterhelten, s alapos megfontolás után 
elővette a gitárokat, s miután a minket 
bizalmatlanul bámuló medvebocsot hoz-

» » » » » »
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zákötötte a pingpongasztalhoz, egy füg
göny mögül kicipelt valami hangszóró
kat, meg egy népi motívumokkal telefara
gott ládát, amiben erősítő volt, addig nem 
láttunk ilyent, csak tévében, s ahogy tátot- 
tuk a szánkat, teljesen belecsavarodtunk 
egy elosztóba, Béci meg szidta az anyán
kat, s megjegyzéseket tett a Petya kardjára, 
amivel mindenfélét levert és feldön- tött, 
csak akkor hallgatott el, mikor Csongor 
véletlenül bedugta valahova a mikrofont, 
mire az egyik hangszóró elkezdett irgal
matlanul sípolni, s a medvebocs nyüszít
ve akarta tépni a láncát. Aztán Zagyi beült 
a dobok mögé, leszedte a gumi védőlapo
kat és előhúzta a kabátja belsejéből a saját 
fa ragású  dobverő it, össze- ü tögetve 
őket, ahogy látta filmeken, én pedig el
kezdtem pengetni a gitárt, a hangszóró
ból dőlni kezdett a füst, de az volt a 
különös, hogy ha Petya tekergette a gi
tárja gombjait, az én gitárom hangja el
ment, és Csongor mikrofonja begerjedt, 
s ha én tekergettem, akkor beindult a 
pálinkafőző.

A nóta két akkordból állt, de az egyiket 
nem tudtuk, Csongor viszont a szövegből 
csak az első két sorra emlékezett, de felta
lálta magát, és többször is elismételte, köz
ben sűrűn csuklóit. Zagyi valójában akkor 
ült először dobok mögött, ezt megpróbál
ta leplezni, és a kezében levő botokkal 
igyekezett mindent megütni, ami a köze
lében volt, néhányszor rátrafált a cinekre 
is, hamarosan Béci habzó szájjal, a medve- 
bocsot uszítva üldözött a mezőn keresz
tül, fokosát lengeve, a krumplit ottfelej
tettük, s Csongor elvesztette a kabátját, 
bánatában ki is akart szállni a zenekarból, 
de közben elaludt. Este a Gödörben piál
tunk, s rávettük Zagyit, hogy ezentúl ná
luk gyakoroljunk, otthon, a fásszínben, és 
vásároltunk is kétszáz gramm patkány
mérget a kutyának, az apjának pedig egy 
liter vodkát. Petya máris panaszkodni 
kezdett, hogy a rock 'n ' roll és ez a mocsok 
zeneipar csak felemészti az ember pénzét, 
de semmi haszna belőle, s nem is nyugo
dott meg addig, míg a fele vodkát meg 
nem ihatta; a patkány méregből rövid gon
dolkodás után nem kért. Zagyi nem rajon
gott az ötletért, még ittasan sem, de azért 
csak beállítottunk másnap egy szekér ka- 
cattal és Csongorral, mikor még Zagyi zá- 
kányosan horkolt a konyhában, hogy 
berendezkedjünk a fásszínbe, amit máris 
csak stúdióként emlegettünk, de már az 
elején gondok voltak, mert mikor nekiáll
tunk felszegezni hangszigetelésnek a to
jástartókat a falra, egy rettenetes tag 
alsónadrágban, a szomszéd, átszólt, hogy 
ez így nem lesz jó, mert nem tud aludni, ő 
hajnali négykor kel, a rohadt életbe; ké
sőbb még kétszer átjött, aztán már csak a 
kerítésen túlról könyörgött, mert Zagyi 
megfenyegette a kaszával. A szomszéd 
nagyon fél a kaszától, mert fiatalkorában 
egy kedves népi játékban vett részt, ami
nek az a neve, hogy Ugorj el a kasza elől, 
és abból áll, hogy a társaság legjózanabb 
tagja egy kaszát forgat körbe derékmagas-
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ságban, a többiek pedig megpróbálnak el- 
ugrani, s egyszer a szomszéd lett a vesz
tes, azóta hetente kétszer dialízisre megy 
a kórházba. Tíz óra tájt csak átjött két rend
őrrel, akkor már berendeztük a fásszínt, és 
zenéltünk, amilyen hangosan csak tud
tunk. Zagyi verte a kínai dobjait, a lábdob
ba beszorult egy kiskutya, azt nem tudtuk 
kiszedni, ott vinnyogott, Petya hol furu
lyázott, hol dorombolt, hol az ingét szag
gatta, s Csongor is vonyított, amennyire 
csak bírt, persze azért is, mert a fejét meg
tapostuk egy kicsit, ahogy ott feküdt a 
földön, nekem saját gyártmányú villany- 
gitárom volt, és hogy a torzítást is megold
juk, összevissza kötöttük a szálakat, 
amitől minden recsegett meg fütyölt, köz
ben ment a Kossuth Rádió is. Váratlanul 
a közönségünk, Zagyi húga, kiejtette a ci
garettát a szájából és köhögve kiáltozni 
kezdett, hogy jaj, álljatok már meg, ezek 
agyonvernek, mert a szomszéd hatalmas 
göröngyöket hajított felénk, meg sarat, 
amiket a rendőrök adtak röhögve a mar
kába, aztán az egyik milicista bejött, meg
tekergette a Petya fülét, és megígérte, 
hogy a kardot feldugja a seggébe, ha még 
egyszer meglátja, és Csongor mindenáron 
meg akarta simogatni a rendőrkutyát, és 
be akart nyúlni a szájába, aztán mikor a 
kutya nem engedte, kezet akart csókolni a 
rendőrnek, akit állhatatosan kapitánynak 
nevezett, később ezredesnek meg tábor
noknak. Egy ideig szünetelt a zenekar, 
mert muszáj volt egy kicsit maltert horda
ni, hogy kifizethessük a bírságot, s ebéd
szünetkor zsibbadtan ültünk a betonke
verő árnyékában, zabáltuk a margarinos 
kenyeret, Petya pedig átkozott minket, 
amiért tönkremegy a körme és a tenyerén 
a bőr, hogy fog majd kinézni, ha fellépünk 
a stadionban, mindenki rajta fog röhögni, 
hacsak én meg nem mutatom a szuvas 
fogaimat, esetleg Zagyi a szőrös pocakját, 
mindig maltert hordanak, meg a rendőrök 
molesztálják őket próba közben, csak a 
Sabbath gitárosa dolgozott egy vasgyár
ban, aztán le is vágta mind a négy ujjhe
gyét, s muszáj volt dugót húzzon minden 
ujjára, hogy játszani tudjon, ráadásul még 
balkezes is, Ozzy pedig egyszer megette 
egy galamb vagy egy denevér fejét, igaz, 
részeg is volt, mármint Ozzy, de csak nem 
lehetett olyan ocsmány az a denevér vagy 
galamb, mint ez a kurva margarinos ke
nyér, és még a legyek is csípnek. Hirtelen 
megszólalt Csongor, tudjátok mit, fiúk, 
négyen vagyunk, legyünk mi a három tes
tőr, s ezzel elnyomta az álom, csak mo-

ANAVIÁDÁM:
Történelmi lábmosás
Robbanások, rakéták, aknák 
sehogyse hagytak engem békén — 
lesunytam fűzfák árnyékában 
a Szent folyó forrásvidékén.

