
\J  ö  ^

|§! „tüzet akartam lehelni, és a lángot kettészelni"

HELIKON
I R O D A I  M I  F Ő T  Y Ó I R  A T  megjelenik  kétszer bgy h ó n a pb a n  k o io zo tá r o n  to7TOJej

I V U V U m l  XIV.ÉVFOLYAM2003.15.(387.)SZÁM—AUGUSZTUS 10.

Finta Edit: Órák

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő  lehet fizetn i 10 és 14 óra között 
K olozsvári előfizetőinknek  díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Szárazjég
Hol lesz az átszállás a jövő felé? És mit viszünk 

magunkkal? Egyáltalán: ma mikor érsz haza? Mert ha 
a hidegfront hamarabb érkezik, lehet, hogy vele me
gyek... Körülöttem sokan haldokolnak. Tulajdonkép
pen mindenki. Mert túl nagy a meleg. Vagy túl nagy 
a hideg. Vagy összejöttek a már szétkeigethetetlen 
körülmények. Mert túl nehéz lett, ami sosem volt 
könnyű. Mostanában többet olvasom a menetrendet, 
a recepteket s a hírlapokat, mint az irodalmat. S ez meg 
is látszik rajtam  Rajtam, akit 14 éves koromban, úgy 
éreztem, lesújt a Rómeó és Júlia, másodév téli vizsgán 
majdnem elbuktam az Aranykoporsó élménye miatt, 
és nem igazán bírtam legközelebbi családtagjaim ha
lálát. Egyszóval eddig-addig, talán mindig normális 
voltam, belehaló, de talpraálló, belül ordító, de feltöl
tődő, tulajdon halálomat is túlélő. Most váltam re
m ény te lenné . E dd ig  úgy  k eze ltem  a la p v e tő  
tragikumát a létnek, hogy jó lett volna ezt még meg
élni, megúszni, meg ... nem is tudom mit megérni. 
Most kezdem minden távoli és idegen halállal úgy 
érezni, hogy nincs esély. Lehetetlen iróniával is elütni 
az ízét, olyan kosztolányisan, hogy "rengeteg ember 
hal meg manapság, ki sosem halt meg azelőtt". Igen, 
egészen furcsa, hogy most úgy kezelem, érzem, köny
velem el a dolgokat, hogy valóban igaz: ma halnak 
bele, akik Nagy Sándor és Bush Vilmos háborúiban 
Bagdadot érintették, bevették, kifosztották és kiejtet
ték a kezükből, mint Dezsőké Dús néni féltve őrzött 
kézi festett kávéskészletét azon a végzetes vasárnap 
délutánon, mikor segítőkészen odaugrott, hogy átve
gye a túl tele tálcát. Ezt a túl tele történelmet m ár nem 
lehet átvenni, átvinni, áthozni. Mert akkor még volt 
esély, mások nem látták, ami nálunk, ami velünk tör
tént. De most mind üus néninél vagyunk, és mind 
ügyetlenek, esetlenek, kétbalkezesek. Valami jóslat 
vagy átok is fog éppen beteljesedni akar rajtunk. 
Körülöttem sokan: több mint hatmilliárdan gondol
kodhatnának, ehelyett izzadnak és szomjaznak, bak
tatnak Bagdad felé, mint valami drogozott tevék, és 
bár azelőtt soha, most meg fognak halni. Egyenként. 
Csak így együttvéve van némi reményünk. Mitől is? 
Mire is? Igen: mondta valaki, hogy ilyen időkben 
szárazjeget kell szerezni valahonnan. Azzal akár a 
reményt is fel lehet adni, és nem romlik meg mire 
visszaérkezik.
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Mikó Imre, az előttünk járó
Erdélyi múltunk gazdagságát jellemzi, 

hogy két Mikó Imre is jelentős nyomot 
hagyott benne. Születésüket egy évszázad 
választotta el, s egyikük neve előtt a grófi 
cím, a másiké előtt "csak" a dr.-i fokozat 
szerepelt. S ma, hogy e kis szócskákat 
többnyire elhagyják, a könyvtári kataló
gusok, névmutatók gyakran összecserélik 
őket. Ezzel a gondolatsorral indítja Balázs 
Sándor most megjelent kötetét, anélkül 
hogy tovább futtatná a párhuzamok és 
ellentétek felsorolását. Mert eljátszhatunk 
a gondolattal, hogy mindketten székely 
eredetűek voltak, s vállalták e származá
sukat, csakhogy az egyik az előkelő híd
végi Mikó, a másik a köznemesi bölöni 
Mikó család nevét viselte. Mindkettőjük 
pályáját életük delén megtörte egy-egy vi
lágpolitikai esemény. A grófét a forrada
lom és szabadságharc, a doktorét a má
sodik világháború. S minthogy 1849 után 
nem került sor radikális rendszerváltásra, 
a gróf folytathatta, kiteljesíthette politiku
si pályáját, a doktorét viszont az új "világ
rend" derékba törte. De csak a politikusit. 
Mert volt ereje a pályamódosításra. Éle
tüknek ebben a második szakaszában 
nagy különbséget jelent vagyoni helyze
tü k  A grófé kitűnően alakul, mecénásko
dással teszi igazán emlékezetessé nevét, a 
doktor viszont a megélhetésért küzd, so
káig tollát is pénzkeresésre használja. Ha
lálukban is ott a párhuzam, száz év s pár 
hónap  különbséggel pusztítja el őket 
hosszas szenvedést követően a még min
dig legyőzhetetlen rákbetegség. A gróf ha
lála után megemlékezések sora hangzott 
el, szobrot, emléktáblát kapott. Az 1989-es 
politikai fordulat után is feltámadó intéz
ményeink zászlajukra írták nevét. A dok
torról legfeljebb szakmunkákban történt 
említés, egyházában, egykori iskolájában 
utaltak néha-néha szerepére. Úgyhogy 
adódott a feladat: vissza kell hozni múlt
tudatunkba a negyedszázada elhunyt jo
gász, politikus, közíró dr. Mikó Imrét, meg 
kell rajzolni pályaképét.

Erre a csöppet sem könnyű feladatra 
vállalkozott Balázs Sándor. Azt is vállalva, 
hogy Mikó sokoldalúsága miatt lehetetlen 
kiegyensúlyozott elemzést készíteni pá
lyája minden vonatkozásáról. Nagy érde
me, hogy áttanulmányozta a család Petőfi 
utcai hajlékában található tekintélyes kéz
irat- és levelezés-hagyatékot. Ennek tük
rében gyakran a háttér eseményeit, a moz
gatórugókat is feltárta.

A könyv előszava utal rá, hogy Mikó 
Imréről nem lehet időben egyenes vonalú 
monográfiát készíteni, néha kell engedni 
a logikai kötődéseknek. A szerző azonban 
tovább ment: a családi hagyatékból egész 
sor, tizennégy rím  alá csoportosított fogal
mazványt, levelet, önéletrajzot tett közzé 
a kötet második felében. Ezek tartalmának 
megismétlését kerülte az első részben, 
csak hivatkozott rájuk. A kötetet Mikó Im
re műveinek, cikkeinek a bibliográfiája,

valamint a felhasznált könyvészet és a 
jegyzetanyag zárja. így a könyvet a Mikó- 
szövegekkel ajánlatos kezdeni, mert más
ként a pályáját kevéssé ismerő előtt nehe
zen kerekednek ki a háttérben futó élet
rajzi összefüggések.

Maga a monográfia tizenöt fejezetben 
tárgyalja Mikó szellemi és irodalmi ha
gyatékát. Fő feladatának a betájolást, a 
hely kijelölését tartja. A vádakat és feltéte
lezéseket igyekszik egyértelműen tisztáz
ni. Ezért aztán nemegyszer elmondja az 
általános tudnivalókat a korról, a jelenség
ről, hogy azokban elhelyezhesse Mikót. 
így például tizenöt pontban mutatja ki az 
első világháború után fellépő első és má
sodik nemzedék közötti különbségeket, s 
mindegyik esetében minősíti Mikó viszo
nyulását. O a második nemzedék azon 
szerencsés fiataljai közé tartozott, akik a 
kolozsvári román egyetemen szerzett dip
lomával a zsebükben külföldön folytat
hatták tanulmányaikat. Húsz hónapot töl
tött főleg Párizsban a nemzetiségi kérdés, 
a kisebbségi jog tanulmányozásával. Visz- 
szatérte után természetszerűleg politikus 
és kisebbségjogász lett. A Magyar Párt je
löltjeként 1937-ben megválasztották kép
viselőnek, de a király feloszlatta a parla
mentet és a politikai pártokat. Úgyhogy a 
Nemzeti Újjászületési Fronthoz kapcso
lódva megalakuló Magyar Népközösség
ben, a bukaresti iroda főtitkáraként politi
zálhatott a bécsi döntésig. Bár nem volt 
képviselő, a román legfelsőbb vezetéssel 
is tárgyalt a kisebbségi problémákról. Sze
rény eredményeket sikerült is elérniük, 
számos magánembernek segíthettek, in
formációkat szolgáltattak. A magyarság 
véleménye megoszlott arról, hogy meny
nyire volt szükséges, hasznos a magyarok 
együttműködése az újjászületési fronttal. 
Bethlen Györgyék a passzivitást hirdet
ték, Bánffy Miklós viszont vállalta a nagy
részt formális kapcsolattartást. Az ő hí
véül szegődött Mikó. A tét — mint Balázs 
rámutat — a magyar közösség politikai 
képviseletének a biztosítása volt. Úgy
hogy "Mikó Imre választása a kor kihívá
sára adott elfogadható válasz volt".

Az Erdélyi Fiatalok m ozgalmának 
kapcsán azt vizsgálja a kötet, hogyan tá
volodott el az alapító tagnak számító Mi
kó a törzsgárdától. Milyen vádak hang
zottak el ellene. így tisztázza azt is, hogy 
Mikó nem tekinthető marxistának, legfel
jebb megértőén viszonyult a baloldalhoz. 
S kiderül, hogy az 1937-es Vásárhelyi Ta
lálkozó előkészítésében szerepet vállaló 
ifjú jogászt nemcsak katonai behívója, ha
nem elvi nézetkülönbségei is megakadá
lyozták a találkozón való részvételben. A 
falukutató Mikót, Az erdélyi falu és a nem
zetiségi kérdés szerzőjét az érdemek felso
rolása után újra a vádak alól kell tisztázni: 
nem volt marxista, legfeljebb baloldali ha
tás mutatható ki szemléletmódján.

A második bécsi döntés után Mikó Im

rét Teleki Pál kormányfő behívja képvise
lőként a budapesti parlamentbe. A meg
alakuló Erdélyi Pártnak lesz főtitkára, 
jóllehet szíve szerint inkább az egyetemi, 
jogtudósi pályát választaná. A könyv kö
rültekintően elemzi Mikó viszonyulását 
pártjához és a parlamenti élethez. Mint 
megállapítja, országgyűlési tevékenysé
gét két eszme hatotta át: a parlamentariz
mus szentségének tisztelete, valamint az 
erdélyi szellem érvényesítése a magyar 
törvényhozásban. Közben még jogtudo
mányi munkák írására is szakított időt. 
Megírta leghíresebb munkáját, a Huszon
két évet (1941), az erdélyi m agyarság 
1918—1940 közötti politikai történetét, 
valamint a Nemzetiségi jog és nemzetiségi 
politika (1944) című nagy traktátusát. Az 
előbbi körül élénk vita alakult ki, de objek
tivitását mindenki elismerte.

1944-ben Mikó szerepet vállal néhány 
kolozsvári zsidó család megmentésében, 
majd szeptember—október folyamán a 
kolozsvári Magyar Tanács tagja, sokat tesz 
azért, hogy Kolozsvár nagyobb rombolás 
nélkül vészelje át a háború végét. Közel 
négy évi hadifogsága (1944— 1948) alatt 
megtanul oroszul, s tíz évig orosztanár
ként dolgozhat egykori iskolájában. Orosz 
szakos diplomát is szerez. De közben még 
neve sem jelenhetik meg nyomtatásban. 
Álnéven oroszból fordít politikai szövege
ket és fércmunkákat. Aztán a tanügyből is 
kiteszik, s tizenkét évig csak könyvárus
ként keresheti meg kenyerét. Az 1960-as 
évek közepe táján kezd oldódni körülötte 
a jég. A folyóiratok egyre több írását köz
ük, 1967-ben esszékötete jelenik meg. 
1970-ben felkészültségéhez méltóbb állást 
is kap a Kriterion Könyvkiadó szerkesztő
jeként.

Mikó Imre életének erről a második 
szakaszáról írva Balázs Sándor kortárs
ként viszonyulhat az eseményekhez. Fi
gyelme elsősorban arra irányul, hogy ki
mutassa, miként tudott a korlátozó tör
vények, előírások, a cenzúra ellenére Mi
kó mégis olyan termékenyen maradandó 
műveket alkotni. Az írások, kötetek sok
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színűsége elég nehézzé teszi csoportosítá
sukat. Balázs először az újjáéledő kisebb
ségjogász dolgozatait veszi számba. Mi- 
kót most is a nemzetiségi jog és az anya
nyelvhasználat kérdései foglalkoztatják. 
Szépírói ambíciói fiatal korától voltak Mi- 
kónak, de a 60-as években a kényszer is 
erre vitte. E műfajban tudott publikálni. 
Legjelentősebb teljesítményeként Bölöni 
Farkas Sándor életéről írt regényét, A bérc
re esett fát (1969) elemzi: mennyi az utópiz- 
mus, a romantika és a társadalmi rajz ben
ne. Sajnálattal állapítja meg, hogy Mikó 
Orbán Balázs-regénye máig sem látott 
nyomdafestéket. Ide sorolja a szerző Mikó 
posztumusz kötetét, a családregénynek 
minősített A csendes Petőfi utcát (1978) is.

Mikó Imre fő műfaja az esszé. Ez lehe
tőséget nyújtott neki a szépírás eszközei
vel a tudományt művelni és népszerűsí
teni. Magyar és román kultúrszemélyisé- 
gek, hon- és világpolgárok sorát idézte 
meg szellemes fordulatokkal, frappáns 
megállapításokkal teli írásaiban. Ugyan
akkor mint publicista, szolgálatos recen
zens, megemlékezések szerzője a 60-as, 
70-es években hihetetlenül termékeny 
volt. Érdekes észrevétele Balázsnak, hogy 
Mikó Imre Brassai-kultusza nemcsak az 
iskolai és családi neveltetéséből, feleke
zeti kötöttségéből fakad, hanem példát, 
rokon lelket látott benne. Hasonló gondo
latokkal, dilemmákkal is küzdöttek, de 
különbségek is kimutathatók szellemi al
katukban.

Az utolsó fejezet "A könyvszerkesztó" 
címet viseli. Élete utolsó éveiben túl sokat 
áldozott Mikó Imre mások köteteinek a 
gondozására. Balázs átnézte a {Criterion 
Könyvkiadó kolozsvári fiókjának a levél
tári anyagát, s innen vett levelek, doku
mentumok alapján érzékelteti, milyen is 
volt a 70-es évek szerkesztői munkája, ho
gyan kellett küzdeni a Kiadók Központjá
val meg a cenzúrával egy-egy kötetért, de 
néha a szerzőkkel is.

Balázs Sándor megtette az első nagy 
lépést ahhoz, hogy Mikó Imrét beépítse 
m últ-tudatunkba. Mikó Imréről írt, de 
közben két korszak politikatörténetét is 
felvázolta. S az elsőben megkereste a hő
sét megillető besorolást. Erre föltétlenül 
szükség volt. Hiszen még sokan élünk, 
akik Mikó Imrét személyesen ismertük, 
tiszteltük, s mégis hadifogsága előtti éle
téről, úgynevezett — de konkrétan nem 
em lített — bűneiről alig-alig tudtunk, 
most ezekkel a könyv szembesít, s ezzel 
meg is oldja fő feladatát, a tisztázást. Nem 
hallgathatjuk el, hogy a könyv elolvasása 
után néhány vonatkozásban hiányérze
tünk támadt.

Maga az életrajz a származásra és az 
elmúlásra fényt vető első fejezeten kívül 
mindenütt csak a háttérben hüzódik meg. 
Pedig az is felér egy regénnyel. Bizonyára 
a szerző ügy gondolta, hogy ott van a 
függelékben Mikó 1948-as "Önéletrajz és 
önbírálat"-a, arrébb meg az 1968-as reha- 
bilitálási folyamodványa, azokból kiraj
zolódik az élettörténet. De ha a könyv 
alcíme "élet- és pályakép", román válto

zatban "monográfia", ebbe az életút bő
vebb taglalása is beletartoznék. Két fe
jezetnél a szerző — úgy érezzük — kuta
tásait tovább mélyíthette volna. A közép- 
iskolás évekről az Unitárius Kollégium 
nyomtatott értesítőiből kaphatott volna 
adatokat, továbbá a diákfolyóirat, a Re
mény megőrzött kézírásos köteteiből. Mi
kó a 20-as évek közepétől a Kriza Önkép
zőkör vezető egyénisége, 1927 őszétől el
nöke. Ő ébreszti rá diáktársait a románia- 
iság tudatára, figyelmeztet az erdélyi ha
gyományok ápolására. Néhányan tanárai 
közül is hatottak rá, Gál Kelemen igazga
tóról portrét írt. A család mellett az iskola 
is meghatározó szerepet játszott hagyo
mányőrző és liberális szellemével arcéle 
kialakításában. Aztán a belföldi és külföl
di jogi tanulmányok esetében szintén le
hetett volna találni nagyhatású mestere
ket. Román professzorai egyik-másikáról 
nagy tisztelettel beszélt Mikó. De húsz 
hónapos külföldi tanu lm ányútjának  
egyes részletei is felderítésre várnak. Szí
vesen elanekdotázott a Párizsban töltött 
időszakról, de talán nyoma van annak is, 
hogy milyen főiskolai kurzusokat hallga
tott, kik az ottani mesterei. Sőt, erdélyi 
mestereit is hangsülyosabban említhet
jük: Balogh Artúr nyugalmazott jogász
professzorutódául képeztették, s Jakabffy 
Elemér, valamint Gyárfás Elemér egyen
gették kisebbségjogászi felkészülését.

Tízéves tanári pályájáról még sokan 
tudtak volna adatot szolgáltatni. Hisz él 
néhány kollégája s számos tanítványa. Az 
orosz nyelv tanítását nem vette túl komo
lyan. Viszont segített az iskola vezetősé
gének az 1957-es négyszáz éves alapítási 
évforduló előkészítésében, s a Brassai név 
felvételéhez ő biztosította a dokumentáci
ót. Leginkább azonban egyházvezetői 
szerepének részletezését hiányoljuk. Ne
héz időkben volt az Unitárius Egyház fő
gondnoka. Nevéhez fűződik az egyház
alapítás 400. évfordulójának 1968-as nem
zetközi visszhangú megünneplése. Szere
pet játszott a Keresztény Magvető 1971-es 
újraindításában is. Helyesen állapítja meg 
Balázs, hogy Mikó "soha nem adta fel az 
unitárius világszemlélet eleve benne élő 
eszmevilágát". Ez abban is megmutatko
zik, hogy nagyobb lélegzetű munkái szinte 
mind unitáriusokról szólnak, BölöniFarkas 
Sándortól kezdve Brassain és Orbán Balá
zson át Balázs Ferencig.