...És ott volt Ő is!
S hogy beszéd közben 
az idő ne teljék hiába — 
egy kövön ülve mostunk lábat 
a Jordán mellékforrásában.

... S a Mester szólt!
Hűsít a víz, az ösvény hallgat, 
tán nem zargatnak itt a csendben, — 
nagyon nehéz olyannak lenni, 
milyennek ők képzelnek engem.

Szavamat szájról szájra adják, 
mondják: üdvözít, mint az Eden, — 
pedig ajkukon csiszolódik, 
úgy fényesül képes beszédem.
Ha igén perlekedők várják, 
nincs kibúvó, se mentő korlát, 
kétfelől sarokba szorítva 
születnek meg a parabolák.

A nép kérdez, szorít a császár, 
egy téves szó — s a város lázad.
Akkor száll ajkamra a nagy kegy, 
a mindenkit békítő példázat.
Betegek jőnek hozzám — szóljak, 
érintsem őket gyógyítólag, 
s mert hisznek bennem, vagyok sokszor 
nem bot- de hitcsinálta doktor.

Ha most a pusztában eltűnnék, 
vagy a városban kivégeznek — 
az Isten se állhat elébük 
hogy megtegyenek 
prófétának vagy új istennek.

Elhallgatott a Mester — hosszan, 
időben messze nézett hátra, 
s a pezsdítő forrás vizében 
gondolt egy másik lábmosásra, 
mikor lábát egy asszony szőke
vörös hajában megtörölte.

...És fáradt volt.
Az emberek közt 
három napja és három este, 
szemére húzott köpenyében 
Mária Magdolnát kereste.

Germán Fatime rajzai a 4., 11., 12., 14. és 15. oldalon
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KÁBÁN ANNAMÁRIA

Egy versszöveg hangsúly- és dallam szerkezete
1. Tanulmányomban Petőfi Sándor Arany 

Jánoshoz című költeményének (Petőfi 1996: 
654—655) hangsúlyviszonyait, melódiáját és 
ezek versszövegformáló szerepét vizsgálom. 
A vers sajátos ritmikai szerkezetét, melódiáját 
különböző mondatfajták hangsúlyszerkeze
tével, aktuális tagolásával, logikai szerkezeté
vel egyeztetve tekintem át. Azt mutatom be, 
hogy a magyar mondatszerkezeti sajátossá
gok adta lehetőségekkel miként él az érzelme
it, gondolatait elénk táró költő. Elemzésemben 
a pragmatikai, szemantikai, szintaktikai és 
prozódiai szempontok tehát egyaránt fonto
sak (vö. Kábán 2001, 2002).

Az Arany Jánoshoz Petőfi ars poetica jelle
gű versei közé tartozik. A költő többször is 
újrafogalmazott poétái hitvallásának a lé
nyeget fogalmi eszközökkel kidomborító 
változatát Aranyhoz írt egyik leveléből idéz
hetjük: "Ami igaz, az természetes, ami ter
mészetes, az jó és szerintem szép is. Ez az én 
esztétikám" (Antal szerk. 1973: 25). 1846— 
47-ben papírra vetett több versében is ennek 
a gondolatnak ad hangot. Valójában "e ver
seknek — írja An tál Árpá d —nem sok közük 
van az ars poetica hagyományos műfajához, 
a költészet mesterségbeli, technikai problé
máit tárgyaló tankölteményhez. A népies 
korszak programversei is lényegében lírai 
önarcképek, melyekben a mesterségbeli kér
déseken túlmutató tartalmi elemek lépnek 
előtérbe, a költő erkölcsiségének, emberi ma
gatartásának kérdései. Az új korszak ars po
eticái forró hevületű lírai vallomások a 
költészet rendeltetéséről, a költő művészi 
magatartásáról és politikai programjáról" 
(Antal 1979: 238—39).

2. Az Arany Jánoshoz című vers a maga 
nemében Petőfi egyik legszebb költői vallo
mása. Benne a hasonló eszméket valló költő
társat köszönti az eszmékhez igazodó 
stílusban.

"Petőfi és Arany népiessége — írja Szabó 
Zoltán — korszakos hatású, forradalmi je
lentőségű stílusváltással járt... Megváltoztat
ták a szépirodalom nak mind a nyelvi 
anyagát, mind pedig stiláris jellegét" (Szabó 
1998: 131, 132). Petőfi költeményeinek nyel
véről Horváth János is hasonlóan vélekedett: 
"Nyelvanyaga, úgy, amint 44 végére megál
lapodott, a művelt emberek egykorú élő 
nyelvével azonos" (Horváth 1922:84). Tolnai 
Vilmos pedig valamivel korábban a követke
zőképpen jellemezte: "költői nyelvének 
alapja ... a 40-es évek társalgása, az a bizo
nyos átlag-nyelv, melyben még nem forrtak 
egybe teljesen a húszas évek ódái szárnyalá
sa, a harmincas évek szónokiassága, a fejlő
dő gazdasági és társadalmi élet kifeje
zésmódja, a minden téren nyilvánuló nyelv
újítás forrongó anyaga, a mind erősebben 
érvényesülő népiesség elemei" (idézi Hor
váth 1922: 84). A költőtársak fő stílusújítása 
abban jelölhető meg, "hogy az új nyelvi 
anyagot klasszikus értékű stílussá képezték 
ki" (Szabó 1998:132).

Petőfi Arany Jánoshoz című versének is a 
korabeli beszélt nyelv az alapja. Ez nemcsak 
szóhasználatban, hanem elsősorban a vers 
mondatszerkezetében nyilvánul meg. A 
mondatszerkezet mellett természetesen a 
mondatok kapcsolata is az élőnyelvi forrásra 
vezethető vissza.