Többször említi a szerző, hogy Mikó 
Imre legszívesebben a jogtanári állást vá
lasztotta volna. Abécsidöntéskoraz egye
temi kinevezéshez még nem volt ele
gendő munkássága, megfelelő egyetemi 
fokozata. De azért 1940-től "meghívott e- 
lőadóként" a nemzetiségi jogot taníthatta 
a Ferenc József Tudományegyetemen. A 
kötet azt írja, hogy Mikó megpályázta és 
meg is kapta az egyetem jogi karán a ma
gántanári "állást". A magántanárság a régi 
egyetemi világban csak tudományos fo
kozatot jelentett, kitüntetettje előadásokat 
hirdethetett az egyetemen. A kolozsvári 
egyetem alapító okiratának (1872/XIX. 
te.) a 8. pontja jogosítja fel a tanintézetet

arra, hogy magántanárokat képezzen és 
felterjesszen kinevezésre a közoktatásü
gyi miniszternek. A már doktorált és je
lentős tudom ányos m unkásságot fel
m utató személy önéletrajzzal, művek 
jegyzékével ellátott folyamodványt ter
jesztett a kari tanács elé. Ha ott úgy ítélték 
meg, két rendes professzornak kiadták 
véleményezésre az illető iratait. S ha 
mindkét professzor pozitív véleményes 
jelentést terjesztett a kari tanács elé, ott 
szavazás alapján döntöttek a magántanári 
cím odaítéléséről. A végleges jóváhagyás 
a minisztertől származott. A magántaná
rok nem az egyetem alkalmazottai voltak, 
óradíjban fizették őket, s jó eséllyel pá
lyázhattak a megürült tanszékekre. Mikó 
Imre is Nemzetiségi jog és nemzetiségi politi
ka című félezer oldalas jogtudományi m ű
ve alapján kérte a magántanári habilitáci- 
ót 1944-ben, de — mint rehabilitálási fo
lyamodványában utal rá — a tanári kar 
elmenekülése miatt döntésre nem kerül 
sor. Kétségtelen, hogy Mikó távlati terve 
egy egyetemi tanszék elnyerése volt.

Érdekességként utalunk rá, hogy Mi- 
kónak a budapesti rádióban 1935. május 
28-i előadását aligha közvetíthették hang
szalagról, mert akkor még a mágneses 
hangrögzítéssel csak kísérleteztek, adott 
esetben viaszlemezt használtak. Mikó író
eszköze pedig nem a töltőtoll, hanem a 
töltött ceruza volt. Ennek hegyét időnként 
zsilettel egyengette. A ceruzával papírra 
vetett fogalmazványt aztán kis Erika író
gépén két ujjal, de nagy sebességgel verte 
le, ilyenkor még néha stilizálta mondatait. 
Azt is feljegyzendőnek véljük, hogy Mikó 
is a természet szerelmesei közé tartozott. 
Minden vasárnap megtette — többnyire 
felesége társaságában — szokásos bükki 
gyalogtúráját. Délben pedig az "ebédlő"- 
nek kinevezett erdőrészen találkozott 
össze a kirándulótársakkal az elemózsia 
elfogyasztására. Nagyobb csoporttal nem 
szerette az erdőt járni, mert ő ilyenkor is 
magába mélyedt, alkotott: megtervezte, 
részben meg is fogalmazta papírra veten
dő írásait. Nyaranta pedig nagyobb mű
vei, regényei végleges kidolgozására el
vonult a Székelyudvarhely melletti Szej- 
kére, s ott egy kibérelt házikóban, minden 
más kötelezettségtől m egszabadulva, 
csak az írásnak élt.

Találó és jól sikerült Unipán Helga 
címlapterve: egy kézírásos fogalmazvány 
képezi az alapot, ezen jelenik meg kazet
tában a cím, alatta Mikó jellegzetes aláírá
sa s egy fényképe, amint éppen előadást 
tart.

Balázs Sándor: M ikó Imre. Élet- és pá
ly a k ép . K ézira tok , dokum entum ok  
(1933—1968). Polis Könyvkiadó, Kolozs
vár 2003.464 1.
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SZŐCS ISTVÁN

A h ih etetlen  va lószerűsége
— Szíriát oszlopai: Harmadik változat —
Az ember legfőbb dolga, hogy tudja, 
miként fogja fel jól, valósan helyét a 
teremtésben, milyennek kell lennie 
ahhoz, hogy ember legyen.

(Kant)
Hogy csak úgy, egyszerűen? Ugrás a 

semmiből — a történelembe? Csak az olyan 
ember, akit a tudomány nem fegyelmezett 
meg eléggé (lásd: tudomány és disciplined, 
nem akad fenn a történelem küszöbénél; 
hogy: nem voltak még politológusok, sem 
szociológia nem vala ám, és mégis városok 
és királyságok alakultak? Művészetelmélet 
és esztétikai elemzések híjával is, hatalmas 
kultúrák jöttek létre, és alapítványi támoga
tások nélkül megkezdődött a történelem — 
méghozzá úgyszólván egy időben a Nílus- 
völgyben, a Tigris és Eufrátesz és az Indus 
völgyében — és ugyanakkor Közép-Ameri
kában is, információs kapcsolatrendszer lé
tezése nélkül is?

Ha az írás és bizonyos kultikus építkezé
sek jelentkezése óta mérjük, "a történelem" 
öt, öt és fél ezer éves. Ha a sikeres növényne
mesítések és a haszonállatok kitenyésztése 
óta — különben mindez mai napig eléggé át 
és be nem világított, tisztázatlan esemény
sor! —, akkor még egyszer ennyi; tehát leg- 
fennebb tizenegyezer éves. Holott a mai 
ember, ez a bizonyos homo sapiens is legalább 
félszázezer éves, az élő emberszerű lénynek 
— lényeknek — viszont legalább félmillió 
éves előtörténete van, ha nem sokkal több. 
Azt az elképzelést, hogy valaki egyszerűen 
csak úgy lemászik a fáról, és a túlsó oldalon 
máris kezd felkapaszkodni a politika, a gaz
daság, a tudomány lépcsőfokain, legfennebb 
mai példák alapján lehetne reálisnak tartani: 
a hajdankor küszöbén maguk az érintettek is 
magyarázkodtak... A legeslegrégebbi adatok 
már bevezetőben is hivatkoznak még sokkal 
régebbi adatokra... a legelső folyamközi "ki
rályok jegyzéke" sok ezer évvel régebbi kirá
lyok emlegetésével kezdi... és minden ősi 
hitrege tud égből leszállt istenekről, vagy 
legalábbis félistenekről, kultúrhéroszokról, 
akik — közvetítették nekik a — "Régi" Tu
dást!

És a huszadik század elejétől, éppen ak
kortól, amikor a bevallottan vagy sugallot- 
tan m aterialista szellemű csillagászat, 
"földkéreg-szerkezettan", biológia és törté
nelemtudomány viszonylag rázásmentes, 
folyamatos, könnyen felfogható képet festett 
fel a világ és az Ember történetéről, kezdtek 
megjelenni könyvek, hogy: nem is úgy volt; az 
élő világ sokkal régibb, de mindenekelőtt 
maga a történelem régibb, és az ismert törté
nelem előtt léteztek katasztrófák által elpusztított 
ősibb, magasabb rendű kultúrák; jöttek az Atlan- 
tisz-elméletek; és más elsüllyedt kontinensek: 
Mu, Gondwana föld, Lemuria, és jönnek mai 
napig is, most már gyakran egybekapcsol- 
dóva "ősűrhajós" elképzelésekkel, az élet és 
a tudás bolygónkon kívüli eredetéről.

Magyarul az első, a művelt közvélemény 
által úgy-ahogy elfogadott "elsüllyedt kultú
rák" témájú könyv a Várkonyi Nándoré, a 
Szíriát oszlopai. Azért csak ilyen minőségé
ben az első, mert például Cserép József őstör
téneti munkái a tudós pályafutásának
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erőszakos félbeszakítását idézték elő; mai 
napig dermedt hallgatás veszi körül még a 
hasonló mentalitású vagy érdeklődésű szer
zők részéről is; Csicsáky Jenőnek a könyve 
pedig, a Mu, a ponyvairodalom asztalára 
utasíttatott.

*
Várkonyi Nándor egyik kiindulópontja 

az úgynevezett piramiskultúra megszakítat
lansága Közép-Amerikától Hátsó-Indiáig; 
továbbá az emberiség katasztrófa-mítosza
inak, például özönvíz-regéinek fantasztikus 
mértékű elterjedtsége az egész földgolyón, 
meglepő egyezésekkel és még meglepőbb 
eltérésekkel; majd a Hörbiger-féle úgyneve
zett világjég-elmélet (ennek az ismertetését 
azonban most gond nélkül megkerülhet
jük), s ehhez kapcsolódva a lényeges "szen
zációk": a keno-hold elmélet, miszerint a Föld
nek a jelenlegit megelőzően volt egy kisebb 
holdja, amely a gravitáció következtében 
egyre közelebb került a Földhöz, szörnyű 
árvizeket, földrengéseket idézve elő, majd a 
megnövekedett vonzóerő következtében 
darabokra szakadt, s részei elborították a 
földfelszínt — ez az eseménysor a tulajdon
képpeni Apokalipszis, amit a Jelenések könyve 
mint jóslatot ír le, de ami a távolmúltban 
végbe ment... Egy hosszabb, hold nélküli 
időszak után a Föld befogta a jelenlegi hold
ját — a különböző időszámítási rendszerek 
kezdőpontjainak egyeztetésével állítólag ki
számítható, hogy ez kb. tizenegyezer vala
hány évvel jelenünk előtt történt, s ter
mészetesen ez is szörnyű katasztrófákkal 
járt, majd a tengerszint állandó emelkedésé
vel (középen), ami napjainkban is zajlik, mi
közben a sarkok felé apadás mutatható ki 
stb. S végül, ami számomra annak idején s 
azóta is a legérdekesebb, egy bizonyos meta
fizikus származás-elmélet, amely tagadja a 
darwinizmus evolucionista ábráját, azt állít
va, hogy az emberiség sokkal régebbi, mint 
hiszik; illetve, hogy nem az emlősök fejlődé
si sorának a végén áll, még illetvébb, hogy az 
ember már azelőtt létezett (mondjuk úgy, mint 
virtuális ember), mielőtt valóban létezhetett 
volna, s ennek az emlékezetét is őrzik míto
szok.

Ez Edgar Dacqué német tudós nevéhez 
fűződik, aki elméletét az 1920-as évek végén 
s a következő időszakban dolgozta ki. Vele 
már bővebben kell foglalkoznunk, mert lé
nyegében ez volt az oka a Várkonyi-könyv 
iránt táplált kétségeknek, majd a marxizmus 
részéről a kiátkozásának, illetve a különböző

későbbi változatok meglepő eltéréseinek.
"Az ember származásának magyarázatá

ért... Edgar Dacqué elméletéhez fordultunk" 
írja Várkonyi már az első kiadás előszavá
ban, "a típustan (Typenlehre) elméletéhez, a- 
mely szerint az ember, mint törzs, nem egy 
fejlődési folyamat végső eredménye, hanem őstí
pus, s mint ilyen több föld(történeti)korsza- 
kot élt át"... A könyv IX. fejezetében részlete
sebben foglalkozik vele, ez a Protohomo, Ho
mo magus, Homo faber c. fejezet, s a "protoho
mo" alatt tulajdonképpen szömyemberek, 
hüllőemberek vagy "sárkányemberek" ér
tendők; homo monstruozusok, mely az ember 
előtörténetének talán első lépcsőfoka.

"Dacqué, a müncheni egyetem élettan-ta
nára számba vette az őslénytan anyagát és 
eredményeit, és vizsgálatai olyan szempon
tokhoz juttatták el, melyek a fejlődéstörténe
tet új világításba helyezik, s úgy látszik, 
elkerülhetővé teszik a Darwin—Haeckel— 
Huxley-féle rendszerezés alapvető hibáját: 
az erőszaktételt a tényeken az elgondolás 
kedvéért. Eredményeit... Kurt Aram ismer
tetése nyomán röviden így foglalhatjuk 
össze: »... már Hermann Klaatsch ki merte 
mondani anatómiai munkálatai alapján, 
hogy az embernek idősebbnek kell lennie, mint 
nyomai mutatják«. Dacqué szerint »a leletek 
azt mutatják, hogy az élő szervezetek mai 
változatos gazdagsága egyes (különböző) 
őstípusokból fejlődött ki szükségszerűen. 
Ezek a típusok sokféleképp összefonódott, 
változatos, de mindig felismerhető alakok
ban a felkutatott legrégibb földrétegekig le
érnek. Ilyen például az emlős-típus, melynek 
első nyomai a permi korba vezetnek, másik 
típus a hüllő, melynek leletes nyomai szintén 
legalábbis a permi korba mennek vissza; 
harmadik típus a kétéltű, amely a kőszénkor
ból ered. A devon korban tűnnek fel a négy
lábúak első nyomai, míg a szilur korból mos
tanáig csak halak és alsóbbrendű állatok ke
rülnek elő. Ámde ezeken a korokon keresz
tül mindvégig semmi adat sem árulja el, 
hogy az egyik típus a másikba átfejlődhetik, 
holott épp ez az átfejlődés a Darwin-féle le
származás-elmélet alapelve. Élettanilag in
kább minden mozzanat ez ellen a feltevés 
ellen szól. így például a gerincesek mind 
gerincvelővel rendelkeznek középponti i- 
degköteg gyanánt, az alsóbb életformák, az 
alsóbbrendű szervezetek pedig hasi velővel. 
E között a két szervezeti forma közt pedig 
olyan szakadék tátong, amelyet az élettan 
nem tud áthidalni, s amely az egyik típusnak 
a másikba való kifejlődését elhihetetlenné 
teszi.«" Tehát: "Számos fajilag különböző, 
kezdettől fogva egymástól lényegében eltérő 
alaptípust kell felvennünk."

"Ennyiből áll a típuselmélet alapvető 
meghatározása. Hozzákapcsolódik s kiegé
szíti a »korjelleg« (Zeitcharakter) tana. A lele
tek ugyanis arra vallanak, hogy az egyes 
földkorokban kialakul egy-egy uralkodó külső 
alak (habitus), s az összes életforma, szerve
zet ehhez igyekszik hozzáhasonulni... Az ős
törzs, a típus lényegében mindig megmarad 
annak, ami őt a többi típustól megkülönböz
teti, de bizonyos korszerű, külső formákat 
felvehet, úgy, hogy a felületes szemlélő egy- 
egy hüllőt kétéltűnek nézhet, vagy akár em
lősnek is."

A továbbiak során kifejti, hogy az ember 
megőrizte a habitus-váltásoknak, a signatu- 
ra-cseréknek az emlékeit, nemcsak úgy, hogy 
a magzati fejlődés során végigfut a különbö



ző korjellegek főállomásain, hanem a szerve
zetében megőrzött szervcsökevények által 
is, melyeknek száma kétszázra rúg. (Ezek
nek a visszaütései olykor fajijelleg-alakítóvá 
is válhatnak.) Az ember "testalkatának leg
fontosabb ismertető jegyei részben elejétől 
fogva adva vannak, és éppen a fejlődés hiá
nya, a változatlanság biztosította az emberi 
forma fennmaradását”. Tehát "a több — öt
hét — ujjú, szembefordítható hüvelykujjal 
ellátott kéz a talpon és a kétlábon járás már 
a mezozoikumban általános jegye az emlős
nek, de míg a kéz-láb a többi fajnál három, 
sőt egyujjú végtaggá fejlődött, négy lábon és 
ujjon járásúvá lett, addig az ember megtar
totta az eredeti formákat".

Annak idején, a negyvenes évek végén, 
amikor masszívan kezdték belénk átömlesz- 
teni a marxizmust, s ennek segédanyagául a 
legortodoxabb — szimplifikált— darwiniz
must, ellenállhatatlan hatással volt ránk ez a 
gondolat, hogy szemben a tanítottakkal, nem 
a munka alakította ki az emberi kezet, hanem a 
kéz archaikus voltának megőrzése tette lehetővé a 
munkát... vagyis hogy a specializálódás nem a 
fejlődés állomása, hanem zsákutcája; s hogy az 
ember tulajdonképpen: "élő ős". Ugyanilyen 
nagy hatással voltak a homlokszemre vonat
kozó magyarázatok és a belőlük levezetett 
mítoszértelmezések stb.

Tény, hogy akár igazak, akár tévesek 
Dacqué (valamint elődeinek és tanítványai
nak) állításai a típuselméletre vonatkozólag, 
Várkonyinál az egész koncepciónak ez adja 
az antidarwinista és antimaterialista felfogá
sát működtető hajszálrugót. Ezért vettem 
oly izgatottan kezembe az 1972-ben megje
lent második változatot. A megfelelő fejezet 
címe szerint még benne volt ugyan, ám tar
talmában eléggé módosulva: főképpen a te
kintetben más, hogy bár beszél a szörny- 
változatokról, atavisztikus torzulásokról, 
visszaütésekről, sőt egyes vonatkozásokban 
gazdagabban is az eredeti fejezetnél, de a 
típustan maga, alapállításai és megalkotói
nak neve, mindenekelőtt Dacqué ismerteté
se, szőröstől-pikkelyestől hiányzik!

És hiányzik természetesen a Lélek és anyag 
című fejezet, ami pedig azért meggondol- 
koztató, mert annak idején kiállásnak, sőt 
ellenállásnak számított az az árja kultúrfö- 
lény-elmélet bombasztjával és torzításaival 
szemben. Még nagyobb volt kíváncsiságom, 
amikor a 2002-ben kiadott legutolsó, szer
kesztője által "első cenzúrázásán, teljes vál
tozatnak" nevezett kiadást kézbe vettem; saj
nos, anyagi okok miatt több mint féléves 
késéssel.

Nos, már a névmutató zavarba hoz: 
egyetlenegyszer ugyan előfordul benne 
Dacqué neve, de csak egy hosszú névsorban, 
egészen más irányba való utalással. A Proto- 
homo stb. fejezet nagyon gazdag, érdekes az 
őskiadáshoz képest, és bár annak sok epi
zódját megőrzi, mégis csalódást hoz: a típus
elméletről, az élőlények alapvető típusairól 
s főleg Dacquéról s "hozzátartozóiról" itt sem
esik szó.

*
Melodramatikus fordulattal most felki

álthatna az olvasó: Megáll az ész! Meg kell 
az észnek állnia!... De nem áll meg, hanem 
ugyancsak elkezd zakatolni. Mivel a követ
kező egynéhány változat lehetséges.

1. A darwinizmus rendezte sorait, és a 
legutóbbi időben oly nagyra nőtt géntudo
mány segítségével ízzé-porrá zúzta ezt a tí

puselméletet (én magam is leginkább ezt té
teleztem volna fel); de hát akkor, mivel úgyis 
írtak a kötethez szerkesztői utószót: nem le
hetett volna ezt az olvasóval is közölni? És 
leválasztani Várkonyinak e tévedését művé
ről? És egész röviden jelezni: hol nézzen en
nek utána a jámbor olvasó?

2. Mivel Dacqué a hitierei alatt odahaza 
maradt, és tovább működött Németország
ban, elérte az a végzet, hogy megvető hallga
tással és elhallgatással fogják örökkön 
sújtani; amire azt mondhatná az ember, 
hogy: hm; mivel nemcsak Richard Strausst és 
Furtwánglert oldották fel a külső sötétségre 
vettetéstől, hanem Wemer von Braunt, Hit
ler csodafegyverének, a számyasbombának 
gyártóját is, és elfogadtatták a jó társaság
gal... (És még ki tudja, hogy kit, kiket?)

3. De az is lehet, hogy ez a Dacqué és köre 
olyan kis strapanácik voltak, hogy szóra sem 
érdemesek. Ám akkor nem még inkább el 
kell határolni tőle Várkonyit, és semmikép
pen sem kihagyni belőle azt a fejezetet, ame
lyikben ő mindenféle náciskodástól ke
ményen, sőt még keményebben elhatárolja 
magát?

Vajon tudatában van-e a könyv általam 
nagyra becsült felelős kiadónője és általam

egyáltalán nem ismert több munkatársa an
nak, hogy mit jelentett a háború első éveiben 
leírni, hogy: "Az árja faj, amióta a törzsi mű
veltségből, vagyis a vallási kultúrából kiemelke
dett, egyetlen alapvető kulturális gondolattal sem 
ajándékozta meg az emberiséget. Amit kulturá
lis életének kell neveznünk, kölcsönvett kul- 
túrjelenségek sorozatából áll. Az első művelt 
árja nép, a görög, egy régi és dús kultúrába 
oltja a maga faji hozományait: az arányérzé
ket, a tagoltságot, a harmóniát, a kifejezés 
matematikai és anyagi elveit érvényesíti a 
szellemi formával szemben s csakhamar túl
súlyra juttatja a gondolat felett: eljut a natu
ralizmusig és a kételyig."

És így tovább; Várkonyi akkori "elvi utó
szavában" végigszáguld Éurópa történetén, 
és végül kimondja: "A felvilágosodással s az 
anyagi találmányok korával az északi faj vé
gül önmagának teljes birtokába lép. Megfelel 
a kérdésre, amit Faust tett fel az ő nevében, s 
végül is a civilizáció mellett dönt. Továbbra is 
tiszteli a kultúrát, amelyet azonban nem bir

tokol. Shakespeare, Beethoven, Goethe, Kant 
műve egyéni csúcs-teljesítmény, mely nem a 
szellem kollektívumából, őstelevényéből fa
kad." (Noha ez utóbbival nem tudok teljes 
mértékben egyetérteni, annyit elismerhetek, 
hogy antidpálta Susy Sonntagot, aki ugyan
ezt mondta ki Nádas Péterrel kapcsolatban.)

Persze az indulat mondatta ezt vele az 
akkor tomboló kutúrfölény-pöffeszkedések 
miatt; de azért érdemes még ebből az elásott 
fejezetből valamit idézni: "Azon a ponton 
vagyunk, hogy kezdjük elveszíteni az ítélő
képességet a legelemibb tényekkel szemben 
is, hajlandók vagyunk műveltségnek tartani 
a hatalmat, amelyet másokon gyakorlunk, s 
a puszta ismeretet, amely azonban az alap
vető tényékig nem bír elhatolni, — s ugyan
akkor aláássuk magunkban az erkölcsi erőt, 
amely egyedül adhat a hatalomnak és isme
retnek eleven életet és hasznos gyü
mölcsöket."

4. Végül, nem lehetséges, hogy maga 
Várkonyi tagadta meg Dacqué eszméit? Itt 
sajnos hátrányban vagyok a kiadás gondo
zóival szemben, mert például Várkonyi és 
Kodolányi levelezésének csak az első kötetét 
ismerem, ott azonban a 287. oldalon Kodolá
nyi így ír: "Az is igaz, hogy Dacqué miszti
kus. Es az is, hogy statikus. Mindez azonban 
nem baj... Ha tehát azt mondom, el kell fo
gadnunk Dacquét, ez annyit jelent, hogy 
Mukit ugyan onnét ábrázoljuk embernek, 
ahol a kezdeti mutáció megtörtént, de nem 
hanyagoljuk el az alapelveket, a kozmosz 
magyarázatát s benne az ember nem emberi 
formáit sem. Ebben segítségemre volt Stei
ner... vizsgálódásának céljául az ember belső 
látásának eredményeit s azok összehasonlító 
vizsgálatát tette meg"; többek közt így írt 
Kodolányi 1950-ben; nemsokára Várkonyi 
válaszol: "Amit Dacquéról írtál, szintén csil
lagos egyest érdemel", továbbá Kodolányi 
egy utalására a legmodernebb fizikával kap
csolatban: "Vigyázni kell, nehogy a materiá- 
lizmus malmára hajtsuk a vizet. Nem 
mintha haboznék bármely materiális igazsá
got elfogadni, ha igaznak bizonyul, — ez 
tisztességtelen lenne; nekem a materializ
musnak maga az igazsága, az elve gyanús, 
sőt szememben egészében és önmagában 
nem igaz."

Végül vegyük kézbe az 1994-ben szintén 
posztumusz megjelent Az elveszett paradi
csom c. Várkonyi-kötetet; a 267. oldaltól 
kezdve, az úgynevezett harmadik szem kérdé
sében ugyancsak Dacquéra hivatkozik, őt 
folytatja, egészíti ki; nem szólva arról, hogy 
a kötet dme önmagában véve is: omage á 
Daccjué...

S ez a vonatkozása a Várkonyi-műnek 
immár nemcsak az övé, hanem a Kodolányi 
Jánosé is, aki a Typenlehre szellemében írt 
két fantasztikusan izgalmas regényt: Vízöntő 
és Új ég, új föld. Lehet, hogy Kodolányi "nem 
olyan nagyon nagy író"; de akkora csak van, 
hogy egy szerkesztő levett kalappal álljon 
előtte?

Azt el sem tudom hinni, hogy a végleges, 
teljes, "először cenzúrázatlan" Szíriát oszlopai 
kiadásakor kézbe sem vették volna az első 
váltpzatot?...

Am azért ennyiért is — végre! — köszö
net jár.

Várkonyi Nándor: Szíriát oszlopai. 
Széphalom Könyvműhely 2002.

A Kant-mottót az Elveszett paradicsom élé
ről vettem át.

-  HELIKON----------------------
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B O G D Á N  LÁSZLÓ

Hutera Béla utolsó utazása
11. Reggeli 
áj tatosságok
HáBé fél hatkor ébred, s az álom hatására 

dörzsölni kezdi hópelyhektől ragacsos arcát. 
Kitolat a folyosóra, megkeresi az illemhe
lyet, majd a zuhanyozót. Fáradtnak érzi ma
gát, nyaka merev, válla is hasogat, bal keze 
tétován zsibbad, érzi cosntjaiban a hetven év 
mérhetetlen súlyát, de összeszorítja a fogát 
és mozogni kezd. Összecsomagol, s vállára 
vett táskájával, barettjét szemébe húzva 
hagyja el az épületet. A tévé előtt most nem 
ül senki, a képernyő kékesen vibrál. Elfelej
tették elzárni.

Az utca visszafogadja. A sötétség omladozó 
tömbjeit is megbontja már az ébredező fény, a 
szűrt félhomályban még nem nyerik vissza ala
kúkat a dolgok, az utcán árválkodó fák például 
eltévedt vitézeknek tűnnek, akik rohamra ké
szülnek. Van valami melankolikus abban is, 
hogy ez a roham sem valósul meg soha.

A Kálvin téren vesz egy Népszabadságot, 
s a metrón kíváncsian mélyed bele. Az NDK- 
ban ötven százalékos többséggel a keresztény- 
demokraták nyerik a választásokat. A magu
kat szocialistáknak átmaszkírozott ex-kommu- 
nisták csak 16 százalékot szereznek, s így a 
harminc százalék körül teljesítő szocdemek mö
gött a harmadik helyre futnak be. "Porosz szoc
demek — vigyorog HáBé — Gyönyörű társa
ság lehet..." Es tovább lapoz. Magyar—román 
értelmiségi találkozó Budapesten. "Méltó tisz
telgésként, József napján, a népek atyjának és a 
tengerészek nagy barátjának vakító emléke 
előtt!..." Doina Comea a vasárnapi népgyűlésen, 
Kolozsvárott... valakik a kormányból gonoszul 
szítják a... "Ó, igen, ezt már hallottuk!..."

— Deák-tér — hallja a bemondónő hang
ját. Leszáll. A mozgólépcső felrepíti a térre. 
Virrad. Az ólmos fényben fázó alakok húznak 
el mellette. A Király utcába betér egy már 
nyitó, vagy egyáltalán be se záró kiskocsmába. 
Unikumot rendel, kávét, sonkás omlettet. A 
pincehelyiségben tolonganak, mindenki egy
szerre beszél, a füstben és a félhomályban el
mosódnak az arcok és az alakok.

— Újabb magyarellenes fasiszta tünteté
sek Marosvásárhelyen — hallja a rádióból a 
bemondó kimért, semmi emberi érzelemről 
nem tanúskodó géphangját. Fintorog.—Hóm 
Gyula szerint lassú a haladás a román—ma
gyar viszony rendezésében. — Egy költő, aki
nek nem hallja a nevét, az erősödő zsivajban 
erőszakról és dzsungelháborúról purparlézik. 
HáBé lehunyja a szemét, kortyol az unikum
ból, dorongos alakokat lát Vásárhely főterén. 
Igen, mostanában egyre többet beszélnek fe
hér fegyverekről is. Az új ember előmászik 
beton kártyavárából, alkonyodik, de a bárá
nyok helyett nagyon könnyen azok vérezhet- 
nek el, akiknek feje összeütközésbe kerül a 
dorongokkal és a furkósbotokkal... A huzatos 
vásárhelyi utcákon különféle báránybőrbe 
bújt farkasok ólálkodnak, a tömegbe csupa 
fül-csupa-szem-titkosügynökök vegyülnek. 
Nem, nem, soha! — kiabálja az egyik csoport. 
Ki az országból — válaszol azonnal a másik. 
Édeni örömállapot. Kedvetlenül túr bele az 
omlettbe, s az sem vigasztalja meg, hogy 
terve első felét sikerül végrehajtania: meglé

pett Illés elől vizslató kutya tekintete, örök 
szimatolásai, tolakodó érdeklődése igen
igen zavarta már, s nem volt semmi kedve 
egy esetleges békülési komédiát végigjátsza
ni. "De mi van akkor — fogalmazódik meg 
benne a kérdés —, ha mégsem besúgó, ha
nem csak egy szerencsétlen, beteg, sokat 
szenvedett vénülő fajankó? Reszket a feje. 
Rángatózó az arca. Hebeg. Egy tüzértiszt?! 
Na és? Attól, amin ő állítólag, saját bevallása 
szerint keresztülment: kihallgatások, börtö
nök, verések — reszkethet is. És okvetetlen- 
kedő kérdései? Kétségtelen barátkozó ter
mészete és kóros aggkori kíváncsisága számlá
jára is írhatók. Szegény, magányos ember, is
merkedni akar, és ő, a nagy erdélyi utazó, 
azonnal gyanakodni kezd. Ne légy naiv, kisboj- 
tár! — inti le magát —, lehet, nem rád, sőt 
egészen bizonyosan nem rád megy ki a dolog, 
az őrnagy urat mindazokért, amiket végigcsi
nált zaklatott életében, igen könnyen figyelhetik 
is. Igen, még mindég megfigyelhetik, noha re- 
cseg-ropog a rendszer, s egyre több botrány 
foszlatja szét a hírhedett 3 per 3-as ügyosztály 
hírét-nevét, de akkor is. Márpedig ha Sasvári 
Edét figyelik, akkor nagyon könnyen gyanússá 
válhat volt erdélyi bajtársa is. Egy fodrász? Hi
ába —inti le magát —, ne erőlködj, öreg, amúgy 
sem tudhatsz egy titkosszolgálati tiszt fejével 
gondolkodni. Hiába erőlködsz, nem tudod a 
helyébe képzelni magad..."

Hutera felfalja az omlett maradékát, meg
issza a kihűlő kávét is, fizet; az utcán, a hűvös 
tavaszi szélben dideregve húzza össze kabát
ját, villamossal megy volt elöljárója lakására. 
A pátemoszter még ramatyabb annál, mint 
ahogy emlékezett rá, bár emlékei korántsem 
voltak világítóak. Óbor vakkantását még a 
liftben meghallja, kiszáll, becsenget, s amikor 
a tolószékben ülő őrnagy a bejárathoz gördül
ve végre kinyitja az ajtót, tétován simít végig 
az örömében nyüszítő és a földet kaparó Óbor 
fején, és tűnődve hallgatja az ütemesen föld
höz verődő farka morzézását. Kissé meg is 
hatódik, s ismételten úgy érzi, hosszú, fullasz- 
tó távoliét után végre hazaérkezett...

— A tüzérségi állományban volt ugyan 
két Illés nevezetű tiszt is, de két Ferenc. Az 
egyik Amerikában hunyt el néhány éve, a 
másik a Donkanyarban halt hősi halált. Volt 
egy Ágoston is, de nem főhadnagy, hanem 
alezredes. Börtönben halt meg, valamikor az 
ötvenes évek elején. Recsken viszont Illés 
József nevű elítéltről nem tudnak. Szép mese 
az egész, a tűzértiszti múlt, a raboskodás. 
Minden. Valószínűleg azért találta ki, hogy 
jobban megnyerje a bizalmadat.

— A pacákot akkor tényleg rám állították 
—hökken meg HáBé, és leroskad egy székre. 
— De miért, őrnagy úr? Miért? Hiszen én 
csak egy öregedő, iszákos erdélyi borbély 
vagyok. Mi lehet érdekes bennem?!

— Nem is vagy te olyan szerény — füty- 
tyent az őrnagy. Árra nem gondolsz, Bélám, 
hogy a pasas esetleg egy krónikus hazudozó 
is lehet. Feljön Zalából, ha ugyan onnan jött, s 
ez is nem Andersen, vagy Benedek Elek összes 
meséiből való hamis adalék, Pesten a szentfa
zekak között unatkozik, megjelensz te, jó svá- 
dájú, nagy dumájú, sokat próbált erdélyi 
ember, azonnal kiszúr, hátha te, úgy is, mint 
transzilván pechvogel (aki bármennyire is tá
jékozott, de alapjában idegen a változó ma

gyar viszonyok között) jó alany lehetne egy 
elszabaduló mesedélutánhoz, elég érzékeny 
membrán ahhoz, hogy sokrétűen és össze
függően lehessen előadni neki az elmebeteg 
rémtörténeteket. Igen, a pasas kiszemelt té
ged, kiválasztott a többiek közül, hogy elő
adhassa neked összegyűjtött szenvedéseit... 
Az is lehet, ha nem is tüzér tisztként, de meg
járta a Rákosi börtöneit. Akkoriban minden
ki nagyon könnyen bekerülhetett. Azután a 
nyers és riasztóan sivár valóságot egyfolytá
ban színezi. Talán ez tartja életben, mondod, 
remeg a feje, rángatózik az arca, beteg és 
szerencsétlen, magányos ember lehet.

— De hencegett is — nyög Hutera, fejét 
dörzsölve. Most már nem ért semmiből sem
mit.

— Naná, hogy hencegett. De ezzel csak 
szenvedéseinek teremtette meg a sikamlós 
hátteret. Ezzel tette szemedben végképpen 
hitelessé magát.

— Nem hinné — legyint HáBé —, a hen
cegései kimondottan idegesítették.

— De csak akkor dobtad ki, amikor része
gen, pillanatnyi elmezavarában sértegetni 
kezdett. Addig, bárhogyan is utáltad a hen
cegéseit, hallgattad, figyelmesen csüngtél az 
ajkán, mert érdekelt, mi lesz ebből, hová akar 
kilyukadni? Hidd el, ismerős ez a típus, ez a 
magát rozoga állapotban is győzhetetlennek 
képzelő szép maszk.

— De sikerült meglépnem előle.
— Ideig-óráig — legyint fensőbbségesen 

Sasvári. — De gondolj arra, és ezt a lehető
séget sem zárhatjuk ki, hogy sejtelmeid be
igazolódnak, s ez a szerencsétlen emberke 
tényleg besúgó, és ha tényleg informátor, s 
élvezi egy szétesőben lévő, de még mindég 
elszánt és céltudatos szervezet támogatását, 
nagyon hamar a nyomodra akadhat. Meg
találnak ezek, ha akarnak. Nem bújhatsz 
sehová előlük.

— És akkor? — komorul el HáBé, s túl 
hosszúra nyúló élete során ismét elhatároz
za, hogy ezentúl haláláig többé nem fog is
merkedni, visszafojtja eredendő barátkozási 
hajlamait, s magának él, mint nemzedéktár
sai közül annyian.

— Früstök? Kávé?
— Köszöni, de ő már evett.
— Egy pohár körte?
Hutera feláll, hívogatja az ismerős hasas 

üveg, tölt, koccintanak, isznak.
— Ő mást gondolt — töpreng az őrnagy. 

— Közelebbről is meg kellene ismerkedni 
vele. A ómét megadta.

—Sőt, meg is hívott időlegesen elhagyott 
falujába.

— Ez az—élénkül fel váratlanul az öreg
ember, és megvillan a szeme.

— El kell fogadni. Rábeszéled Tóbiás bará
todat, és Regensburba menet tesztek egy kitérőt, 
s meglátogatjátok ezt az ülés urat. Ha tényleg 
harangozó, a faluban mindenki ismeri, s a kocs
mában Tóbiás gyűjthet róla információkat, 
amíg te barátkozol vele. Egyszerű, nem?

— Akkor el sem kellett volna jönnöm az 
otthonból?

— Nem értesz semmit, Bélám — legyint 
fensőbbségesen Sasvári. — A konspiráció 
nem a te asztalod. Mint a legtöbb magyar, 
képtelen vagy alakoskodni. KLrohansz, mint 
Zrínyi Szigetvárából, üsd-vágd, nem apád, 
és kész! Az üres óráidban pedig rendszerint 
azon töprengsz, nem lenne-e jobb, ha tényleg 
labanc lennél, te, az ós-kuruc. Csak hát, ko
mám, labancnak is kell lenni időnként, mi
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nem csak kurucok, esetről esetre labancok is 
vagyunk. Csak egy törvény van, addig tart a 
kötelesség, amíg engedi a becsület. Most 
vissza a te szerencsétlen esetedre. Higgye 
csak azt Illés informátor elvtárs, hogy te szi
matot fogtál és megléptél. Lehet, ez lesz a 
szerencséd, ugyanis vereségét nem fogja, ha
csak az esze el nem ment, jelenteni megbízó
inak. Elképzelhető, hogy nem dicsérnék meg 
túlságosan ostoba viselkedése miatt. S gon
dolj arra, ha Regensburgba menet tényleg 
meglátogatjátok, mekkora örömet fogtok sze
rezni neki. Mekkora boldogság lesz, s bizonyos 
elégtétel is számára a puszta megjelenésetek. 
Pláne Tóbiással, a jeles környezetvédővel is 
megismerkedhet. Ha tényleg besúgó, Tóbiás 
lehet számára a nagy hal, s nem te!...