A költemény nyolc négysoros szakasz
ból, azaz 32 sorból épül. A mondategészek 
többnyire kétsomyi terjedelműek. Kivételt 
épp az a két szakasz képez — az ötödik és a 
hetedik —, amelyekben Petőfi az általa kép
viselt költői ideálról vall. Itt szélesebbre tárul 
a versmondat, és átfogja az egész versszakot. 
A kétsomyi mondategészek természetesen 
változatos tagolásúak. A legtipikusabb az 
egysomyi mondategységre tagolás, de fél- 
sornyi, illetőleg másfél sornyi terjedelművel 
is találkozunk. Ezeknek természetesen más
más a stilisztikai szerepe. A beszédcselekvé
sek, illokúdós aktusok szempontjából igen 
változatosak a mondatmódok. Ilyen érte
lemben is az élőbeszédhez közelít a versszö
veg. Találunk ebben a szövegben kijelentő, 
felkiáltó, kérdő, felszólító és óhajtó monda
tot is, amelyeknek sajátos intonációja sokszí
nűvé, élőbeszédszerűvé avatja a költeményt.

Verstani szempontból elmondható, hogy 
a vers ütemhangsúlyos felező tizenkettesek
ben készült, félsorainak 58%-a 3/3 tagolású. 
Ez az arány Petőfi más, felező tizenkettesek
ben írt verseinek a viszonylatában is szigni
fikáns. Szepes Erika kutatásai szerint a 3/3 
tagolású félsorok aránya a Fürdik a holdvilág
ban 50%, az Erdei lakban 44%, a Messze ván
dorol tómban 56%, a Szerelem átkában megint 
44% (Szepes 1995: 102—103). Ez a tagolás 
szintén az élőbeszédhez közelíti a vers szö
vegét. A rímei keresztrímek. Összehasonlít
va a népdalversekkel elmondható, hogy ott 
nagyon ritka ez a rímfajta (vö. Mózes 2001: 
47), amely Petőfi versében zártabbá teszi a 
mikroszerkezeteket.

A költemény megszólító jellege műfajá
ból adódik. A verset (első két sorát és 6—7. 
szakaszát kivéve) egyenes (direkt) stílus jel
lemzi, tehát erős szituációra utaló pragmati
kai töltete van. A közvetlen címzett a 
költőtárs, Arany János, de természetesen a 
legszélesebb olvasóközönség is címzettje a 
költeménynek.

Avers első két sorában Petőfi megnevezi 
szavai kiváltó okát, megjelöli a levél tárgyát, 
és előrevetíti hangnemét. A két sor mondat- 
szerkezeti szempontból egy egységet, egy 
egyszerű mondatot alkot, és racionális tago
lású:

Toldi írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!...
A mondatot a topik szerepébe kerülő bir

tokos jelzős határozó nyitja, amely az inter- 
textuális kapcsolat révén a befogadó tu
datában aktivizálódik. Korreferenciája tehát 
intertextuálisan valósul meg. Bár mondatta
ni szempontból hangsúlytalan, a verssor é- 
lére kerülve természetesen kap némi nyo- 
matékot. A mondat főhangsúlya az igekötős 
igére, tehát verstanilag a második félsort nyi
tó szóra esik, amelynek ekképpen szimboli
kus jelentést is kölcsönöz.

A következő sorokban a költő meleg han
gú vallomása fakad fel. Itt megváltozik a 
nézőpont, az indirekt stílus direkt stílusba 
vált át. Petőfi megszólítja a költőtársat, és ez 
kölcsönöz erős pragmatikai töltetet a szava
inak.

Olvastam, költó'társ, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek őgyönyörűsége.
A harmadik sorba tördelt, egyébként 

összetartozó mondat a heves nekibuzdulás

tól mintha megszakadna, és újra kellene kez
deni a megfogalmazást. Ezért ismétli meg a 
költő a mondat állítmányát üteméli főhang
súlyos helyen. Tehát nemcsak a szóismétlés, 
hanem a hangsúly is kiemelő szerepű. A kö
vetkező sorba tördelt mondat mellérendelő 
viszonyban áll az előbbivel. Itt is hangsúlyos 
fókusszal, a hangsúlyos névszói állítmány
nyal indul a sor, amelyet a többszörös bővít
ménnyel ellátott grammatikai alany követ. A 
bővítmények között az én és a ő  személyes 
névmás játékos szembeállítása szintén nyo
ma tékosít és kiemel.

A 2. szakaszban még forróbb hangú a 
vallomás, amit részben a felkiáltó s majd a 
kérdő mondat sajátos intonációja, részben 
pedig a több apró, félsomyi mondategységre 
tagolás is érzékeltet. A két sor csak itt tago
lódik négy mondategységre, s ezek mind
egyike erős nyomatékú, fókuszos szerke
zetű:

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni:
Nem tehetek róla... te gyújtottad úgy fel!
A szakaszt két feltételes árnyalatú időha

tározói mondat nyitja. Az elsőben hangsú
lyos fókuszszerepbe kerülő határozó áll a 
mondat élén, tehát nincs logikai alanya a 
mondatnak, ugyanis a grammatikai alanyt 
az igei részben találjuk. A második félsorba 
tördelt mondategység szintén fókusszal in
dul, itt az igemódosító, a meg jut ehhez a 
szerephez. E két mondat fölérendeltje a kö
vetkező sorba kerül. A főhangsúly itt a taga
dószóra esik, de ez fonológiai egységet alkot 
az igével, amelyet az előző állításra anafori- 
kusan visszautaló határozó követ. A sor má
sodik mondategysége magyarázó viszony
ban áll az előbbivel, és főhangsúlya a te fó
kuszszerepű grammatikai alanyra kerül, 
amelyet az üteméli helyzet és a szó rövidsége 
tovább erősít.

A költemény hetedik sorától kezdve a 
költőtárshoz intézett kérdések sorjáznak. 
Ebben a részben sajátos kérdőoperátorok ta
golják a mondatokat, ezek válnak a monda
tok fókuszává:

Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog

pazar fénnyel?
A  kérdés egyetlen összetett mondat, 

amelynek főmondata a jóindulatú kíváncsi
ság lendületében áthajlik a második sorba 
(enjambement). A főhangsúly a hol kérdő
szóra esik. A megismételt ennyi névmási jel
ző kataforikus szerepet tölt be, ugyanis 
előreutal a mellékmondatra. Mindkettőt 
mellékhangsúly is erősíti. Az első, minthogy 
a félsor élén található, erősebb nyomatékú, a 
második nyomatéka viszont nem csak sor
végi helyzete révén gyöngébb, hanem azért 
is, mert az áthajtás folytán a következő sor 
élére kerülő jelzett szóra is jut nyomaték. A 
jelzői mellékmondat szintén fókusszal in
dul, itt a könyvedben helyhatározó válik a 
mondat fókuszává.

A 3. szakaszt szintén kérdés nyitja, és itt 
is a kérdőszókon a főmondat hangsúlya:

Ki és mi vagy? hogy így tüzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
A hogy kötőszóval bevezetett mellék- 

mondat áthajlik a következő sorba, és így 
több mint másfél sornyira duzzad. A hang- 
súlytalanul induló mondatnak csak a végén
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találunk újabb hangsúlyt, az egyszerre mód
határozón.