— Egy nyugalmazott uszálykormányos.
— Ugyan, ugyan vitézem. Ne legyen na

iv. — Sasvári halkan, elégedetten nevet. — 
Kémeim jelentették, hogy barátod európai 
hírű környezetvédő. Jelenben abban sánti- 
kál, hogy a nagy óceánkutatót, Cousteau ka
pitányt, személyes jó barátját is megnyerje 
ügyünknek s a Dunára csábítsa, hadd kutas
sák már egy kissé a Duna imperialista és 
kommunista vizeit is. Hadd lássuk, mit rejt 
a Duna?

— De miről beszélgessen ezzel a ránga
tózó idegronccsal? — HáBé kiissza poharát, 
a pálinka átjárja, összerázkódik. — Megint 
alakoskodjon? Ez nem az ő asztala.

— Megjelentek a faluban — harsogja az 
őrnagy. — Tóbiás előbb németül érdeklődik, 
vagy más idegen nyelven, a nagyobb felhaj
tás kedvéért. Természetesen a harangozót 
keresitek, csapjatok minél nagyobb felhaj
tást, hidd el, ez még jól is jöhet, a titkosszol
gálatokban egy közös van, irtóznak a nyil
vánosságtól. Nagyon hamar kiderül, kicsoda 
ülés és miben utazik!? Az is, hogy igazat mon
dott-e vagy handabandázott? Hidd el — teszi 
hozzá, hangját lehalkítva —■, én mostan olyan 
áldatlan helyzetbe kerültem, hogy nem koc
káztathatok. Tudnom kell, tényleg ügynök-e 
ülés? Rád állították-e, s ha igen, miért? Mert 
alapos a gyanúm, ha sejtéseid, édes Bélám, 
igazak—s azt hiszem, neked mint borbélynak 
elsőrangú az emberismereted —, ha igazolód
nak, alaposan benne vagyunk a pácban. Mert 
nyilván miattam van az egész, fiam. Én va
gyok a szálka, mióta kijöttem, huszonhat esz
tendeje, ezeknek a szemében. Miattam fi
gyelnek téged is, bocsáss meg, kérlek.

HáBé volt elöljárója bámul, érzi, hogy 
lábából kifut az erő, önkéntelenül is az üveg 
felé nyúl, tölt, kassza, aztán bocsánatot kér
ve, volt felettese poharát is teletölti, néhány 
csepp pálinka a tálcára hull, ebből veszi észre 
döbbenten, hogy idegességében reszket a 
keze. Bámulja a gondterhelt Sasvári őrna
gyot, és továbbra sem ért semmit.

— Majd mindent megtud időben — for
gatja poharát tűnődve az öregember. — De 
higgyed el, nem az ő két szép szeméért figye
lik, nem az ő személye az érdekes, hanem 
igenis az övé, Sasvári Edéé, akit huszonhat 
esztendő alatt is állandóan figyeltek s külön
féle elmebeteg összeesküvésekbe próbálták 
állandóan belerángatni, hogy végezhesse
nek vele. Ha ugyan ez a ramaty emberke 
nem egy emberbarát hazug, hanem tényleg 
három per hármas ügynök.

— Hogy mi?
— Ez olyan itt, kérlek, mint nálatok a 

szeku. Most már érted? De ha ez így van, te, 
drága Bélám, öreg barátom, te csak afféle

csalétek vagy. Érted? Rajtad keresztül akar
nak eljutni hozzám.

— De egyáltalán — háborodik fel hő
sünk, s érzi, hogy arca tüzel a pálinkától. — 
Óróla honnan a csudából tudnak?

— Ne legyen naiv — sóhajt az őrnagy. — 
Hát a levelekből! Ót régóta figyelik, levele
zését is ellenőrzik, telefonját is lehallgatják 
időnként, tulajdonképpen igen egyszerű. 
Látták, hogy levelez egy volt erdélyi katoná
jával, érdekelni kezdte őket Hutera Béla be
cses személye is. Hogy miért jött most ide? 
Hogy mit akarhatnak tolókocsiban is nyug- 
hataüan és izgága parancsnokával közösen 
összehozni? Es más üyesmik.

— De hát most ott is egy új vüág van. 
Nem?

— Ugyan. Újnak új, de kérdi ő, mennyi
ben más? — kacag Sasvári. — Majd a válasz
tások után, talán?! Ha lesznek egyáltalán 
választások. Ha végre már kitakarodnak a 
nagy testvér tátott szájú, zabrálós, botrányo
kat okozó katonái. De inkább azt mondd 
meg — nyugszik meg átmenetileg megint az 
öregember —, hogy mi történik Marosvásár
helyen?

És Hutera hátradől, elkezdi fáradhatatla
nul és véget nem érően elemezni a zűrzava
ros, idegenek számára áttekinthetetlennek 
tűnő romániai helyzetet és a román pszichét, 
különös tekintettel egyfelől a nagy nemzeti 
metaforára, a puliszkára, amelyről annyiszor 
és annyian annyit állították szégyenkezve 
vagy gúnyolódva, hogy nem robban, bűnbá
nóan vagy cinkosan elsőnek röhögve a rossz 
viccen, hogy amikor végre felrobbant, senki 
nem akarta elhinni. Azóta is ebben élünk. 
Népünk fáradhataüan éceszgéberei napról- 
napra, óráról-órára újabb és újabb ötletekkel 
állnak elő, forgatókönyveket agyainak ki, 
hogy igenis forradalom történt, hogy nem 
történt forradalom, csak a ravasz levantei 
összeesküvők húzták maguk elé a népfelke
lés paravánját, hogy idegen: KGB, Mosszad 
és magyar ügynökök műve az egész!... Kö
szörű időben, mint a mai is, világosan látszik 
azután, hogy mennyire érzékeny az erdélyi 
román psziché. Elsőül hetven esztendeje egy 
vélt vagy valóságos — a dolog szempontjá
ból eldönthetetlen, de nem is lényeges — 
bűntudat táplálja: a győztes rossz lelkiisme
rete. Ezért nem képesek még Trianon után 
hetven esztendőkkel sem megnyugodni. Az
után két eszelős közmondást mondana, ezek 
minden trehány elméletieskedő szövegnél 
jobban megvilágítják, amiről beszélni akar. 
Az egyik úgy van, hogy fűti, nu fűti, vremea 
puli trece. Talán úgy lehetne nyersban fordí
tani, hogy baszol, nem baszol, a fasz ideje múlik. 
A másik pedig még cifrább: lasa ma sa te las! 
Hagyjál, hogy hagyhassalak. Ha egyik se jön be, 
mint manapság Marosvásárhelyen, akkor 
még mindég ott a dorong. A kétezer éves 
munkaeszköz. Az új ember, az egyenesen 
kereszténynek született teremtmény rátá
maszkodik kétezer esztendős munkaeszkö
zére, és vizslatón néz szét maga körül. Lehet 
husáng, dorong, pálca, bot, alkalomadtán 
székláb is? Mink nem. Amerikában élünk, 
őrnagy uram, nincsen basebal-ütőnk, de 
mondom, a husáng vagy a pálca is megteszi. 
Rá támaszkodik az új ember, s szétnéz maga 
körül a szép új világban. Amióta ez a vüág 
(házi használatra mosolygó új vezérünkről a 
mosoly országa) egyre szebb lesz, hiányér
zete is nő. És irigykedni kezd. Az irigység a 
legemberibb érzés. Neki mért nincsen forra

dalmár-igazolványa? Kocsija? Mért nem 
olyan szép a felesége, mint a másiknak? Mért 
nincs annyi pénze, mint a harmadiknak, aki 
biztos másokat lop meg? És így tovább, va
lahol itt jövünk a képbe mi, magyarok. Nyel
vünket nem érti, természetünk idegesíti, 
fölényérzetünk zavarja. Nem, lehet, nem is 
fölényérzet ez, inkább távolságtartás, csak 
ők hiszik annak, mert nem értenek belőlünk 
semmit, s Trianon óta egyfolytában orrolnak 
ránk. Ha az övék vagyunk, miért nem va
gyunk teljesen azok, miért őrizzük rátartian 
kívülállásunkat. Iskolák? Magyar egyetem?! 
Minek? Igen, mióta az új emberekről nem 
gondoskodnak, mert meggondolatlanul fal
hoz áhítottak karácsony napján a targovistei 
kaszárnyában a fő gondoskodót, az új em
bert egyre több dolog és egyre idegesítőbben 
zavarja, ha a mélybe nézve, sorsa feneketlen 
balkáni kútjába, esetleg elszédülne ez a ne
vezetes új ember, de ő nem néz a mélybe, a 
másikat nézi, a másikat aki nem ő, akit iri
gyel. Nem tudja, még nem tanították meg 
neki, hogy az idegen szép, nem is hiszi, rossz 
a lelki ismerete, úgy érzi, hogy a másik vissza 
akarja venni azt, amit ő vett el tőle a sors 
szerencsétlen összejátszása okán-jogán, s 
ami azóta már (sőt a Naprendszer kialakulá
sától kezdődően) egyfolytában az ő jogos 
tulajdona, még akkor is, ha mások, őt porig 
alázva ezer évig bitorolták. Ezek a mások 
vagyunk mink, magyarok. így élünk Tran- 
szüvániában. Hát csoda, hogy lassan ugyan
olyan frusztráltakká és ingerelhetőkké 
válunk, pedig higgye el, őrnagy úr — persze 
igaz, hogy nem csak kurucok, labancok is 
vagyunk, sőt! — hogy olyan szívesen indul
nánk el már a megnyugvás ösvényein. De 
nem lehet. Nem lehet, mert állandó és inge
rült agresszivitásuk örökös védekezésre 
kényszerít, miközben az új ember morog, 
mint a kutya, mikor el akarják venni a csont
ját; meghallgatja a papokat és az agitátoro
kat, s úgy érzi, valamit tenni kell, mivelhogy 
inni kell, és az ital pénzbe kerül... így kezdő
dik, de a végét egyelőre se Marosvásárhe
lyen, se másutt nem nagyon látni!...

— Szüendum — nevet kesernyésen az 
őrnagy, s utasítja (márcsak azért is, hogy az 
ő nagy erdélyi barátja, ez a pillanatnyüag az 
anyaországban még teljesen ismeretlen me
zei bölcselő kiszellőztesse a fejét) — vigye 
csak le egy fél órára Óbort az utcára s járassa 
meg, ráfér szegény kopóra, elvégre ő is erdé
lyi. A nevében is benne van...

HáBé felemelkedik, meghajol, és a gond
terhelten szimatoló erdélyi kopó nyakára ü- 
leszti a pórázt. Érzi, valami nincs rendben, 
valamiről megfeledkezett, megint többet be
szélt a kelleténél, valahol a tények és képzel
gések sakkjátszmájában egy bábura vagy 
egy lépésre nem volt kellően figyelmes, va
lahol hibázott és ennek még szomorú követ
kezményei lehetnek, de most sem tudja 
végiggondolni, szinte fut a fel-felnyüszítő 
kutya után. A félhomályos erjedő káposzta
szag émelyíti, a tegnapi nap eseményei ötlet
szerűen térnek vissza, hol a mindentudó 
taxisofőrt hallgatja, hol a pesti naccságává 
változó egykori szeretőjét, Gruber Jolánt, hol 
az őrnagyot, hol az állítólagos zalai harango
zót, továbbra sem ért semmiből semmit...

Eddig ér töprengéseiben, amikor Óbor 
váratlanul úgy megrántja — észrevéve a 
szomszéd járdán egy vidáman ugrándozó 
pettyes albán ebet —, hogy elveszítve egyen
súlyát, végigvágódik a sáros járdán...
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NICHITA STÄNESCU VERSEI
Zöldeskék levél 
(Frunza verde de albastru)
Zöldeskék levelet hoztam, 
táltos pejről ábrándoztam, 
ó, almafából készült karó, 
hogy szálldos a rideg való. 
Halálmadárl — kiáltottam, 
nő az örvény egyre jobban, 
és a hajnali másodperc 
lüktető szivárvány tekercs. 
Hullong már a csontváz csontja, 
gálád, ki az embert rontja, 
mert mélyre tör a tekintet, 
bűvölni a lelki szintet.
Zöldeskék levelet hoztam, 
táltos pejről ábrándoztam, 
szavam magja kivirágzott, 
s átölelte a világot, 
jót mondtam a halottakról, 
sorsolásnál mindig hatról 
kezdtem, s míg a kockán egy lett, 
a puha hó sárrá vedlett, 
tüzet akartam lehelni, 
és a lángot kettészelni, 
de lovamon elaludtam, 
felhőkig is eljutottam, 
vágtatva az égi mezőn, 
hét csillagig nőtt a mezőny, 
héttől aztán tízig tágult, 
létem teljesen elárvult, 
utamon a csoda fáig, 
kettős élet árnyékáig, 
majd neki a fénylő holdnak, 
éjre éj szállt, míg lehoztak. 
Zöldeskék levelet hoztam, 
táltos pejről ábrándoztam, 
és ha újra lovagolok, 
bársony nyakára hajolok, 
sarkam éri gerincemet, 
szállni hagyom a szívemet, 
átvágtatok tengereken, 
kikötök a fellegekben, 
s észrevétlenül tűnök el, 
mint egy diólevél ősszel, 
ha lehull az elmúlásba, 
virágzásból havazásba. 
Zöldeskék levelet hoztam, 
táltos pejről ábrándoztam, 
melyet a holdon patkoltak, 
ürömillattal paskoltak, 
hogy befogjam a nap elé, 
szállni a csillagok felé.
Úgy óvnám bőre bársonyát, 
mint szerelmednek dallamát, 
de az éj sok percet elvesz, 
minden másodikból egy lesz,

minden harmadikból fű, ér, 
minden negyedikből füzér, 
minden ötödikből kender, 
minden hatodikból ember. 
Akarok egy angyalszárnyat, 
berepülni minden tájat, 
alma helyett magot mondtam, 
ágak helyett deszkát hoztam, 
észak után delet loptam, 
mézet méreggé kevertem, 
a zajokat rímbe szedtem, 
követ szírnek kereszteltem, 
patkónak a sebességet, 
száraznak a nedvességet, 
s rendezgettem, igazgattam, 
csontfurulyám kézbe kaptam, 
s mert lábszáramból való volt, 
belső borzongást dallamolt, 
majd kezemet sípként fújtam, 
egy hétig, míg meg nem untam, 
és a hajlatcsontok körül 
a világnak húsa kihűl, 
és csak a sarkvidéki szem 
látja azt, mi igaz leszen. 
Bordáimon, ha doboltam, 
csillagként is felragyogtam, 
s amint nyeregbe pattantam, 
követtek szelek, fellegek, 
s hulltak zöldeskék levelek.

A kandúr balladája
(Balada motanului)
I.
Kandúr szerettem volna lenni, 
ki fél szemre zöld, félre barna, 
ki csíkos szőrű s feláll farka, 
s csak nagy bajusszal akar enni.

II.
Mikor mindenki aludna, 
sétálgatnék kipúposodva, 
s míg a felhők hava hullna, 

bánattól nyávognék a holdra.
II.
És akkor nem kímélve bundám 
hét házihölgy dobna követ rám 
s halálba kergető átkokat, 
mert elhessentettem álmukat.
IV.
Én, a tetők bundás lakója 
őrhelyemet el nem hagyhatom, 
hát vicsorítnék undorodva, 
s mint eb csontját védném alakom.
V.
Majd őrültekként ordibálva 
újabb hét házihölgy dobálna, 
s míg a telihold el nem tűnne, 
nyávognék, mintha végem űzne.
VI.
Kandúr szerettem volna lenni, 
ki fél szemre zöld, fdre barna, 
ki csíkos szőrű s feláll farka, 
s csak nagy bajusszal akar enni.

VII.
Ha küldené fényét a hajnal, 
én csak mennék, egyre mennék, 
s a farkamra kötött bádoggal 
zörögve is kábult lennék.
Vili.
Korgó belekkel koszosán, 
gömyedten lopóznék a házhoz, 
hozzásimulnék szorosan 
a kiterített szép ruhákhoz.
IX.
Egy rút patkány úrral szemben 
oszloppá válna gerincem, 
leköpném, s magrázoa bundám 
nyávogva járnék az utcán.
X.
A szomszéd cicákat vágynám, 
mindegyiket meg is hágnám, 
s mind olyan szép kölyköt fialna, 
ki fél szemre zöld, félre barna.
XI.
S egy külvárosi kocsmában, 
mikor elérne a halál, 
lőre állna egy pohárban 
kiszáradt, repedt mancsomnál.
XII.
"Hej... élet, élet 

te nagy úr,
gyere, nem elég a táncból... 
téged

néz a vizes sáncból 
egy holt kandúr,

egy hit kandúr..."