A következő két sor már testesebb fóku
szokat tartalmaz, amelyek kiugratják a két 
mondat nyomatékét, és egyben szembeállító 
jelentéstartalmukat hangsúlyozzák:

Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.
Az egységes fonológiai szóvá duzzadó 

egész koszorút mintegy felfüggeszd a félso
rok közti ütemhatárt. Ennek következtében 
az erősebb nyoma tékú egész után a második 
félsort nyitó koszorút dallamemelkedővel 
jelez nagyfokú érzelmi telítettséget.

A 4. szakaszban tovább sorjáznak a kér
dések, s szükségképpen a kérdőszókon a 
mondatok főhangsúlya. De a két kérdőszó 
nyomatéka nem egyforma. A hol nyomatékét 
az ütemvégen dallamemelkedő is kíséri, 
ezért érezzük sokkal erősebbnek:

Ki volt tanítód? hol jártál iskolába?
A

Hegy lantod ily mesterkezekkel pengeted.
A szakasz második sorába tördelt mel

lékmondat fókuszában az ily mesterkezek
kel jelzős szintagma található. A viszonylag 
nyomatékos szóösszetételnek a második fél
sorba átnyúló kezekkel tagját — leheletnyi 
szünet után — enyhe dallamemelkedő len
díti tovább.

A szakasz következő két sorát indító 
mondategység átcsap a sorhatáron. Ezáltal 
az áthajló ilyet kap némi üteméli hangsúlyt, 
s így még inkább erősödik visszautaló, ana
forikus szerepe. A mondat főhangsúlya a 
tagadószóra kerül, amely szintén dallam
csúccsá is válik, hiszen ütemzáró helyzetben 
áll:

Az iskolákban nem tanulni, hiába,
A

Ilyet... a természet tanított tégedet.
A  negyedik sort következtető mondat 

zárja, amelyben a fókuszszerepbe kerülő 
grammatikai alany hordozza a főhangsúlyt.

Az 5. szakaszban a mondatok racionális 
felépítésűvé válnak. Korántsem véletlenül, 
hiszen ezekben a sorokban Petőfi a költőtárs 
stílusideáljának a magáéval egyező állandó 
vonásait villantja fel. Annak a két versszak
nak az egyike ez, amelyek egyetlen mondat
egészből épülnek:

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztül
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja.
Két, ellentétesen kapcsolt mondat nyitja 

a szakaszt, két, ellentétesen kapcsolt, párhu
zamos szerkezetű főmondat: Dalod... egysze
rű, De oly tiszta is... Mindkettőben a névszói 
állítmányon a mondathangsúly. A hasonlító 
árnyalatú jelzői mellékmondat szó szerint 
ismétlődik, először beékelődik a főmondat
ba, másodszor pedig követi azt. A szakasz 
harmadik és negyedik sorában a két jelzői 
mellékmondat szintén topikkal indul. Az el
sőben két szót egyetlen fonológiai szóvá öt
vöző fókusz kap erős nyomatékot, a má
sodikban viszont a tagadószóra esik a fő
hangsúly.

A 6—7. szakaszban az előző sorokban 
felvillantott stíluseszményekre visszautalva 
Petőfi immár nemcsak stíluseszményét, ha
nem európai törekvésekkel harmonizáló 
költői programját fogalmazza meg.

S ez az igaz költő', ki a nép ajkára
A

Hullatja keblének mennyei mannáját.

HELIKON

A szegény nép! olyan felhős láthatára,
A

S felhők közt kék eget csak néhanapján lát.
A  szakasz itt is két-két sornyi összetett 

mondatra tagolódik. A strófa első fele félsor
nyira terjedő kijelentő mondattal indul, 
amely csak szűk igei csoportból áll. A mon
dat élén a főhangsúlyos névszói állítmány 
található, amelyet a jelzővel bővített gram
matikai alany követ. Az ez muta tó névmás itt 
kataforikus szerepet tölt be, de van némi 
visszautaló, tehát anaforikus funkciója is. 
Utalószóként az állítmányi mellékmondatra 
utal előre, amely áthajlik a következő sorba, 
és másfél sornyira nő. Topikot és fókuszsze
repű birtokos jelzős szintagmát tartalmaz. A 
birtokos jelző, a nép a főhangsúlyos, de 
egyetlen fonológiai szóvá olvad az őt követő 
alaptaggal, s ezáltal itt szintén dallamcsúcs 
keletkezik. A harmadik sor eleje tagolatlan 
felkiáltás formájában visszautal az első sor 
fókuszos részére. A folytatásban a jelző utá
ni, sormetszeten átlépő névszói állítmány 
válik dallamcsúcs hodozójává. A következő 
sorban helyhatározó és tárgy a mondat to- 
pikja, fókuszszerepbe pedig az időhatározó 
kerül.

Giulio Romano: Levélfolyondár puttóval
A 7. szakaszban Petőfi a közös eszmé

nyek jegyében szólítja cselekvésre költőtár
sát. A szakasz tehát olyan mondatokat tar
talmaz, amelyekben a felszólító módú igék 
hordozzák a mondatok főhangsúlyát. Az el
ső tagmondatba egy mellékmondat ékelő
dik, amelynek fókuszában a tagadószóval 
bővített állítmány áll:

Nagy fáradalmait ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára, 
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, 
Egy édes álom a kemény nyoszolyára! —
A kezdeményező öntudata szólal meg a 

vers utolsó szakaszában, és egyúttal a kezde
ményezés kiteljesedésének a reménye és hite 
is szárnyra kap a legutolsó sorban. Amikor 
"elragadtatással ismeri fel irányuk erkölcsi

azonosságát" —írja Horváth János (Horváth 
1922: 369)—, akkor teszi a költő a következő 
kijelentést:

Ezen gondolatok elmém környékezték,
Midőn a költői szent hegyre jövékfel;

A

Mit én NEM EGÉSZEN DICSTELENÜL 
kezdék,

Folytasd te, barátom, TELJES DICSŐSÉG
GEL!

Összefoglaló, anaforikus névmással in
dul a szakasz, amely az előző szakaszokra 
utal vissza, az addig leírtakkal teremt korre- 
ferenciarelációt. Ezáltal a korábban kifejtet
tek antecedenseivé válnak a mondat logikai 
alanyának. A mondat főhangsúlyát az el
mém szó hordozza. A következő sorba tör
delt időhatározói mellékmondat fókusza 
egyetlen fonológiai egységgé rántja össze a 
jelzős szerkezetet. A költői szent hegyre há
rom szónyivá duzzadt fókusznak a sormet
szeten átlépő szent szó dallam emelkedőjével 
együtt itt fokozottan kiemelő szerepe van. 
Úgyszintén kiemelő szerepe van az utolsó 
két sor erős nyomatékú NEM EGÉSZEN 
DICSTELENÜL és TELJES DICSŐSÉGGEL 
szókapcsolatainak, amelyek — mint Petőfi 
verseiben még annyiszor — magas fortissi- 
móba emelik a verszárlatot.

3. Összefoglalásként elmondható, hogy a 
költemény alaphangját a költőtárs felfedezé
sének szóló lelkesedés adja. Ez a versszöveg 
sajátos tagolásában mindvégig megnyilvá
nul. Tele van a költemény erős intonációt 
vonzó, fókuszos mondatokkal. Sokkal keve
sebb benne a racionális, logikai alany/állít- 
mány tagolású szerkezet. Ugyancsak a fel
fokozott lelkiállapot magyarázza a hangsú
lyos részeknek az ütemek végére kerülését. 
Ézeken a helyeken válik a költemény három- 
dimenzióssá (vö. László 1961), hiszen csak 
úgy kaphatnak ezek a részek nyomatékot, ha 
magasabb dallamszinten ejtjük őket.
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G. TÓ TH  KÁROLY

Bartók Béla 
lefelé jön a hegyről
Bartók Béla most jön lefelé a hegyről. 

Veszélyes ez a hegyi út, a kövek, vízmosá
sok, kidőlt fák, hegyomlások, hirtelen vi
harok miatt. Ha a kő megindul egyszer, 
még lavinát is zúdíthat a völgyre. Bartók 
Béla ezért úgy lép, olyan óvatosan, olyan 
érzékeny lábbal, hogy csak néha pattan 
meg, s röppen egy kis kavics, hogy széles 
ívben zúgjon a fék fölé, feszesen, mint a 
felzengő húr, s visszhangot zendítsen kö
rös-körül.

O itt a középpont, ebben a rengeteg 
erdőben, ahova a mindenség is ellátogat 
néha, s ahol nyilvánvalóan érzékelhető, 
hogy a világ egymáshoz egészen hasonla
tos, hallatlanul precízen működő atomok
ból épül fel, és mégis: az egység helyett, a 
végtelen egészében végtelen megosztott
ság tapasztalható. E pillanatban például a 
világ egyik felén rengeteg ember jár-kél, 
fáradozik A másik fele viszont sötétben 
van, legföljebb a naptól megvilágított 
hold, és az önálló fénnyel rendelkező, de 
irdatlan távolságra lévő csillagok világíta
nak valamelyest. Ez a helyzet azonban 
állandóan változik, s aki eddig sötétben 
volt, az világosságra jut, másokat meg a 
sötétség lep el, s mivel mindenki cikázik, 
fordul, szalad: mozog — szinte lehetetlen 
pontosan meghatározni, ki, hol van, hova 
tartozik, mi lesz vele, mikor.

Bartók Béla régóta bolyong, messziről 
jön, messzire megy. Másnak ennyi bolyon
gás után már kihűlt volna a vére, minden 
tagja halálra fásult volna, utolsó falatja, 
levegője elfogyott volna. Ő azonban az 
idők során még erősebb lett, s van minde
ne. Szívhangjai finomak és pontosak, akár 
az erdőé, a fáké, a szarvasoké, akik izzó 
szemmel, iramlásra kész, feszült inakkal 
figyelik minden mozdulatát.

Azonban nagyon jól látható, hogy min
den pontján sebezhető, hogy bárhol és 
bármikor halálos sebet kaphat. És való
ban: nagy a veszély. Halálos veszély fe
nyeget mindenfelől, mindannyiunkat. A 
konferenciatermek, a hivatalos fogadá
sok, de még a hangversenytermek felől, a 
próbák során is például. Á legjobb lenne, 
ha teljesen családias jellegű lenne a kon
cert, kritika, frakk és kóta nélkül való ját
szás kizárásával, ahogy azt egyszer egy 
levelében írta. Bartók Béla nagyon jól tud
ja, s nagyon régen: egyelőre csak a nehéz
kedés képes arra, hogy összetartsa a dol
gokat. A világegyetem egyetemes törvé
nyei alól a legkisebb dolgok sem vonhat
ják ki magukat. íme, ahhoz a mióta ma
gasban ívelő kicsinyke kavicshoz, vég
leges bizonyítékként, éppen most csapó
dott hozzá, szemérmetlenül tehetetlen sú
lyával a Föld. A kavics zajára megpendül 
az erdő, és zúgó virradatot sodor magá
val.

Minden dolgok mélyén a nehézkedés 
van, de míg a szellem és a szerelem min
denek őstiszta forrásaként hol itt, hol ott

képes felfakadni, addig teljesen értelmet
lenekké válnak a világot előírásszerűén 
megfelelő síkokba átszerkesztő zónák.

Mégis: a zene a legkegyetlenebb. Nem 
húzódhatsz tető alá, lehetetlen mély vizek 
sodrába rejtőzni előle, a föld alá sem, vagy 
föl a legmagasabb égbe. Pőrén, fogvacog
va, rémülten állsz ítélete előtt. Emberi kéz 
nem védhet. Szárny nem találhat. Mene
külni nem lehet. Mindennek ki kell derül
nie egyszer. Hát hogyne lenne igazság a 
földön!

Most, e pillanatban ugyan semmi zaj 
sincs, a légy zümmögését is lehet hallani, 
olyan nagy a csönd. De ki tudja.

Bartók Béla határozott, és vigyázva, 
rendkívül óvatosan lép. Tűrhetetlen, ami 
vár ránk. Igenis: van célja.

Borotvaél
A borotva éle tökéletes, szinte nem is 

látszik. Most már mindenképpen rá kell 
helyezned. Erősen megveted a lábad, és 
igyekszel minden zavaró körülményt ki
zárni. Csend van. A borotva oldalai féme
sen csillognak. Ha valami kósza fény ve
tődik erre, megvillannak, ha felhő megy át 
az égen, mintha elhaló lehelettől válnának 
homályossá.