GORON SÁNDOR fordításai
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MIRCEA CÄRTÄRESCU

Levante
Még mielőtt nékünk adta volna a Nap a világot, 
És a mill jóm csillag-rügyet és a galaxis-virágot, 
Minket kilökött az elme éje ide a tetőre,
Míg elnyel a fantasztikus mechanizmus etetője, 
S el a világok világát is, akár egy gyöngyfüzért, 
Ezért jöttél ide, ugye?

részlet a lírai eposzból
Egy gyönyörű völgy ölében, valahol Napkeleten,
Mint egy óriás fajanszkád fürdőszoba-szegleten,
Csillog egy tó, s közepében a Vers porfír otthona:
Egy ragyogó, ámyéka-nincs, zafírlépcsős palota.
Délceg tornya égre törve szürke végtelent kutat,
Óráján az arany-mánus sosem-volt időt mutat,
Körötte a szobor-népség azt a percet lesi, várja,
Amikor majd véget ér a Vers hulla-zöld moha-álma,
S bent a porfírpalotában az Ige megtestesül:
Csípejük ráng, kezük csápol, combjuk izma megfeszül — 
Mindhiába: átok üli vastagon a falakat...
S mégis... Mintha szárny legyezné az opálszín ég alatt,
Lágyan ring a tó vizén egy csónak, könnyű, mint az álom,
Tán egy bolygó lelket ringat átrepülve héthatáron...
Manoil az, aki most az aranyfalhoz látogat,
Lépte nyomán, lenn, a vízben fátyolos hal tátogat,
S úgy köszönti Manoüt, mint egy régóta várt királyt...
Manoil meztelen hág föl a lépcsőre, s fölkiált
— Am a hang nem az ő hangja, nem ő szól, nem ő beszél, 
Nem az elme szól belőle, nem az ész, hanem a vér —: 
"Hatalmas Dóm, ahol szobrok símak-rínak, mondd el szépen, 
Mi a Vers, mikor született, s meg fog-e jelenni nékem,
Beszélj hát, és a próféta hangja szóljon általad,
Mutasd meg nékem az utat, amin a Vers áthalad,
Mutasd meg, ki hordja vállán a Vers fájó, drága kínját,
Hogy örömmel ékesítsem a Bolintineanul sírját."
S íme, lassan, mint ahogy a hold a tiszta égre feljő,
Egy szobor lép Manoilhoz, olyan könnyű, mint a felhő, 
Lapockája, mellecsontja, a gerince szürke szikla,
Mégis úgy lebeg a légben, mint a láng fölött a szikra.
Kezet nyújt a poétának, akit még nyomaszt a gond,
S úgy áll a kapu előtt, mint nagybetű mellett a pont:
— Ne kutass a végtelenben választ, inkább jer velem,
Jöjj utánam, be a várba, vár ezer türkiz-terem,
Mintha milljom ásványoknak lenne itt a vágóhídja,
Ide kerül végül minden, ami a Teremtést szidja,
Folyosódísz lesz belőle, oda be, a főhajó
Falaira már csak az jut, ami ablaknak való:
Ólomráma tartja fogva a sok színes üveget,
Padlókőre tékozolva a cifra fényjeleket,
Olyan szépen, amilyen egy kiadatlan katekizmus;
Szedd a lábad, mert vár ott a fantasztikus mechanizmus: 
Maga a Vers... A külseje semmi más, csupán dugattyú,
Ám ott van a Szűzanya is, olyan fehér mint a hattyú,
Karján ül a kisded Jézus: leborotvált koponyája
Nem fő még világnyi gondtól: merre széledt szét a nyája,
Tetovált a fejebőre, szikrák szöknek ki belőle;
Egy vérszívó szúnyog repdes a hófehér lepedőkbe 
Csavart szeretők fölött; és van még ottan lendkerék, 
Kámea-tengely és csavar, emelőkar is elég,
Alig látni tőlük azt a férfit, akinek a melle
Még egy szoptatós dajkának is háromszor elég lenne,
Testén gennyes kelések és fekélyek és ótvarok,
S mindegyik seb mélyén egy-egy aprócska csillag ragyog;
A pöfögő kazán mellett egy fehémép álldogál,
Teste agyag, ám ruhája bíbor, ahogy az dukál,
Lábai közt fölfakadt seb, simogatja potrohát,
Szemei közt színes prizma világítja a szobát,
Majd leül a varrógéphez, és elnyom egy ásítást,
Míg a szúnyog fölfedezi a magányos Messiást...
— Manoil, tudd hát: ahol most állsz, az épp az elme éje,
A lényeg mélye mélyének a legeslegmélyebb mélye, 
Láthatod, hogy a költői mechanizmus éppen hol tart,
Másik felén egy pennás kéz telefirkál ezer oldalt,
S azt hiszed, hogy te írod, ám kész van az már nagyon régen, 
Kész volt már az özönvíz s a sejtek előtt is egészen,

S mondja Manoil: ezért....

A Szűzanya bokájánál kitárul egy nagykapu,
Egy üreg nyílik mögötte, sötét barlangalakú,
Aztán Manoil s a nimfa egy gyémánt-terembe lép; 
Lassan vezeti a nimfa Manoüt elébb s elébb,
Míg egy szobor állja útját, muszáj azt megnézni kétszer: 
Talpa és a fejebúbja közt ezer s még annyi méter.
— Ez az első korifeus, a hét példakép között,
Fiatal volt még, amikor múzsaágyba költözött.
Szólalj meg, te nemes lélek, szóljon éteri zene.
S életre is kél a versek és az éjek hercege:2

"Elhagyád árnyas otthonom, 
Szíved hiába hívám...

... Most kél a sóhaj ajkamon: 
Egy percre légy a bírám.

Tudom, a könnyek árja fáj 
A szívednek, te árva.

Az álmok birodalma vár,
A kapuja kitárva.

Nem hagylak ott sem egyedül, 
Szemed hiába zárva.

A lombjaimra csillag ül,
Mint álmos kismadárka.

S az álmok útvesztői közt 
Egy tündér lép elébed.

A drága arc fátyol mögött,
És mégis majd' eléget.

És jő, mint árnyék, könnyedén, 
És épp ez lesz a veszte,

Halvány kezét nyújtja feléd 
A kezedet keresve.

Kutatja szemed a szemét,
Tüzét, mi benne lángolt,

És mozdítja is már kezét, 
Föllebbenti a fátyolt,

És látod őt, és megremegsz, 
Kővé válik a szíved:

Magányosabb már nem lehetsz, 
Halott az a tekintet.

És fölriadsz és vádolón 
Tekintesz föl az égre...

jer hát, te légy parancsolóm, 
Pihenj ölembe végre..."

így kérlelt engem egykoron, 
Csábító illatával

Erdőistennő rokonom...
S megvert sok látomással.

És véget ért az álom-út, 
Megérkezém a földre.

Az álom-út most vízbe fut,
S elmerül mindörökre.

Itt végre már otthon vagyok, 
Koporsón ringatózva.

Fejemnél egy csillag ragyog 
Bús fáklyaként lobogva.

9
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S néma lesz, akár a kő, a mesés álmú angyal.
— Hagyjuk álmodozni őt az erdei malaszttal,
Vár reánk egy más terem ott túl a kőgalériákon,
Zakatol, akár a gépház, véget ér ott minden álom, 
Nyirkos cső-terem, ahol a versek titkos csillogása,
Mint a gyöngyházfényű nedű folyik az aranykupákba... 
S íme, a terem kitárul, és belépve csendesen,
Négy darab szobor fogadja Manoilt türelmesen,
És e jégfalak tövében száz és százezernyi ábra... 
Próteuszkodik az első, egyszer agyag, másszor ámbra, 
Egyszer fáklyaként lobogva, másszor csak parázs-halom, 
Filtert szül néki a méreg, gyöngyöt a penész-alom:3

Csak az boldog, ki magányos lehet...

Hogy csillogott a tornyon a kereszt, 
Mikor kolostort építél reám,
Bűnös tetememre, Atyám.
Mint pópa az oltár előtt,
Miséztem néhány délelőtt,
Magányos csillag csillagok között,
S lábaSioz raktam ezt az örömöt.
Talán mert nálam ekkora Úr székelt,
Az én ajtóm előtt nem jajveszékelt 
Senki, talán nem is hallotta, véltem, 
Mikor a köd-harangot félrevertem.
És a Szűzanya szent kezét 
Nem illették a parasztcsemeték 
Maszatos, forró ajkai.
Csak én voltam veled, aki 
Tudtam, nem kell madárnak szállni rám, 
Hogy szívednek kedves legyek, Atyám. 
Uram, te jó, te mindig-örök szellem,
Én mégis bűnözőivé lettem.
Zacíba csaptam csillagfényedet,
Loptam, s amit lehet,
Miden bűnt elkövettem,
Szentelt ikonjaidat szembeköptem,
Sáros patával hágtam trónusodra,
Mikor benyelt az élvek földi sodra, 
Aranystólád sem úszta meg,
Sem az ötvös-műremek 
Szentségtartó, és elittam a gyögyöt,
A csillogó göröngyöt,
Mit tőrrel szedtem ki a foglalatból.
De még nem volt elég a jóból, 
Asszonnyal háltam, és beállt a bál,
Ott volt a bálvány Astarte s a Baál, 
Ömlött a pokol is a zsúrra,
S nem untunk rá a rúzsra,
Én még bírtam erővel 
Oltárodat mocskolni be a nővel.
A kolostorod most csupa virág,
És odajár a fél világ,
De nem látíiatom nyájas arcodat.

Uram, sújtsd le reám villámodat.

t i
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Szereti a meddő, de tiszta formát,
A sík az istene, metsz hát, szöget túr.
Szenzáció! A Napba nézett, s nem lát:
Az árapály oka mától a Merkúr.
Szellemi síkon fiúnk triumfála,
Csak a Közhely Völgyben csorbula ki.
Fonák Győzői A földkörüli pálya 
Recesszió, de mégis mennyei.

S jéggé dermed minden, mint az a repedt üvegharang, 
Mint az imént jégverésként kopogó költői hang,
Aztán a harmadik szobor szólal meg, a csontsovány, 
Bőrén át is megolvasható a csontja mindahány.
A szakadt flanelltóga ránca rejti, ahogy álldogál, 
Állkapcsából drótkefeként sercen a szürke szakáll,
És a szeme... Mintha néki soha nem lett volna vágya, 
Sovány ábrázata körül a tüdővész aurája,
Elég ránézni, hogy érezd, az élet sovány vigasz,
Ha a künti valóságból csak az eső az igaz,
No meg ahogy künn az utcán sárban vonszolja a lábát. 
Nehezen rikácsolja el magányos melódiáját:5

Bealkonyult, s havazik egyre.
Belep a hó, és nő a lázam.
Még nem tudom, hogy hova, merre...
És nem tudom, hogy hol a házam.

Kutyaugatás. Éjszaka.
Már minden remény elhagyott.
Szivarra gyújtva egy baka 
Támaszt egy lámpaoszlopot.

Sötét van, és havazik egyre,
Ma már úttalan utam sincsen.
Ó, élet, te másik, te messze!
Annyira egyszerű ma minden!

Sátáni kacaj verődik a dermedt falakon végig.
— Manoil, gyere vélem el a negyedik remetéig,
Aki amott földreszegett tekintettel álldogál,
Kezében egy virágkehely, illetve virág-pohár,
Mert a nehéz szirmok tüzét poétánk a szélbe szórta, 
Mivel az csak úgy ád termést, s e nyájas dalnok azóta 
Folyton várja, várja régen, hogy születne meg az alma, 
És szülessen új mag benne, ne sírhely legyen a halma, 
Érezze a mag-mocorgást mégegyszer a tenyerében...
S szól a szellem, moccan árnya az ibolyaszínű fényben:6

Itt ülök barlangom bejáratánál,
S a hullócsillagokat számolom.
Uram, hol vagy?
Üres nélküled az ég,
Meddő a kő, néma a tücsök, száraz a malomárok,
Mint az öregek bőre a ravatalon.
S mint egy angyal, árnyékot vet a malom,
Vörös, reménytelen árnyékot odakint.
Takard ki a sebedet, Elohim.

S megkövül a szobor ismét. Mellette a második 
Vetülettel, heptagonnal, fénygyűrűkkel álmodik,
Jobbkezébe a Bohémek, a baljába Poe került,
Ám hogy a mértani helye mi lehet, ki nem derült. 
Megmozdul és zöld szemét a szűz háromszögekre nyitja, 
Mégse tudja meg, hogy mi a cifra törökvüág nyitja,
Ő álmodja-e vagy őtet álmodja Naszreddin Hodzsa...
— Tiszteltetem jámborságod, íme, hódolatát hozza 
Egy költő az Antillákról, mint Isarlík szigetéről 
Te a verset... Hogyha fogad egyszer majd üveget őröl,
Mondj valamit... Csikorogni fog, de jobbat úgyse tudsz, 
Megadhatom én a hangot: egy-két-há-és: pricc-pracc-prucc:4

A román erdők szarvasa
Agancsokat és könnyet hullat az avar-lepte vadcsapásra. 
Hamuval teli a szám.
Ha meg sem szülétek, talán 
Könnyebben viselném hiányodat,
S imádhatnám minden éjszakám.

De mire jó így a kakastoll,
Hogy csókolom meg így a virágkelyhet ?
Vergődöm, mint a kígyó alkonyaikor 
A kutak mellett,
Melyekből mintha a föld, a mítosz szeme nézne rám.

Nem nevezetes, csak egy furcsa land, S amikor csillagporos hajjal
Pontifikálisan a Napra néz. Elbolyongok az álom ösvényein,
Oda készíti fiát Helgoland,
Jó Körzőfiát, s véle egy ekét. » » >  folytatás a 11. oldalon
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> » »  folytatás a 10. oldalról
Csak tégedet kereslek, Elohim.
Hallom lépteidet, minden lépésed számolom,
És azt hiszem,
Vakító fénybe vész minden köröttem,
S egy pompás madár alszik el vállamon.

Elhallgat a bárd s kizöldül rögtön a zordon terein.
Napfényes lankáin eper és harangvirág terem,
S szól az angyal:
— Kell a tanács, hogyne, hogyha atyai,
S ezek négyen a múltszázad, a XX. nagyjai,
Node hátra van még kettő, századvégi követek,
Más világot, másik verset hirdetnek a kötetek,
Úgy bukkantak föl az árból, mint atoll a tengeren,
Túlléptek ők tanítókon, elődökön, mesteren,
Am előbb még kifosztották, mint a kalózok a gályát.
Nézd meg jobban mégegyszer az első szobor-költő lábát:
Van egy ajtó ott, lépjünk be, a kátrányszín járatokba, 
Össze-vissza tekerednek, ám mégsem futnak hurokra, 
Jobbra-balra kell majd mászni odabent a vaksötétben. 
Enigmatikus kimérák lapulnak a fal tövében...
Egy piedesztálon székel, mattszínű a glóriája,
A kolosszus, véresre van harapva mindig a szája. 
Csodálkozva néz körül, mint aki nem ismer magára,
Egy pulóver, mint a rendjel, tapad széles mellkasára. 
Homlokába hull a deres hajtincs, mint az ékezet.
— Ah, öregem, megadatott szorítanom e kezet,
Beszéltünk is erről-arról, s én még kétkedém is néha, 
Méricskéltem: a versében mi a lényeg s mi a léha,
Akkor én még nem értettem, hogyha bár egy rög arany 
Van a hegyben, akkor már az egész hegygerinc arany. 
Röstellem is magam nagyon, dehát semmit nem tehet 
Már az ember, legfönnebb még megszorítom e kezet.
S íme, úgy szól most, mint akkor, mintha csak beszélne vélem, 
A szavában ott küzd a mély érzelem s a magas szellem,
Mint a sárkány űzi tova valamennyi gondomat,
Sűrű vérben üti fel a fejét súlyos gondolati

Egyszeresük rámtört a halál, 
ahogy másokra tör az álom.
Pillájuk nehéz lesz akkor, 
de nehezebb lett az én szívem.
Olyan nehéz, a szívem olyan nehéz lett, 
hogy nem bírtam bordáim közt tartani — 
így rándulnak görcsbe a kéz ujjai.

És éppen akkor jelent meg az angyal.
— Mit csináltál a szíveddel?
Mit csináltál a szíveddel, szerencsétlen ?

Jégcsap volt a szárnya, 
jég volt a szemöldöke is, 
jégből, jégcsapból szőttek palástot vállaira.

— Disznók elé dobtad, 
nyúlok rágcsálják szívedet, 
vakondok váj belé alagutat.
Tele a véred vakondokkal, te szerencsétlen, 
nem látod, hogy tele a véred vakondokkal?

Ott álltam előtte szétnyílt mellkasommal, 
ő meg csapdosott, egyre csapdosott jégcsap-számyaival. 
Csapdosott, csapdosott, amíg 
szárnya lesöpörte 
az égről a holdat, 
és lábaival széttaposta,

amíg
szétzúzta a napot és a bolygókat, 
amíg
lerombolta az érzelmeket.

— Nem, nem, válaszoltam én, 
és mellkasom két szárnya idétlenül verdesett.

De ő már lesodorta szárnyaival 
a szavakat is, s mindent széttaposott.

— ősz van, mondta végül az angyal, 
és csapdosott, 
és csapdosott...

Manoil a nyakát nyújtja, mint kit sírás fojtogat,
S mégsem látja azokat a türkízszínű ajkakat,
Mint a kerék, tovagördült hangja, s itt maradt a ráfja,
Alig tudja elvonszolni Manoilt sápadt szeráfja.
— Jöszte, fogj karon, repüljünk el az utolsó terembe,
Ám ne hidd, hogy az a szobor ki van nyomva a peremre,
O az utolsó kolosszus, ő fog hozzád szólani,
Nem láthatod őt, ám annál jobban fogod hallani.
Nem láthatod azt, aki a lelket lehelte beléd,
S majd' eposznyi vakvilágot kínált tálcáján feléd,
Épp ezért szemedre teszem kő- és szellő-kezemet,
Ám te figyelmezz reája, minden szó fontos lehet,
Mert ő az utolsó költő, kit a múltszázad adott,
Vele fogjuk elérni a legmagasabb hegyfokot.
Hogy tovább mi lesz, az újabb évezredek küszöbén,
Isten tudja, vagy még ő sem, sem egy zseni, se nem én. 
íme, itt vagyunk, az üvegszobor szemét nyitja rád.
Szólj, barátom, hallgatunk, csak nyisd szóra végre a szád.8

"Világok virága, üde völgy, vakító csillogás,
Vizek földje, ahol bárka ring, fahéjas, paprikás,
Mintha fésű szelné lágyan parfümös haj habjait,
Harmatcsepp, melyben az ég csókolja a föld ajkait,
Ó, Levante, te zafírral kikövezett isten-arc,
Eszembe jutsz, s kebelemben kiújulni kész a harc!
Ó, boldog, boldog Levante, nem látod, hogy szenvedek, 
Borostyántüzű szemeddel nem látod, hogy epedek,
Nem látod a vihart, amely az én kebelemben támadt,
Midőn ide megszülettem, s felöltém román ruhámat!
Mért nincs ezer Argosz-szemem, hogy ezer és ezer könnyel 
Sírva menjek ölre az én népemet rontó közönnyel,
Midőn látom, hogy a farkas s párducfalka ellepi,
S hosszú karmuk Valachia drága szívét átüti..."

—Ezt mintha csak én mondanám!... — dünnyög Manoil magában, 
Am a géniusz röpíti eszeveszett szárnyalásban,
Föl az azúrkék egekbe, amíg szilánkokra robban,
És a fekete, halott ég végül durván összeroppan,
S ezer csillag gyúl nyomában... Majd a porfírpalota 
Omlik össze szobraival, bedűl giccses potroha,
Várja már a káosz, mint a föld a romló porhüvelyt,
Manoil az angyal trotil-szárnyán m indent elfelejt,
Szállnak, szállnak egyre, amíg lét és nemlét fölviláglik:
A homályos evilágjg, az álmatlan más-világig...

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ fordítása

Jegyzetek
1 Carta rés cu minden bizonnyal Dimitrie Bolinbneanut (1819—1872) 

tartja az első igazi (román) költőnek. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
Bolintineanu Manoil címen regényt is írt...