Megpróbálod az előírásoknak megfe
lelően felülről, a merőlegesen álló borotva 
élére hajszálpontosan vízszintesnek és 
márványsimának elképzelt lapra, tehát 
pontosan a borotva élére ráereszteni úgy, 
hogy a találkozás megfelelő ritmusú, se 
túl puha, se túl kemény, hanem szigorú, 
határozott, végleges legyen. Ez a siker 
szempontjából — tekintettel a borotvaél 
rendkívüli érzékenységére — döntő jelen
tőségű. Amikor rajta van, egyik ujjaddal, 
éppen hogy, talán csak az ujjbegy bőrba
rázdáinak hullámzatával megtámasztod, 
azokra a finom lélekremegésekre figyel
mesen, amelyek az anyag legbelsőbb, leg
személyesebb üzeneteit hordozzák. Ami
kor úgy érzed, hogy eljött a pillanat, óva
tosan, hogy magad sem veszed észre, el
engeded, felegyenesedsz, és lassan, vi
gyázva hátrálni kezdesz... Egy, kettő, há
rom... le nem vennéd róla a szemed... 
Egy... kettő... három... Megbabonázva né
zed — lélegzeted még mindig visszafojt
va! —, hinned kell a pillantás és a pillanat 
roppant erejében! Nem szabad lezuhan
nia, lehetetlen, hogy ne maradjon fönn! 
Magára hagytad, ott lüktet a fémes csillo
gás fölött, mintha odatartozna, a borotva
élhez... Mit tehetnél mást? Ennyi tellett 
tőled. De a te műved. Mintha magad len
nél ott, végletekig finoman kiegyensú
lyozva, a borotvaélen.

FÜZESI MAGDA 
Kolozsvár júniusban

De nincsen mégsem olyan alkonyat 
Sehol a földön, mint a Szamos parton.

Reményik Sándor

Ablakomon beszól a Szamos, 
beköszön a sárga villamos, 
sebemet gyógyírral hinti be 
a város sok harsogó színe.

Vihar támad, szikrázó, fehér, 
egy villám valahol célba ér, 
s tenyeremen, mint apró madár 
megpihen az esőverte nyár.

2001. június 20.

Levél Zágonból 
Rodostóba
Mióta nem hallom híredet, 
belefuladok a tepsedésbe.
Van, ki sír, van ki bosszúval fizet, 
én kiáltanék: más is megértse, 
hogy e parttalan, puszta szigeten 
már az óceán is oázis lenne, 
hallgatom a semmi mormolását 
és belefagyok a szürkületbe, 
mert száműzték felőlem a Napot, 
és az Isten is elhagyott...
Itt. Zágonban, a pusztulásban 
magam is Mikes Kelemen vagyok.

Parafrázis
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
Kóbor madár kiált felém.
Ott jajgat a dermedt tűz körül, 
hol száílástalan lelkek dideregnek.

Honnan való bennem e rémület?
Hiszen ha felnégyelnénk...
Tavaszi földbe temetnénk, 
virágok szirmán felragyognék, 
pillangóként repülnék hozzád, 
gyenge testemmel 
megzörgetném ablakodat, 
éjféli táncra kerekednék, 
gyertyád köré tekerednék. 
küszöbödön hullana le fejem 
*** Bolond, ki épít cifra házat, 
tán inkább szemfedőt vegyen: 
a rügyekből nem lesz virág, 
sosem lesz zölddel ékes ág.
Csak zizegnek a bogarak, 
nem szállnak fényes ég alatt.
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W D T X —

Kovács Júlia: Szécsi Margit
Az a nagy helyzet, hogy a régi haverok mind eltűntek. 

Szétszéledtek. Ahegyoldalunkat, ahol illatos kakukkfűben 
ücsörögtünk, beépítették puccos palotákkal. A tulipánfán
kat, amely kora tavasszal olyan volt, mint a felkoszorúzott 
menyasszony, kivágták. Ilyesmiket mondogatok Neki né
ha, de hát ez ugye nem csevegés, olyan, mint az egyirányú- 
sított telefon, ha az ember elmulasztja befizetni a számlát. 
O pedig ül abban a cigánysorban és madarakat röptét. Jó 
szelet, szabad szerelmet ígér nekik Mi pedig nézzük őket, 
és azt mondjuk: ez a költészet. Igen, egy vers köröz ott fönt, 
nem lehet más. A cigánysátorban ül a lány, csavargó vére 
hajtotta ide, mert elszökött bizony. Nyírott haja lángol a 
fényben, a szélben, ül porosán, de kevélyen. Ezeket a sza
vakat idézőjelbe kéne tennem, mert az ő szavai, csakhogy 
elvettem tőlük a múlt időt. Csupán annyit akartam, hogy 
suhanjanak át ezen a betűsoron.

Madár sikolt a lombokon, 
zizegő ébenkordonon, 
mint akit látomás vadít, 
villantja éles szárnyait.
Szóval nem valami szelíd jószág Szécsi Margit madara. 

Vagy talán ő maga?
De hű a metaforikus szövegen, olyan költőről beszélek, 

akinek valószínűtlenül törékeny (madárcsontú) alakja be
költözött az öröklétbe, nevezhetjük halhatatlanságnak is 
azt a cigánysátort. A KÖLTÉSZET N AGY VAGÁNYA. Ter- 
sánszky Kakuk Marcihoz hasonlította, Mándy Iván pedig 
azt mondta egyszer, hogy ha francia filmrendező lenne, 
Margittal forgatná a filmjét, olyan neorealista figura, mint 
Emmanuelle Riva a Szerelmem, Hirosimából.

A hölgy fekete bársonykosztümben, fehér garbóban 
besasszézik a Hungária Kávéházba, te vársz engem? kér
dezi, majd odaszól a máris mögötte ácsorgó pincérhaver
jának: két konyakot kérek, uram. Ez a Barátságunk című 
filmünk első snittje.

Nem lehetek tehát olyan bátor (vagy pofátlan), hogy itt 
most Szécsi Margit költészetének elemzésébe, értékelésébe 
kezdjek. Különben is, miért kellene magyarázni a madár 
röptét. A verset. Ami magyarázatra szorul, az már nem 
madár, nem vers. De a vagányságról mégis valamit, mert 
az ő esetében esztétikai kategória is. Ne higgye senki, hogy 
sima utat járt be (nem volt az ötvenes évek népi kádere), a 
családjában ugyanis nagy nevű szocdem politikus volt, a 
bűn pedig hetedíziglen. Sztálinvárost nem dicsőítette, ha
nem építette deklasszáltakkal és cigányokkal. Cipelte a 
téglát, a maltert, következményét pedig a tüdejében és 
lábereiben. A SZABADSÁG igézete ott ejtette rabul örökre. 
Mert még ott is volt vesztenivaló. A kemény munka után 
este a jampizó fiatalokat kizavarták a kultúrházból. Mégis, 
legjobb haverja, pestszentlőrinci földije, a festő Kondor 
Béla halála után ezt írta:

"Mi a csajkából is virágot ettünk és anyatejet ittunk, 
úgy is megyünk a sírba, hogy töretlen a világkép."
Ha szellemeskedő utánérző lennék, azt mondanám, 

hogy Szécsi Margit versei "egy jó házból való prolilány 
vallomásai". Holott persze nem volt az, de életének összes 
élménye a kiszolgáltatottság ellen lázította. Egyébként is 
"vagány csaj" volt, aki szabad szívvel viselte a szegénysé
get és a sikert, általában a kettőt egyszerre. Férje, Nagy 
László halála után, amikor úgy érezte, hogy soha többé 
nem tud verset írni, de aztán mégis, az első, elsirató költe
ménye így végződik: "Piros kabátban járom a temetőt." Csak 
azért is. Mert egy igazi vagány csaj nem adja fel. A vers sem 
adja fel. Igaza lehet Radnótinak, a vers "kényes és szeszé
lyes." De ott van. Úgy hívják: ÉLETMŰ. Azaz közkincs. És 
ez már valami.
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 38.
Titokzenék — zenetitkok

laha is megfejteni. Bár zenékről írt 
költeményekben, hangzásélmé
nyekről "beszámoló" festmé
nyekben titkosan ugyan, de 
anyagi formát ölt magára a TI
TOK.