2 Mihai Eminescuról (1850—1889) van szó
3 Tudor Argheziről (1880—1967) van szó. Fiatal korában görögkeleti 

szerzetesként is szolgált.
4 Ion Barburól (1895—1961), a matematikus költőről van szó.
5 George Bacoviáról (1881—1957) van szó.
6 Ludan Blagáról (1895—1961) van szó.
7 Nichita Stänescuröl (1933—1983) van szó.
8 CSrtárescu a hetedik korifeusban önmagának emel szobrot, az alábbi 

sorok a Levante bevezető sorai.
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FLA N N  O'BRIEN (1911— 1966) csupán egyike Brian 
CXNualáin (angolul: Brian O'Nolan) írói álneveinek: négy regé
nyét, melyeknek hírnevét köszönheti (At Swim-Two-Birds,'Úszik- 
kétmadárban', 1939; The Third Policeman, 'A  harmadik rendőr', 
1940 — megj. poszth., 1967; The Dalkey Archive, 'A Dalkey ügy
irat', 1964; The Hard Life — 'A nehéz élet') Flann O'Brien néven 
jelentette meg, egy ötödik, ír (gael) nyelven írt regényét (An Béal 
Bocht, kb. 'A szegény száj', 1941) pedig Myles na gCopaleen 
néven, mely alatt az Irish Times humoros rovatának vezetője volt 
több mint húsz éven át. Első regényének fanyalgó fogadtatása, 
értetlen kritikái, valamint az a tény, hogy a Logmans második 
regényét, 'A harmadik rendőr'-t nem volt hajlandó megjelentetni, 
okolhatók azért, hogy idővel Myles teljesen átveszi Harm O'Brien 
helyét. 'Uszikkétmadárban' c. regényére első kritikusai rára
gasztják a Joyce-utánérzés, illetve Joyce-paródia címkéjét, mely 
végigkíséri egész életét; csak a '70-es évektől kezdődik meg 
kritikai újraértelmezése, majd második, posztmodem pályafutá
sa, amikor az angol és európai irodalomban már régen lezúgott 
a kanonizált modernizmussal való szembefordulás, melynek ép
pen Flann O'Brien egyik első, mondhatni, avant la lettre képvise
lője (az 'Uszikkétmadárban' egy évvel Beckett első regénye, a 
Murphy után jelent meg, s a Finnegans Wake mellett az angolszász 
posztmodem első alkotásának számít).

Mind az 'Uszikkétmadárban', mind pedig 'A harmadik rend
őr' komikus regény, mely a fantasztikus irodalom és a nonsense 
hagyományára épül: utóbbi két szereplő utazása egy furcsa alvi
lágban, melyet három rendőr manipulál, akik azzal töltik az 
idejüket, hogy egy általuk szerkesztett "zajdoboz" segítségével a 
hanghullámokat fényhullámokká "nyújtják", egymásba illeszthe
tő és szabad szemmel nem látható dobozokat faragnak, illetve 
omnium-elméletükkel — minden test egy anyagból, omniumból 
épül fel, mely szabadon kering, s így tartós érintkezés folytán két 
test omniuma kicserélődhet — kiszámítják, hogy az általuk őri
zetbe vett személyek teste hány százalékban bicikli, így eseten
ként a vádlott helyett előírásosan a biciklijét akasztják fel stb. Az 
'Uszikkétmadárban' (a dm egy gael helységnév fordítása, mely 
a Suibhne Geilt — 'Sweeny őrjöngése' — dmű kora középkori ír 
sagában szerepel, mint egyik olyan hely, ahol a madárként fákon 
élő, az emberek elől a vadonban bujdosó Sweeny megpihen) 
azonban nem egyszerűen komikus pastiche, mely különböző iro

dalmi hagyományokat (az óír Finn MacCool-legendáktól és a 
fantasztikus irodalomtól a westemig és Joyce-ig) játszik ki egy
más ellen, hanem egy új (és mai, retrospektív olvasatunkban 
posztmodem) regényírói program jelentkezése. A "demokratikus 
regény" játékos elmélete (mint a fordításrészletben olvasható) 
nem más, mint a szerzőnek mint központi jelentésmeghatározó 
jelenlétnek a kiebrudalása a szövegből és a szöveg azonosítása az 
intertextussal. A regény maga ennek a programnak az ad absur
dum vitele: a narrátor (az Ifjúkori önarckép hősének paródiája, 
kollégiumi hallgató, aki nagybátyja házában él, az előadásokat 
messziről kerüli, idejét szobájában vagy barátaival, irodalmi vi
tákkal tölti) naplót vezet, melybe készülő regénye részleteit, ki
vonatait is felveszi. Ennek a regénynek a hőse William Trellis, 
középkorú regényíró, aki teljes napját ágyban tölti, és moralizáló 
regényt ír a bűnről; regénye hőseit — akiket nagyrészt kollégája, 
Tracy westemregényeiből és ír sagákból vett kölcsön, de a két 
központi figurát, Furriskey-t és hősnőjét maga alkotja meg aest- 
ho-autogámiával, felnőtt elevenszüléssel, apai és anyai részről 
két ismeretlennel — arra kényszeríti, hogy vele lakjanak a Vörös 
Hattyú Szállóban, és mindenben engedelmeskedjenek akaratá
nak. A szereplők viszont, akiknek saját akaratuk van, és nem 
hajlandók eljátszani a Trellis által számukra előírt szerepeket, 
fellázadnak ellene: álmában, amikor megszűnik a hatalma fölöt
tük, írnak egy ellenregényt, melyben szabályos pert indítanak 
ellene, elítélik és példásan megbüntetik.

Trellis ugyanakkor szerelmes lesz maga alkotta hősnőjébe, 
megerőszakolja, s a nászból születik egy gyermek, Orlick, aki 
félig valós, félig fikdonárius: ő lesz az ellenregény írója. Az ő 
születését megnézni indulnak a regényben Finn MacCool (egy
fajta óír Herkules, erősen hiperbolikus idomokkal), a Pooka 
MacPhellimey és a Jótündér, akik útközben találkoznak az őrült 
Sweenyvel, alkalmat adva Hann CXBriennek, hogy végigzongo
rázzon a korai középkor ír irodalmán, s az egyes hagyományok 
ragyogó és ellenállhatatlanul komikus pastiche-át megírja. A re
gény így valóban átlátszó csalás, mely nem támaszt (a Henry 
James nevével fémjelzett angolszász modernizmus által hallga
tólagosan elfogadott) valóságigényt, mi több, teljesen feloldja azt, 
miközben úgy szökdécsel a fikció egyik szintjéről a másikra, mint 
(egyik) hőse, Sweeny, egyik ágról a másikra.

MIHÁLYCSA ERIKA

FLA N N  O'BRIEN

U szikkétmadárban
(At Swim-Two-Birds, 1939)

(regényrészietek)
1

Számba hárompercnyi rágásra elegendő 
kenyeret helyezvén, érzéki észlelóerőimet 
visszavontam, és mindenestől elmém benső
séges világába zárkóztam, miközben sze
mem és arcom üres és elgondolkodó ki
fejezést öltött. Gondolataim szabadidőm iro
dalmi ténykedései felé áramoltak. Egy 
könyvnek egy kezdése és egy befejezése 
olyan dolog, mellyel sosem értettem egyet. 
Egy jó könyvnek lehet három, teljesen eltérő 
kezdése is, melyek egymással csak a szerző 
előzetes tudásában függnek össze, és akár 
százszor annyi befejezése.

Példa három különálló kezdésre — első': A  
Pooka MacPhellimey, az ördögfélék osztá
lyának tagja, egy fenyőerdő közepén üldö
gélt lakában, és elméjében a számnevek 
természetén mélázva különválasztotta a pá
rosokat a páratlanoktól. Diptichonánál, azaz 
ódon kétajtós-sarokpántos íróasztalánál ült, 
melynek belső oldalát viaszborítás fedte. 
Durva, hosszúkörmű ujjai egy tökéletesen 
gömbölyű tubákszelencével játszadoztak, és 
a fogai közti résen keresztül egy bohókás

cavatinát fütyörészett. Igazi gavallér volt, és 
a nagylelkű bánásmód okán, mellyel a corri- 
gani Carlow nemzetségből származó felesé
gét illette, köztisztelet övezte.

Második: Semmi szokatlan nem mutatko
zott Mr. John Furriskey megjelenésében, volt 
azonban egy tulajdonsága, mellyel ritkán ta
lálkozni: huszonöt évesen született, és emlé
kezettel jött a világra, melyet azonban sem
milyen személyes tapasztalatra nem lehetett 
visszavezetni. Erős és szabályos, ámbár a do
hányzástól kissé megsárgult fogai voltak; két 
zápfogában tömés, bal felső szemfogán egy 
lyuk volt látható. Mérsékelt természet-tudo
mányos ismeretei Boyle törvényére és a vek- 
toriális erők paralelogrammájára terjedtek ki.

Harmadik: Finn MacCool az ősi Írország 
legendás hőse volt. Ámbár elméjét tekintve 
tagbaszakadtnak nem nevezhető, termete és 
növése lélegzetelállító volt. Combjainak vas
tagsága egy ló hasának kerületével veteke
dett, lábikráinak formája csikóhasnyira su- 
darasodott. Másfélszáz pulya kényelmesen 
eljátszadozhatott roppant hátsóján, mely 
akár egy csapat hegyszorosban vonuló har
cos útját is el tudta zárni.

Állam szögletében megsajdítottam egy 
fogamat a kenyérhéjra harapva, melyet rág
csáltam. Ez visszaszólított a környező világ
észleléséhez.

— Sajnálattal kell látnom — mondta 
nagybátyám —, hogy tanulmányaidat ilyen 
ímmel-ámmal végzed. Pedig csak a Fennva- 
ló a megmondhatója, hogy édesapád milyen 
fáradsággal kereste a pénzt, melyet tanítta
tásodra költ. Mondd, veszel te egyáltalán 
könyvet a kezedbe?

Mogorván végignéztem nagybátyámon, 
aki egy főtt töpörtyűt egy kenyérdarabkával 
feltartóztatva villája hegyével keresztüldö
fött, és az egészet szájának nyílásába helyez
te, így adva nyomatékot kérdezősködésé- 
nek.

Nagybátyám leírása: Vörösképű, guvadt- 
szemű, pókhasú. Vállbán igen testes, hosz- 
szú, lóbálózó karokkal, melyek járását 
orangutánszerűvé teszik. Terebélyes bajusz. 
Harmadosztályú tisztviselő a Guinnessnél.

— Veszek — mondtam.
Villája hegyét szája bejáratához illesztet

te, majd visszahúzta, faragatlan módon han
gosan rágva.

A konyhán használatban levő töpörtyű minő
sége: Gyönge, abból a fajtából, melynek más
fél shilling fontja. (...)

— Naponta több könyvet is veszek a ke
zembe.

— Túrót veszel a kezedbe — mondta
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nagybátyám. — Tudom én, mivel töltőd az 
idődet ott fenn a szobádban. Nem vagyok 
olyan tökkelütött, amilyennek látszom, efe- 
lől biztosíthatlak.

Felállt az asztaltól és kiment az előszobá
ba, visszaküldve a hangját, hogy távollété
ben azzal bosszantson.

— Kivasaltad az ünneplő nadrágomat?
— Elfelejtettem — mondtam.
— Tessék?
— Elfelejtettem — kiabáltam.
— Nagyon kedves — kiabált vissza —, 

igazán kedves tőled. Bízhatok benne, 
hogy elfelejted.Magasságos Isten, nézz le 
ránk és szánj meg minket. Ma is el fogod 
felejteni?

— Nem — feleltem.
Kinyitotta az előszobaajtót magában dör- 

mögve: Uram, irgalmazz!
Az ajtó csapódása magamhoz térített dü

hömből. Befejeztem a reggelimet, és vissza
vonultam a szobámba, egy ideig az ablaknál 
álldogáltam és megfigyeltem az aznap reg
gel alattam játszódó utcajelenetet. Az ala
csony égből lágyan szemerkélt az eső.

Cigarettára gyújtottam, majd kivettem a 
zsebemből a levelemet és elolvastam. (...)

A fenti magyarázat természete: Elhangzott, 
hogy míg a regény és a színdarab egyként

gyönyörködtető szellemi gyakorlat, a re
gény a színművel szemben alsóbbrendűnek 
tekinthető, lévén, hogy hiányzik belőle az 
illúziókeltés nyüvánvalósága, s így az olva
sót gyakran arra kárhoztatja, hogy komisz 
módon túljárjanak az eszén, és arra késztes
sék, hogy valós aggodalmat érezzen képze
letbeli szereplők sorsáért. A színdarabot 
széles néptömegek fogyasztják nyilvános 
helyeken; a regényt az olvasó magányban 
önmagának adagolja. Aregény egy gátlásta
lan író kezében könnyen despotikussá vál
hat. Válaszul egy feltett kérdésre kifejtődött, 
hogy egy kielégítő regénynek átlátszó csa
lásnak kell lennie, melyhez az olvasó tetszé
se szerint igazítja hiszékenysége mércéjét. 
Nem demokratikus arra kényszeríteni a sze
replőket, hogy egyneműen jók vagy rosszak, 
szegények vagy gazdagok legyenek. Min
den szereplőnek biztosítani kellene a ma
gánélet és önrendelkezés jogát, valamint 
tisztességes életszínvonalat. Ezáltal növe
kedne a szereplőkben az elégedettség és a

saját maguk iránti tisztelet, és ez javítaná 
szolgáltatásaikat is. Tévedés azt állítani, 
hogy mindebből csak káosz születik. A sze
replőknek az egyes könyvek közt felcserél- 
hetőeknek kellene lenniük. A jelenleg létező 
irodalmi művek korpuszát úgy kellene te
kinteni, mint kelléktárat, melyből a belátás
sal rendelkező szerző szükség szerint vá
laszthatja ki szereplőit, csak akkor alkotva, 
amikor nem sikerül megfelelő létező bábut 
találnia. A modem regénynek nagymérték
ben referenciaműnek kell lennie. Legtöbb 
szerző azzal tölti az idejét, hogy olyan dol
gokat mond, melyeket előtte már kimondták 
mások — rendszerint sokkal jobban. A léte
ző művekre való nagymennyiségű vonatko
zása azonnal tájékoztatná az olvasót a sze
replők természetéről, elkerülhetővé tenne 
sok fáradságos magyarázatot, és hatéko
nyan elejét venné annak, hogy szélhámosok, 
szemfényvesztők, felkapaszkodottak és al
sóbb iskolázottsággal rendelkező személyek 
megértsék a modem irodalmat. Magyarázat 
végkövetkeztetése.

— Ez az egész nem ér egy zseb szilvalek
várt — mondta Brinsley.

De az oldalamon lévő könyv alól a pon
tos gépelt kéziratot villámgyorsan kihúzván 
részletekbe menően elmagyaráztam neki

irodalmi szándékaimat, oratio recta és oratio 
obliqua. (...)

Kéziratom további, Dermot Trellist, a Vörös 
Hattyú Szálló állandó lakóját leíró részlete követ
kezik, oratio recta: Dermot Trellis átlagos nö
vésű férfiú volt, de személye petyhüdt és 
kevéssé vonzó, ami részben annak tudható 
be, hogy húsz éve ágyban töltötte idejét. Ön
kéntesen volt ágybanfekvő, minthogy sem
milyen szervi vagy más természetű beteg
ségben nem szenvedett. Néha esténként fel
kelt kurta időszakokra, hogy az üres házat 
széttaposott papucsában körbejárja, és va
csorája és ágyneműje tárgyában kérdéseket 
intézzen a konyhában a cselédhez. A jó vagy 
kedvezőtlen időjárásra minden testi reakció
ját elveszítvén, az évszakok változását szá
mára arca pörsenéseinek sunnyadása vagy 
virulendája jelezte. Lábai puffadtak voltak, 
és állandó égető viszketegség gyötörte őket, 
mivel szokása volt gyapjú alsónadrágját az 
ágyban is viselni. A házat sohasem hagyta el, 
és csak ritkán közelített az ablakhoz. (...)

Kivonat a 'Természettudományos és Művészi 
Értesítő' hasábjairól, melyben Trellis személyé
nek további leírása következik, különös tekintettel 
jellemének egy hiányosságára: Személye kö
zépmagas volt, tagbaszakadt és testes, ami 
azt a látszatot keltette, hogy erőteljesebb, 
mint a valóságban. Járásában némi lomha
ság érződött. Érettebb éveiben elnehezedett 
és esetlenné vált; vonásai rendkívül szabá
lyosak voltak, arcszíne némiképp vöröskés. 
Ragyogó fekete szeme gyöngéd és mélabús 
kifejezést árasztott, és a barátaival folytatott 
beszélgetések során igen megélénkült. Saj
nálkozással kell illetnünk ennek a nagy em
bernek egy közismert gyöngéjét. Mint ezt 
már megírták előttünk, életének végéhez kö
zeledvén mérték nélkül hódolt a borivás él
vezetének. Egy levelében, melyet Mr. Ar- 
buthnothoz intézett, a következőket írja: Az 
elmémre nehezedő nyomás miatt képtelen 
volnék aludni, ha altatószerül nem használ
nék bort; kevésbé ártalmas, ugyanakkor 
nem annyira hatékony, mint a laudanum. 
Mr. Arbuthnothoz intézett levél tanulsága. 
Lehet, hogy túlságosan gyakran folyamo
dott az érzékeknek kedves írhoz abban a 
reményben, hogy ideig-óráig elűzheti vele 
fájdalmai visszatérő emlékét; és ha ily gyön- 
geséget minden más esetben apró emberi 
hibának ítélhetünk, meg kell bocsátanunk 
egy olyan embernek, aki több volt, mint 
megözvegyült férj és gyermektelen apa. Né
hány évvel fia halála után elmerült a fájdal
mas, ám dicséretet érdemlő munkában, 
hogy az elhunyt fogalmazásait kötetbe 
gyűjtse. A szeretett gyermek írásai iránt 
megbocsátható részrehajlás, valamint hiá
nyos klasszika-filológiai ismeretei okolhatók 
azért, hogy a gyűjteménybe néhány olyan, 
latin és angol nyelven írt darab is bekerült, 
melyek aligha ütik meg a középszer mércé
jét. A művet kevés példányban, az atya költ
ségén nyomtatták, és azok a barátok ré
szesültek belőle, akikkel a szerző élete folya
mán szorosabb ismeretségben állt. Fentiek 
tanulsága.

Kéziratom további részlete, leíró jellegű, ora
tio recta: Trellis alig észrevehetően megmoz
dult szobájában, a m ásodik em eleti 
csöndben. A félhomályban gondolataiba 
mélyedt, homlokát pörsenéses redőkbe rán
colva, míg súlyos pillái meg-megremegtek. 
Tömpe ujjai az ágytakarón doboltak.

Agya ódon bútordarab volt, melyben 
számos felmenője halt meg és érkezett a vi
lágra; finommívű szegélyét finommívű fa- 
ragványok borították. Itáliában készült, a 
nagy Stradivari géniuszának korai oldalhaj
tásaként. Egyik oldalán asztalka állt, rajta 
könyvek és írógép szalagjától maszatos ívek, 
másik oldalán fiókos, kétrekeszes szekreter. 
Volt még ott egy fenyőfából készült gardrób 
és két szék. Az ablakpárkányon kis bakelitó
ra állt, mely elbánt minden nappal, mely a 
Peter Place felőli ablakon belépett a szobába, 
akkurátusán felszabdalva huszonnégy órá
ra. Zajtalan volt, szolgai és elférfiatlanodott; 
csergője iker gombjait a kandallópárkányra 
állított poros könyvek mögött fedezhette fel 
a kíváncsiskodó.

Trellisnek három rend alvóruhája volt, 
melyek tisztítását kényesen ellenőrizte. Min
dig felügyelte a heti nagymosást, amit a cse
lédlány végzett keddenként. (...)