A zeneszerző, időben gyakran 
távol a partitúrába foglalás első 
pillanatától, ELŐRE HALLJA 
művét. Ez rendkívüli élmény, tel
jes egészében soha nem lehet 
hangjegyekkel visszaadni. A kot
takép amolyan mélypontja az al
kotó képzeletében (lelkében) 
megszólaló zene materializálásá- 
nak, abból a mélységből emeli az 
előadó művész ismét abba a ma
gasságba a zenét, amely méltó le
het a hangzásképhez. A két csúcs 
között mély hullámvonal jelzi a 
megtett utat a zene szellemi - 
hangzásképétől az új zenei rein
karnációig. Ebben a fantasztikus 
folyamatban ezernyi titok rejtőz
ködik. Megfejtésükre a zenei her
meneutika vállalkozik. Szorgal
masan kutatja azokat a zenén kí
vüli megnyilatkozásokat az alko
tók, az előadók és a hallgatók 
részéről, amelyek titokfejtéshez 
vezethetnek. De ez csak felülete 
ennek az új zenetudományi ág
nak, igazi mivolta (amely ma még 
gyerekcipőben topog!) akkor vá
lik valósággá, amikor magából a 
zenéből meríti a megfejtésekhez 
szükséges "adatokat". Aformatan 
után a zenedramaturgia küzdötte 
fel magát az elismert muzikoló- 
giai diszciplínák közé, ma már a 
zenei hermeneutikán van a sor.

A zeneszerzők is vállakoztak 
egyfajta zenei hermeneutikára 
amikor műveik címében, esetleg 
programjában zenéjük titkairól 
adtak hírt. A barokk és modem 
zene mereven elzárkózik az ilyen 
utalásoktól, nem úgy a romanti
kus zene, amely valósággal kínál
ja a zenei "leleplezéseket".

A 19. századi programzene 
művelői közül ezúttal Lisztet és 
művét, az "Amit a hegyen hallani 
(Victor H ugo: Ce cju-on entend sur 
la montagne c. költeménye nyo
mán) című ú.n. HEGYI SZIMFÓ
NIÁD idézném. A szerző így fo
galmazta meg zenéje program
ját:" A költő két hangot hall: az 
egyik mérhetetlen pompával zen
gi az Úr dícséretét—a másik tom
pa, telve fájdalommal, sírással és 
átkozódással. Egyiket a termé
szet mondta ki, másikat az embe
riség! A két hang addig küzd 
egymással, keresztezi egymást és 
olvad egybe, míg végül mindket
tő áhítatos szemlélődésben oldó
dik fel és cseng ki."

Ez a KÉT HANG mindnyájunk
ban ÉL, ez a legtitkosabb zenetitok.

TERÉNYI EDE

A legtitkosabb zene maga az 
emberi beszéd; a szavak jelen
téstartalmán messze túlmutat a 
intonáció, a mód ahogyan "dalla- 
milag" megformáljuk a szavakat, 
mondatokat. Egy-egy súlyos tar
talmú mondat akár szonáta tétel 
is lehetne, egy párbeszéd akár 
szimfóniával is felérhet. Erre a tit
kos zenére sokszor nagyon is ér
demes odafigyelni, a szónoklatok 
mögül "felcsendülő" muzsika 
vagy ZENE, alkalomadtán LÁR
MA, sokkal többet elárul a közölt 
dolgok lényegéről, mint maga a 
tartalom. Bámulatos,hogy éppen 
EZT A LÉNYÉGÉT nem hallják 
meg az emberek. Nem figyelnek 
e titkos zenékre, megelégszenek a 
jelentés-felületek olcsó demagógiá
jával. Nagy kár, hogy a nevelés 
teljes egészéből hiányzik a beszéd 
titkos zenéjének a megtanítása, 
megtanulása.

A muzsikusok gyakran újra
hallják a műveket, amelyeket ját
szottak vagy csak valahol meg
hallgattak. Á sokat játszott, hall
gatott művek amolyan titkos ze
neként élnek bennük. Sokan van
nak muzsikusok, akik ezt a belső 
hallással megyszólaló zenét par
titúrával a kezükben szeretik új
rahallgatni, minthacsak hangver
senyelőadáson ülnének. A zene
rajongók közül is sokan vannak, 
akik nyomon követik emlékeik
ben egy-egy dallam vagy akár ze- 
nerésűet időben is hosszabb fo
lyamatát. Emlékezünk a zenére, 
de amit hallunk, az valahogyan 
más, néha szebb, megborzonga- 
tóbb élmény. Ez a bensőnkben 
megszólaló zenei emlék több 
mint titkos, ezt már TITOKZENÉ
NEK kellene nevezni. Más úgy
sem fogja sohasem hallani a 
lelkűnkben felcsendülő muzsi
kát: csak a mi titkunk marad. Ez az 
a biztos zenei alap, amihez való
ságosan hangzó zenei élményein
ket viszonyítjuk. A művészetben 
már a kottakép látása nyomán ki
alakul egyfajta belső hangzáskép. 
A mű betanulása során ez elmé
lyül, majd a sorozatos hangver
senyeljátszások során fantasz
tikusan gazdag hangzásvilággá 
formálódik. A zenerajongó is ha
sonló utat jár be évek során, ked
venc zenéiről csodás élmény-em- 
lékképeket őriz, és ebből fakad a 
művác újrahallgatásának — min
dig kényszerítő — vágya. Ezeket 
a titkos zenéket aligha tudjuk va-
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június 5. és 7. között megszervezte a II. 
Kolozsvári Könyvvásárt és Gálaestet az Iroda
lomért. Június 5-én a Café Bulgakovban: A 
Szépírók Társasága irodalmi estje; fellépett 
Garaczi László, Gazdag József és Nagy Il
dikó Noémi. Június 6-án a Sapientia Erdélyi 
Tudományegyetem dísztermében Grecsó 
Krisztián, Kukorelly Endre és Németh Gá
bor irodalmi estjére került sor, majd a Tran
zit-házban Garaczi László és Toepler Zol
tán Brahms és a macskák című darabjának 
előadását láthatta a közönség (a Tranzit Ala
pítvány és a BBTE Színházi Tanszékének kö
zös produkciója); beszélgetés Garaczi 
Lászlóval. Június 7-én a Kolozsvári Állami 
Magyar Operában könyvvásárt tartottak, 
amelyen standokkal voltak jelen a követke
ző kiadók: Erdélyi Híradó (Kolozsvár), Erdé
lyi Magyar Könyvklub (Csíkszereda), Fiatal 
írók Szövetsége (Budapest), Irodalmi Jelen

Könyvek (Arad), Kalota (Kolozsvár), Koinó- 
nia (Kolozsvár), Komp-Press (Kolozsvár), 
Kriterion (Kolozsvár), Médium (Sepsiszent- 
györgy), Mentor (Marosvásárhely), Pont 
(Budapest — Sepsiszentgyörgy), Qui One 
Quint (Kolozsvár), T3 (Sepsiszentgyörgy). 
Könyvbemutatók: Orbán Gyöngyi, Fóris- 
Ferenczi Rita, Székely Melinda, Vincze Ka
ta Zsófia, Zágoni Melinda Beszélgetőkönyv a 
megértő irodalomkutatásról, Fodor Sándor 
Mit gondol az öreg pisztráng?, Erdélyről Euró
pában — mítosztalanul, Orbán János Dénes 
Teakönyv, Páll Zita Milyen fej varródhat az 
ex-macska nyakához?, Bednanics Gábor Be
szédformák között, Kovács András Ferenc 
Vásárhelyi vásár, Sigmomd István Keselyü- 
csók, Szálinger Balázs Első pesti vérkabaré, 
Szűts Zoltán Ezer ütés percenként, Lászlóffy 
Csaba Valami más, Szabó Péter Szemeiddel 
nézlek, Kukorelly Endre TündérVölgy, L. Si
mon László nem lokalizálható, Németh Gá
bor Elnézhető látkép, Torockó, Visky András 
Ha megh, A Dunánál c. lap, Garaczi László 
Nevetnek az angyalok. A könyvvásárt vezette 
Orbán János Dénes és Sebesi Karen Attila. 
Pirosruhás ember: Bréda Ferenc. Az írói 
nyárikertben felolvasott Gazdag József, 
Grecsó Krisztián, Nagy Ildikó Noémi, 
Szőcs Géza, Farkas Welímann Éva, Mózes 
Attila, Szálinger Balázs, L. Simon László és 
Szűts Zoltán; Grendel Lajossal Balázs Imre 
József beszélgetett. Felléptek: Ütő Gusztáv 
és Vetró Barnabás (performance), Urszuly 
Kálmán prímás; Pataki Enikő Gerschwin- 
dalokat adott elő, zongorán kísérte Kulcsár 
Szabolcs. Irodalmi szakácsok: Márkus-Bar
barossa János, Kiss Tibor és Kovács Ferenc.

A műsorvezető Sebesi Karen Attila volt. 
Társszervező a budapesti Szépírók Társasá
ga. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap (Bu
dapest) és a kolozsvári Communitas Ala
pítvány.

A  stockholmi Határtalan hazában soro
zati. könyvének dme: A szétszórtság aréná
ja. Négy égtáj magyar irodalmából. A  könyv 
előszavát Veress Zoltán jegyzi.

A  békéscsabai Bárka folyóirat 3. számá
ban olvasható egyebek mellett Nagy Kop
pány Zsolt Tánc című elbeszélése.

A  kecskeméti Forrás 6. számában Lász
lóffy Aladár Belváros, Evidenciák, Kálvin tér 
és Szilágyi és Hajmási dm ű versei.

A  szegedi Tiszatáj 6-os száma Kovács 
András Ferenc verscsokrát hozza.

A Koós Ferenc Kulturális Alapítvány 
rendezésében Banner Zoltán Szó, eszme, lát
vány (1920—2000) és Erdős I. Pál könyvei
nek bemutatójára került sor június 26-án a 
kolozsvári Gaudeamus könyvesboltban. A 
köteteket Kántor Lajos, Banner Zoltán és 
dr. Alexandra Rus méltatta. Az érdeklődő
ket Erdős I. Pál munkáiból összeállított ka
marakiállítás várta.

A  Magyar írószövetség Arany János Ala
pítványa az Artisjusszal egyetértésben Fe
kete Vince költőnek Artisjus Irodalmi Kuta
tási ösztöndíjat adományozott.
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Vulkánok
VÍZSZINTES:
1. Vulkán. 13. Torlőgumit haszná

ló. 14. Ceruza (régies). 15. ... -piciri. 
16. ...longa, vita brevis. 18. Kelet, né
metül. 19. Népes ország. 21. Hozam
rész! 23. Zabálni kezd! 24. Szán
tóeszköz. 25. Válogat. 28. Féltaps! 29. 
Női népies becenév. 30. Szorító. 31. 
Egyesület. 32. Európai nép tagja. 34. Fér
finév. 35. Sajnál 36. Súlyszélek! 37. Be
mutat. 39. Eme zavaros! 40. Néma les! 
41. Magyar színész (Lajos). 42.... a bor. 
43. Behozat! 45. Flátuljött! 47. Tiltakozó 
felkiáltás. 48. Könnyű gyaloglás. 50. 
Shakespeare műve.

FÜGGŐLEGES:
1. Angol labdajáték. 2. László az 

óvodában. 3. Olasz város. 4. Krumpli 
hajtása. 5.... Lanka. 6. Egyhangú me

ló! 7. Páratlan vázlat! 8. Egymás után 
mond. 9. Az udvarra. 10. Hazai terep
járó. 11. Háziállat. 12. Páger ... 17. 
Labdát adogat. 20. Szobrász (Mik
lós). 22. Amely személy tulajdonán. 
25. Tarkító. 26. Azonos betűk. 27. Trí- 
cium, nitrogén és deutérium vegyje- 
le. 29. Egyféleképpen szólító. 31. 
Ulan-... 32. Mennyiséget kifejező szó.
33. Kiskorú. 34. Silbak ülhet rajta. 35. 
Néma séta! 36. Magyar koreográfus 
(László). 37. Vulkán. 38. Tiszta súly.
39. Becsület. 42. Munka jelzője lehet. 
44. Becézett Attila. 46. Fíideg évszak.
47. Kissé kiakad! 49. Felkiáltás. 51. 
Néma liba!

BOTH LÁSZLÓ
A HELIKON 12. számában meg

jelent Hódolat című rejtvény megfej
tése: A képmutatás a bűn hódolata az 
erény előtt.
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