— Tegnap este egy barátoddal beszélget
tem — közöltem szárazon. — Úgy értem, Mr. 
> » »  folytatás a 14. oldalon

-  HELIKON--------------------
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HELIKON
folytatás a 13. oldalról

Trellis-szel. Vásárolt félezer ív szamárveze
tőt, és nekikezdett a történetének. Minden 
szereplőjét arra kényszeríti, hogy vele lakjon 
a Vörös Hattyú Szállóban, így állandóan 
szemmel tarthatja őket, hogy el ne párolog
janak a kocsmába.

— Értem — mondta Brinsley.
— Legtöbbjük más könyvekben szerepel, 

elsősorban egy másik nagy író, Tracy műve
iben. A 13-as szobában lakik egy cowboy, 
fölötte, az emeleten pedig Mr. McCool, az ősi 
Írország legendás hőse. A pince valósággal 
hemzseg a leprechaunoktól.1

— Es mit csinál ezzel az egész gyüleke
zettel? — kérdezte Brinsley.

Kérdés hangneme: Érdeklődés nélküli, fá
sult, távolságtartó.

— Trellis — folytattam állhatatosan — 
könyvet írt a bűnről és a bűn fizetségéről. 
Filozófus ő és moralista. Elborzasztja a nemi 
és más jellegű bűntények tömege, melyekről 
mindennap beszámol a sajtó — különösen 
azok az újságok, melyek szombat éjjel jelen
nek meg.

— Ilyen könyvet senki sem fog elolvasni 
— mondta Brinsley.

— De igenis el fogják — válaszoltam. — 
Trellis azt akarja, hogy üdvözítő könyvét 
mindenki olvassa. Annak is tudatában van, 
hogy egy moralizáló traktátus nem lesz a 
közönség ínyére. Ezért könyvét teletűzdeli 
ocsmányságokkal. Nem kevesebb, mint hét 
fajtalan támadás éri fiatal lányok erényét, és 
mindezt megfelelő mennyiségű trágár nyel
vezettel spékeli meg. Ezenkívül rendelhető 
még whisky és sör, ízlés szerint.

— Nem azt mondtad, hogy nincs kocs- 
mázás? — kérdezte Brinsley.

— Nincs megengedett kocsmázás — vála
szoltam. — Trellis teljesen ellenőrzése alatt 
tartja tányémyalóit, de ellenőrzése megszű
nik, mihelyt álomba merül. Ezért lefekvés 
előtt mindig meg kell róla bizonyosodnia, 
hogy mindenki a szobájában van, kulcsra 
zárva. Érted már?

— Nem kell kiabálni — mondta Brisnley.
— A könyve olyan csapnivaló, hogy 

nincs benne hős, mindenki gazember. A köz
ponti gazember példátlanul romlott fickó, 
annyira gonosz, hogy ab ovo et initio kell meg
teremteni. Kicsi fekete ember, a neve Furris- 
key.

Megálltam egy pillanatra, hogy megvizs
gáljam a történetemet, s jól megérdemelt ap
ró kacagással jutalmaztam. Majd a gépelt 
kéziratot villámgyorsan előkapva zsebem
ből, barátom további szórakoztatására felol
vastam egy részletet.

Részlet a Kéziratból, melyben Trellis egy meg 
nem nevezett hallgatónak magyarázza tervezett 
munkája természetét:... Úgy tűnik neki, hogy 
a jelennek égető szüksége van egy nagy 
könyvre, egy merész könyvre — egy zöld 
könyvre; egy könyvre, mely a darabokra sza
kadt és egymásra acsarkodó emberiségnek 
megmutatná a bűn rettentő kórjának igaz 
képét, és riadót kiáltana. Továbbá azt mon
dotta, hogy minden gyermek tisztán és ártat
lanul születik. (Nem véletlen, hogy kikerülte 
az eredendő bűn doktrínáját és a teológiának 
azokat a mélységeit, melyeket megnyitna en
nek végiggondolása.) De úgy nőnek fel, 
hogy beszennyezi őket álságos környezetük, 
és így átalakulnak — nincs elég erős szó ezt 
megnevezni! — gyilkosokká, kerítőkké és ás
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piskígyókká. A rossz minden létező betegség 
legragályosabbika. Tégy egy tolvajt tisztes
séges emberek közé, és meglátod, előbb- 
utóbb megszabadítják a karórájától.

Könyvében az emberiség két példáját 
fogja bemutatni: egy velejéig romlott férfit és 
egy példátlanul erényes nőt. A kettő találko
zik. A férfi a nőt elcsábítja, meggyalázza és 
elveszejti egy hátsó kerti ösvényen. A maga 
miliőjében mutatva be az eseményt — a rút 
és a szép, a fekete és az arany, a bűn és a 
kegyelem időtlen küzdelmében — a történet 
megindító lenne és dicséretes. Mens sana in 
corpore sano. Micsoda belátás az antik filozó
fusnál! Milyen jól megértette, hogy a ganaj- 
túró bogár a szemétdombra való, a pillangó 
pedig a virágra! (...)

Kéziratom további részlete, melyben Mr. Trel
lis nekilát története megírásának: Felpámázott 
ágyában ülve egy izzó petróleumlámpa fe
hér fényénél, Dermot Trellis mély teremtő 
energiákra valló ráncokba rendezte homlo
kának pörsenéseit. Ceruzája lassan járkált a 
megvonalazott papírlapon, mindenféle mé
retű szavakat hagyva maga mögött. Épp a 
történetében szereplő gazember, John Furris- 
key megalkotásával foglalatoskodott.

Sajtókivonat, melyben Furriskey születéséről 
esik szó: Örömmel tudatjuk, hogy a Vörös 
Hattyú Szállóban szerencsés esemény tör
tént: a tulajdonos, Mr. Dermot Trellis sikere
sen életet adott egy Furriskey nevű férfinak. 
Az újszülött — aki saját bevallása szerint 
'nagyon jól érzi magát' — magassága körül- 
betlül öt láb nyolc hüvely, erőteljes, arányos 
felépítésű, barna és frissen borotvált. Szeme 
kék, fogai szabályosak és épek, bár a dohány
zástól enyhén megsárgultak; bal oldali felső 
két zápfogában található tömés, a bal szem
fogban pedig kezdődő caries. Haja fekete és 
vastagszálú, simán hátrafésülve hordja, bal
oldali választékkal. Mellkasa izmos és jól fej
lett, lába egyenes, azonban kissé rövid. El
méje igen fejlett, latin nyelvtudása az átla
gost jóval meghaladja, természetudományos 
ismeretei Boyle törvényétől a Leclanche-féle 
szárazelemen keresztül a fotométerig terjed
nek. A matematika iránt különös fogékony
ságot mutat. A tudósítónk által vezetett rövid 
felmérés során sikerrel megoldott egy felad
ványt Hall Knight mértani gyakorlókönyvé
ből, és egy bonyolult kalkulus sem ejtette 
zavarba. Hangja halk és kellemes, bár ujjai

színéből ítélve megrögzött dohányos. Bizto
san állíthatjuk, hogy nem szűz, bár ezt a 
tulajdonságot a férfinemnél, mint köztudott, 
igen nehéz megítélni.

Orvosi Tudósítónk írja:
Ennek a fiúnak a születése a Vörös 

Hattyú Szállóban jól megérdemelt jutalma 
Mr. Dermot Trellis buzgalmának és kitartá
sának, aki nemzetközi hírnevet szerzett az 
aestho-autogámia elmélete terén végzett ku
tatásaival. Az esemény méltó megkoronázá
sa a tudós életművének, akinek sikerült 
végre megvalósítania álmát, hogy olyan 
operációval hozzon létre élő emlőst, mely 
sem megtermékenyítést, sem fogamzást 
nem feltételez.

Az aestho-autogámia, apai részről egy 
ismeretlennel, mint Mr. Trellis szíveskedett 
elmagyarázni, régóta közhelynek számít. 
Kereken öt évszázada magyarázzák ezzel a 
világ minden sarkában epileptikus cselédek 
a nemkívánt termékenységet. Az iroda
lomban megszokott jelenség. A fogamzás és 
terhesség kiküszöbölése, illetve redukálásuk 
ugyanarra a titokzatos absztrakcióra, mely- 
lyel az indokolatlannak tűnő anyaság esete
iben szokták az apa kilétét magyarázni, a 
világ minden gyakorló pszichoeugenistájá- 
nak régi vágyálma. Nagyon boldog vagyok, 
hogy az a szerencse ért, hogy egy évszáza
dos szüntelen kísérletezést és próbálkozást 
vihettem diadalra. Az érdemnek, hogy Mr. 
Furriskey ma bolygónkon sétál, jelentős ré
sze megboldogult barátomé és kollégámé, 
William Traceyé, kinek korai kísérletezései 
felbecsülhetetlen értékű adatokat szolgáltat
tak munkámhoz, és jelentős mértékben kije
lölték saját kísérletezéseim irányát. A 
kétismeretlenes szaporítás sikeres véghezvi
telében az ő szerepe éppakkora, mint a ma
gamé.

Mr. Trellis eme gáláns tisztelgése a meg
boldogult Mr. William Tracy, a westemre- 
gény műfajának kiváló képviselője előtt — 
kinek A préri virága dm ű könyve ma sem 
hanyatló népszerűségnek örvend — minden 
bizonnyal utóbbinak azon törekvéseire utal, 
hogy megváltoztassa az egyhangú és fantá
ziátlan folyamatot, hogy a gyerekek kivétel 
nélkül csecsemőkorban születnek.

Számos, napjainkban közérdeklődésre 
számot tartó problémát megoldhatnánk — 
írta 1909-ben —, ha az ivadékok felnőtten, 
maradandó fogazattal, neveltetéssel és isko
lázottsággal születnének, készen versenyre 
szállni azokért a magas osztalékokért, me
lyek a hivatalnokságot és a bankokat manap
ság oly áhítottá teszik az ifjabb kenyérkere
sők szemében. A gyerekek felnevelése felvi
lágosult éránkban régóta terhes anakroniz
musnak számít. A születésszabályozás gyűj
tőnéven ismert gyötrelmes praktikákra 
könnyen a múlt fátyla borulhatna, ha a szü
lők és házastársak bizonyosak lehetnének 
abban, hogy törvényes szórakozásaik mind
járt képzett kenyérkeresőként vagy eladó 
lányként érkeznek a világra.

Azt a napot is megjövendölte, amikor az 
Élemedett Korú Nyugdíjasok és más idős és 
fogyatékos, közpénzekre jogosult szemé
lyek felnevelése és veszélytelen kihordása a 
házasságot, ezt az oly gyakran sivár párhar
cot átalakítaná egy korlátlan lehetőségekkel 
rendelkező kalandos üzleti vállalkozássá.

Említsük meg, hogy Mr. Tracynek sike
rült hat elbátortalanító vetélés után a saját 
feleségével kihordatnia egy középkorú spa-



nyol férfit, aki mindössze hat hetet élt. A 
nevetségességig féltékeny regényíró ragasz
kodott hozzá, hogy felesége és az újszülött 
külön ágyban aludjo,n és a fürdőszobát elté
rő időpontokban használják. Irodalmi kö
rökben némi derültséget keltett egy asszony
nak az esete, aki olyan férfinak adott életet, 
aki korban akár apja lehetett volna, de 
mindez nem tántoríthatta el Mr. Tracyt a 
tudományos igazság objektív keresésétől. 
Képzettsége és állhatatossága a pszichoeu- 
genetika világában legendává nőtt. Fentiek 
tanulsága.

Gyorsírással készült jegyzőkönyv Mr. Trellis 
kihallgatásáról, mely a fenti eseményeknél ké
sőbb, Mr. Trellis bűnvádi perén zajlott, s melynek 
témája Furriskey születése:

— Milyen módon született az említett?
— Felébredt, mintegy álomból.
— Benyomásai?
— Zavarodottság, meghökkenés.
— Nem rokonértelműek ezek a terminu

sok, minek következtében egyik fölösleges?
— De igen: de a kérdés jellege többes 

számú információt posztulált.
(Erre a válaszra a bírák közül tízen dühös

hangokat hallattak a bárpulton söröskorsóik 
fenekével. Shanahan Bíró egy ajtón bedugta 
a fejét, és tanút szigorúan megfeddte, arra 
intve, hogy illően viselkedjen, és felhívta fi
gyelmét azokra a súlyos büntetésekre, me
lyeket további szemtelenségével előidéz
het.)

— Benyomásai? Nem tudna pontosab
ban fogalmazni?

— De igen. Kétségek gyötörték saját ldlé- 
tét, testének természetét és arcának vonásait 
illetően.

— Milyen módon győzte le ezeket a két
ségeket?

— Tíz újának érzéki észlelése útján.
— Tapintással?
— Igen.
— Ön írta a következőket: Sir Frands 

Hüvelyk Drake, vessző, három kérdezőskö
dő tengerészhadapróddal és egy hajós
inassal, vessző, útjára indítva egy hervatag

Kankalinon önnön Braille-arcának tengere
in?2

— Igen.
— En pedig hajlok arra a véleményre, 

hogy az idézet szerzője Mr. Tracy, és ön el
lopta tőle.

— Nem.
— Hajlok arra a véleményre, hogy ön 

hazudik.
— Nem.
— írja le említett viselkedését, miután 

saját arcát megvizsgálta.
— Felemelkedett ágyából és szemügyre 

vette hasát, mellkasának alsó traktusát és 
lábait.

—Milyen testrészeit nem vette szemügy
re?

— Hátát, nyakát és fejét.
— Ajánlana valamilyen magyarázatot er

re a hiányos láttamozásra?
— Igen. Látószögét szükségszerűen kor

látozta nyakának mozgása.
(Ezen a ponton Shanahan Bíró a tárgya

lóterembe lépett, megigazítva talárját, és azt 
mondta: Remekül kivágta magát. Folytassa.)

— Miután szemügyre vette hasát, lábait 
és mellkasának alsó traktusát, mit csinált?

— Felöltözött.
— Felöltözött? Egy legutolsó divat sze

rint, méretre készült öltönybe?
— Nem. Egy tengerészkék öltönybe, a 

háború előtti szabás szerint.
— Hátul hasítékkal?
— Igen.
— Úgy értsem, a saját letett ruháit adta 

rá?
— Igen.
— Hajlok arra a véleményre, az volt ezzel 

a szándéka, hogy megalázza.
— Nem. Távolról sem.
— És miután felöltözött ezekbe a nevet

séges ruhákba...?
— Némi időt töltött a szobában egy tükör 

vagy más olyan felület keresgélésével, mely 
segítségére lehetne biztosan azonosítani ar
cának vonásait.

— Ön előre elrejtette a tükröt?
— Nem. Elfelejtettem őt tükörrel ellátni.

— Személyes megjelenésével kapcsolat
ban támadt kétségei folytán jelentős mentá
lis szorongást élt át?

— Lehetséges.
— Ön megjelenhetett volna előtte — ha 

szükséges, akár mágia útján —, hogy felvilá
gosítsa kilétéről és kötelességeiről. Miért 
nem hallgatott a kegyelem eme oly nyilván
való szólítására?

— Nem tudom.
— Válaszoljon a kérdésre.
(Ezen a ponton Sweeny Bíró dühös zajt hal

latott söröskorsója fenekével a bárpulton, és si
etve és ingerülten elhagyta a tárgyalótermet)

— Azt hiszem, elaludtam.
— Értem. Elaludt.
Fentiek tanulsága. (...)
Kéziratom további részlete, melynek tárgya 

Mr. Trellis kézirata, melynek tárgya John Furris
key, első lépései az életben és első találkozása 
azokkal, akiknek rendeltetése, hogy hű barátai 
legyenek — oratio recta: Magában megjegyez
te, hogy kedves, mikor az ember nem ismeri 
a saját fizimiskáját. Saját hangja megdöbben
tette: olyan kiejtése és hanghordozása volt, 
melyet rendszerint a dublini alsóbb, azaz 
dolgozó néposztályokkal társítunk.

Nekilátott tüzetesen kivizsgálni a szoba 
falait, remélve, hogy megtudhatja, melyik 
tartalmaz ajtót vagy más kijárási alkalmatos
ságot. Már befejezte két fal kivizsgálását, 
amikor kellemetlen érzés lett úrrá rajta, mely 
vaksággal és hisztériával egyesített magá
ban erős indíttatást az okádásra. Utóbbi kö
rülmény igen bonyolult és nehezen magya
rázható, lévén, hogy életében még soha nem 
evett. Nemsokára megbizonyosodott róla, 
hogy ez a jelenés csoda, mivel egy termé
szetfeletti felhő vagy aura vált láthatóvá, 
mely hasonlított a tűzhely körül felszálló 
gőzhöz. Gyengeségében térdre esett, és a 
hosszú párafonalakat bámulta, melyek a 
mennyezethez közeledve összetekeredtek és 
besűrűsödtek, miközben szeme fényessé 
vált, és pórusai kitágultak az így keletkezett 
nedvességtől. Alig kivehető arcokat látott 
formálódni, és mindjárt semmivé is foszlani. 
A felhő közepéből egy jóminőségű időmérő 
szerkezet kimért tiktalkját hallotta, majd sze
me előtt egy éjjeliedény öltött alakot, mely 
támasz nélkül lógott, sápadtságával kísérte
ties légkört árasztva; tekintete alatt aztán las
san átalakult, míg végül úgy jelent meg, mint 
egy ágyláb görgője hozzávetőlegesen 118- 
szoros nagyításban. A felhő közepéből meg
szólította egy hang:

— Ott vagy, Furriskey?
Furriskey erre megtapasztalta a félelem 

érzését, mely ideiglenesen eltorzította arca 
vonásait. Ugyanakkor a visszatérését is 
megtapasztalta korábbi késztetésének a bel
ső ürítésre.

— Igen, uram — válaszolta.

Jegyzetek
1 A leprechaun (ejtsd: leprikon) koboldsze- 

rű ír mesebeli-mitológiai figura, föld alatti üre
gekben lakik, szeszélyes — az őt meglátó 
emberrel kedve szerint jót vagy rosszat tesz. 
(ford, megj.)

2 Lefordíthatatlan szójáték: M ayflower (ha
vasi kankalin, galagonya) volt a neve annak a 
hajónak, mely 1620-ban Massachusettsbe szál
lította Amerika első angolszász telepeseit. A 
Braille kiejtése szerint az angol brail (teng.: tutaj, 
bevonókötél) szót idézi. (ford, megj.)
» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

2
Kéziratom részlete, melyben Finn MacCo- 

ol és embereinek leírása következik, humoros 
vagy kvázi-humoros mitológiai gyakorlatként:

— Mondd — kérdezte Conán —, min
den zene közül mi a legérdekesebb a te 
fülednek?

— Mesélni fogok — mondta Finn. — 
Amikor harcosaimnak hét csapata egybe
gyűl egy síkon, és a csavargó erős hangű 
metsző szél átszalad rajtuk, édes az ne
kem. Egy serlegtalp visszhangcsattanása 
palotám asztalain, igen édes az nekem. 
Kedves fülemnek a sirályrikoltás és fi
nommívű darvak izgatott beszéde. Szere
tem a tengermorajlást Tralee-ban, Mead- 
hra három széphangú fiának énekét és 
MacLughaid sípját. Kedvelem még a fér
fiak torkából felszálló kiáltást elváláskor 
és a kakukk szólását májusban. Kellemes 
fülem nek hallani a disznók röfögését 
Magh Eithne-ben, Ceara szarvasgímjének 
bőgését, a faunok vimyákolását Derry- 
nish-ben. Édesebb az életemnél a víziri
gók öblös társalgása Loch Barra-ban. 
Kedves nekem tollas szárnyak csattogása 
egy sötét őrtoronyban, viselős tehenek pa
naszos bőgése, pisztrángfickándozás 
csendes tótükör fölött; újul szívem este a 
csalánba esett vidrakölyök vinnyogására, 
fal mögé zárt mátyásmadárfiaknak ka
rattyolására. Barátom a pilibeen, a vörös- 
nyakú havasi csóka, a haris, a pilibeen 
móna, a palackfarkú széncinege, a közön
séges mocsári szárcsa, a pöttyöslábú lum- 
ma, a pilibeen sléibhe, a Mohar-i szula, a 
vándor dankasirály, az erdei fülesbagoly, 
a vágódurbincs, a wicklow-i aprómada
rak serege, a hegyescsőrű csóka, a fekete
nyakú cinege, a holló, a halfarkú guvat, a 
crúiskeen lawn1, a dögevő szélkiáltó, a 
zöldszemű törpepapagáj, a barna lépfecs- 
ke, az atlanti ökörszem, a galambfarkú 
bűzaharis, a panyókás varjú, a galway-i 
lilliputi dombi tyúk és a pilibeen cathrach. 
Fülemet kielégítő üvöltés a folyónak ver
senyre kelése a tengerrel. Örömömre szol
gál hallgatnom csupasz télben apró vö- 
rösbegyű emberkék csicsergését és távoli 
ebeket, amint kicsaholják az isteni titko
kat. A sebesült vidra siralma egy fekete 
lyukban, hárfa húrjánál gyönyörűsége
sebb az. Nincs kínszenvedés alantasabb, 
mint leláncolva ülni egy sötét üregben 
eledel és muzsika nélkül, anélkül hogy 
arannyal jutalmazhatnánk a bárdokat.

Éjszaka láncra verten ülni egy sötét 
lyukban sakkozók társasága nélkül, nincs 
keserűség ehhez fogható! Simogatás fü
lemnek a rejtőzködő feketerigó szava, a 
tüzelő kanca horkantása, a hóben elejtett 
vaddisznó sivalkodása.

— Mesélj még nekünk — mondta Co
nán.

— Úgy igaz, hogy nem fogok— mond
ta Finn.

Azzal felemelkedett teljes szálfenyő- 
magasságában, dallamosan megszólaltat
va az éjszín macskabél húrokat, melyek 
kord bársony zekéjének szegélyére erősít
ve tartották (ágyékának díszét), kapca
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posztó bugyogóját. Nem látsz termetre 
hozzá hasonlót egész Erinben. Akár szá
zados tölgy dereka az ő nyaka, mit izom- 
kötegek és karbunkulus inak csomóznak: 
válogatott lakomákon és bárdok társasá
gán edződött. Szélesebb az ő mellkasa egy 
jó harckocsinál, áliától köldöke kútjáig 
férfiszór sűrű rétje növi be, és kitűnő fér
fihús borítja, csontjait-fedőn, iker mell
bimbóit jobban duzzasztón. Az ő karja, 
mint vadállatok nyaka, barna inakkal és 
vérerekkel dagadó labda; hárfa húrjainak 
pengetésén, sok vadászaton és a bárdok
kal való versengésen edződött. Másfél
száz pulya kényelmesen eljátszadozha
tott roppant hátsójának terjedelmén, mely 
akár egy csapat hegyszorosban vonuló 
harcos útját is el tudta zárni.

Ütésre fának kérge vagyok, mondta
Finn,

Tüskemancsnak véreb vagyok, 
Gyorsaságra dzsuta vagyok, 
Szélostromra fának koronája vagyok, 
Szélmalom vagyok,
Falban lyuk vagyok én.
Kapcaposztó bugyogójának ülepébe 

az elágazásnál beleivódott Slieve an Iara- 
inn póréhagymájának zöld alkímája, mert 
ez volt az a hely Erin szívében, ahol szo
kása volt az év egy részét tölteni embere
ivel, vadászva, lándzsájával átdöfve a 
fekete vadkan sonkáját, madárfészket 
rakva, üreget ásva, felszívódva kis hegyi 
csermelyek ködében, zöld zsombékon ül
dögélve Fergusszal, gyönyörködve a fiúk 
labdajátékában.

Hátán éjszín macskabélhúros zekéjé
nek kasmírszövetét elefántcsontszín kö
kény és szemérmetes pöszméte mintázta, 
valamint Erin keleti lankáinak ezerféle és 
változatos árokparti áfonyája, mert szoká
sa volt embereivel az év egy részét itt 
tölteni, dús asszonyoknak szépet s tom
porukra kezet téve, sebesröptű kelevéze- 
ket hajítva Slieve Gullian szarvasgímje 
nyomába, felverve a bozótban a vaddisz
nót és tudós dialektikába bo- csátkozva a 
táskásszemű brehonokkal.

Az ő térdeit és lábikráit, melyeket vas
kos pólya pólyáit és hatfonatú hajóköte
lek kötöztek, százféle színű és árnyalatú 
hulladékok és ürülékek pöttyögették, 
méhsör folyásai és mézbor csermelyei tar
kították, mert szokása volt embereivel az 
estéket ivással tölteni.

Vagyok ifjú k irályasszony keble, 
mondta Finn,

Vagyok eső ellen zsúpfedél,
Vagyok ködvár denevérszámycsatto- 

gásba bújva,
Vagyok connachti fül,
Vagyok hárfa húrja,
Szúnyog vagyok én.
Halovány orcájában sziklaszirt az ó or

ra, tejfehér tengerek fölé messze nyúló, 
magassága tíz harcosnak magassága, kik 
egymás vállára hágnak, szélessége pedig 
Erin országának szélessége. Orrlikainek 
üreges barlangjában menedékre lelhetett 
húsz fegyveres harcos faltörő kosaikkal s 
törzsoszlopaikkal együtt, a kíséretükben 
levő nagyszámú, törvénykönyvekkel és

írástekercsekkel, szagosfűcserepekkel és 
alabástrom gyógykenőcsbödönökkel dú
san m egrakodott ollavval és bárddal 
együtt.

— Mesélj még nekünk — mondta Di- 
armuid Donn —, az Istenre kérlek.

— Ki szólít? — kérdezte Finn.
— Diarmuid Donn az — mondta Co

nán —, maga Diarmuid O'Diveney, Ui 
bhFailghe és Cruacha Conalath szülötte 
Nyugat-Erinből, Brown (Barna) Dermot a 
Galway-ből.

— Úgy igaz — mondta Finn —, hogy
nem fogok.

Halovány orcáján olyan széles és olyan 
hosszú az ő szája, mint Ulster földje, vörös 
ajkak kerítése határolja és láthatatlanul ott 
őrködik benne mézsárga fogainak előőr
se. Minden egyes foga, akár egy szénaka
zal, árnyékos odvábán egy tüskéktől 
gyötört eb vagy lándzsától átjárt borz 
enyhhelyet lelhet. Mint növendék cserfa
erdőé, olyan a szemét strázsáló szőrök 
sudársága, mint hóban lemészárolt ha
dak, szeme pillantása. A szemét borító 
renyhe bőrzsákok színe, mint a füstön for
gott sajté, mint kikötőben, est leszálltakor 
a vitorlavászon, egyetlen szemének fedő
je elég lenne, hogy Erin földjét beborítsa.

— Édes nekem a te hangod — mondta 
Caolcrodha Mac Moma, édestestvére az 
édesszavú, édesszájú GoinakSliabh Riab- 
hach-ból és Brosnacha Bladhma-ból —, 
meséld hát el Finn embereinek kiválósá
gait.

— Ki szólít? — kérdezte Finn.
— Caolrodha Mac Moma az Sliabh 

Riabhach-ból — mondta Conán —, Calec- 
roe MacMomey az Baltinglass-ból.

— Mesélni fogok — mondta Finn. — 
Amíg egy férfi meg nem ír tizenkét verset, 
nem veszik fel Finn emberei közé, de el
űzik, mert híjával találtatik a költészet
nek. Addig embert fel nem vesznek, míg 
hónaljig érő gödröt nem ás a világba, az
tán abba beleállítják, hogy csak magányos 
feje látszik, s nem lehet semmije a pajzsán 
s egy fűzfavasszőn kívül. Akkor kilenc 
harcos ráhajigálja dárdáját mind egyszer
re, s egyik sem a másik után. Ha pajzsa 
mögött dárdalyuggatott vagy dárdaholt 
lenne, nem veszik fel, mert híjával találta
tik a pajzsforgatásnak. Embert addig fel 
nem vesznek, míg a harcosok végig nem 
űzik Erin érdéin kibontott hajjal bozót- 
borzolásra, hangafa-kuszálásra. Ha az 
ágak beleakadnak hajába s kitépik, hogy 
fenn- akadjon, mint birkák gyapja a sza
mártövisen, fel nem veszik, de elfogják és 
felnégyelik. Hanyatt-homlok rohanvást 
kezének egy fegyverremegése, lábának 
egy gallyroppanása nem hallhatik, mert 
fel nem veszik. Nyakig érő ágakon átszö- 
kellve, térdig nyúló gallyak alatt átbújva 
kell neki szaladni. Az ő szemhéjait levarr- 
ják, úgy űzik Finn emberei Erin lápjain és 
mocsarain keresztül két összekötözött, 
messze-szagló, szunnyadó sörtedisznó- 
val kendervászon gatyakócában. Ha a lá
pon zsombék mellé lépve lába megme
rülne, vagy ha a két sörtedisznó egyikét is 
elhullajtaná, Finn emberei közé be nem
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léphet. Öt napon keresztül egy hideg 
domb üstökén kell ülnie tizenkétágú szar
vasagancsokon eledel nélkül, muzsika és 
sakkozók társasága nélkül. Ha ínségében 
szája panaszra fakadna, ha keserű fűnek 
csonkjába harapna, vagy akár egy percre 
is elállna az édes költészet és szépszavű ír 
hangos zengésétől, be nem fogadják, de 
sebet ütnek rajta. Amikor egy hadsereg 
van a nyomában, lándzsáját a világba kell 
döfnie és mögé bújnia, hogy eltűnjön an
nak keskeny árnyékában, különben fel 
nem veszik, mert híjával találtatik a bo
szorkányságnak.

Hasonlóképp el kell rejtőznie egy gally 
alá, egy lehullott levél mögé vagy egy 
vörös kavics alá, s rohantában el kell tűn
nie kendergatyájának ülepébe anélkül, 
hogy közben irányt változtatna, futása 
lanyhulna vagy magára haragítaná Erin 
fiait. Két suttyót kell zekéje hóna alatt Erin 
földjén végigvinnie és hozzá hat fegyve
res harcost nadrágja ülepében. Ha egyet
len harcost vagy égszín dárdát elhullatna 
útközben, nem veszik fel. Száz ökörnek 
levágott fejét bölcs tudománnyal úgy kell 
elrendeznie személyén, ötvenet hónalja, 
ötvenet harisnyája gatyakóca körül, hogy 
végigjárja velük Erin egész földjét, szün
telenül szavalva a szépszavű költészetet. 
Ezer erős kost kell bugyogója börtönébe 
bekresztenie anélkül, hogy becsmérlést 
hozna ezzel Erin fiaira, különben Finn 
nem ismeri őt. Szélnél sebesebben meg 
kell fejnie egy hízott tehenet, és a tejesdé
zsát és tehenet gatyájában húsz évig cipel
nie. Amikor Erin fiai harci szekerükön 
üldözőbe veszik, le kell szállnia lováról, 
lovát és szekerét el kell süllyesztenie ga- 
tyája bugyrába, és lándzsája mögé kell 
rejteznie, melyet Erin földjén felállít. Ha 
ezekre nem képes, Finn nem kívánja őt. 
De ha mindezeket nagy fertállyal véghez- 
viszi, beléphet Finn emberei közé.

— Milyen előnyöket élveznek hát Finn 
emberei? — kérdezte Liagan Luaimneach 
O Luachair Dheaghaidh.

— Ki szólít? — mondta Finn.
— Liagan Luaimneach O Luachair 

Dheaghaidh az — mondta Conán —, a 
harmadik Cnoc Sneachta három unoka- 
testvére közül, Lagan Lumney O'Lowt- 
her-Day az Elphin Beg-ből.2

— El fogok mesélni három dolgot és 
háromnál nem többet — mondta Finn. — 
Én magam bölcsességet tudok szopni a 
hüvelykujjamból, egy másik (bár ő maga 
ezt nem tudja) le tud győzni egy hadsere
get, ha az ujjai közül ránéz, egy harmadik 
pedig meg tud gyógyítani egy beteg har
cost a ház füstjéből ítélve, ahol az fekszik.

— N agy és dicső dolgok ezek — 
mondta Conán — és igazak, úgy éljek 
Meséld el most nekünk Bricriú ünnepé
nek meséjét.

— Nem tudom  elmesélni — mondta 
Finn.

— Akkor a Cooley-i Bika történetét.
— Erőimet felülhaladja. Nem tudom 

elmesélni — mondta Finn.
— Akkor hát a Giolla Deacar történetét 

és az ő vén világ-lovának a történetét —

mondta Gearr mac Aonchearda.
— Ki szólít? — mondta Finn.
— Bizony Gearr mac Aonchearda az — 

mondta Conán —, a középső a három 
Cruach Conite-i fivér közül, Gar MacEn- 
carty O'Hussey az Phillipstownból.

— Nem tudom elmesélni — mondta 
Finn.

— Meséld hát el, az Istenre kérlek - 
mondta Conán —, a fűzfa elvarázsolt vár
kastélyának történetét, vagy mondd el ne
künk shanachy híreit az Allen-i Kis Cse
tepatéról.

— Erőimet felül, túl, körül és keresz
tülhaladja — mondta Finn. Úgy igaz, 
hogy nem tudom elmesélni őket.

— Akkor hát — mondta Conán — me
séld el nekünk a Bugris Paraszt esetét a 
bolhaszín nagykabátban.

— Gonosz történet az — mondta Finn 
—, s bár el tudom, úgy igaz, hogy nem 
akarom elmesélni.

Hamis és becstelen történet, mely elso
rolja, hogyan mondott Finn méz-szavakat 
és béke-szavakat egy idegennek, aki en
nek a királyságnak a legfőbb parancsno
kolását és legmagasabb bérét áhította, és 
kijelentette, hogy még aznap a halál és 
élettelenség kínját fogja mindnyájunkkal 
eljátszatni, ha kívánságát azonnal nem 
teljesítjük. Bizony sosem hallottam, sze
memmel sem láttam embert ilyen párat
lan vakmerőséggel Erinbe jönni. Mert 
ugyan ki hallott már idegenhez mézesmá
zos beszédet Finn szájából, Finnéből, aki 
sebesebb a szélnél, aki Istennél is dere
kabb férfi? Vagy ki látott hozzá hasonlót, 
ki látta a világban az ő mását, Finnét, aki 
móresre tanította Istent labdajátékban, 
birkózásban, vaddisznócsapás megtalálá
sában és mézédes beszédben az édes ír 
nyelven, arany és drágakövek osztogatá
sában a bárdoknak, vagy hárfapengetés 
hallgatásában este, sötét lyukban ülve? 
Vagy hol van teremtett emberfia, aki rá
verhetne Finnre a dúsan olvadó sajt készí
tésében, kardélre hányásában a tömött 
libáknak, a hüvelykujj szopásának mági
ájában, vaddisznósörte leborotválásában 
vagy nyúlánk kopóknak eleresztésében 
hosszú aranypórázról szélsebes vágtá
ban, az édesszájú zabsárga Finnre, aki egy 
felfegyverzett sereget Almhaból Síiévé 
Luachrába vitt macskabélhúros bugyogó
ja bugyrában?

Finta Edit festményei
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— Szép a te beszéded — mondta Co

nán.
— Ki szólít? — mondta Finn.
— Én vagyok az — mondta Conán.
— Igazat szóltál — mondta Finn.
— Mesélj hát még.
Vagyok Ulster, Connacht szülötte, gö

rög vagyok én — mondta Finn.
Vagyok Cuchalainn, vagyok Patrick.
Vagyok C arbery-C athead, vagyok 

Goll.
Vagyok saját apám s önmagámnak fia.
Idők kezdetétől minden hős vagyok.
— Szépen zengő a te hangod — mond

ta Conán.
— Nem csoda — mondta Finn—, hogy 

Finn nem talál megbecsülésre egy tenger
szín könyv keblén, Finn, akit eltorzítanak, 
megtaposnak és megkínoznak egy törté
netmondó könyvhálójának szövése által. 
Mert ki más, mint egy könyvköltő vete
medhet arra, hogy az istennagy Finnt így 
káromolja egy szóhíjas történet kedvéért? 
Ki raboltathatta volna el szent Ceallach-ot 
négy hívével, ki fektethetné a böjtöléstől 
gyönge és erőtlen szentet egy vén ladik 
deszkái közé, ki rejtené őt egy éjszakára 
tölgyfaodúba, s reggel irgalom nélkül ki 
gyilkoltatná meg, hogy összeszott testén 
farkas, holló és Cluain-Eo sárkánya osz
tozzon? Kinek jutna eszébe egy király 
gyermekeit hófehér hattyúvá változtatni, 
hogy saját testüket elveszítvén, Erin két 
sós tengerén ússzanak télben, hóban és 
jéghideg esőben bárdok és sakkjátékosok 
társasága nélkül, megfosztva nyelvüktől, 
a szépszavű írtől, szűzlányok telt fehér 
combját toliakká változtatva, érintetlen 
testüket rút tojásokkal gyalázva meg? Ki 
idézhetett szörnyű tébolyt Sweeny fejére 
egyetlen böjtsovány egyházfi megölésé
ért, hogy fák hegyében tengesse napjait, 
és nyírfák ágbogán kuksoljon, hogy még 
egy taréj se födje tébolyult fejét a nedves 
télben s ínségben, így pusztuljon asszo
nyok társasága nélkül, hárfahúrok penge
tése nélkül, lakomák nélkül, szarvas
eledelen és nyers zöld gallyakon élve? Ki 
más, mint egy történetmondó? Bizony 
igaz, hogy Erin fiai sok igazságtalanságot 
szenvedtek, s Finn nagy gyalázatot ért a 
világ könyvköltóitól, s nem tudhatják a 
nyomorba esés közelségét vagy a halál 
szomorúságát, sem a napot, amikor haty- 
tyúként vízre szállnak vagy póniként vág
táznak, vagy szarvasgím ként bőgnek, 
vagy béka-alakban brekegnek, vagy 
gennyként gennyeznek egy emberháton 
ütött sebben.

— Igazat szólsz — mondta Conán.
Fentiek tanulsága.

Jegyzetek
1 Szó szerint "kis teli köcsög": egy népszerű 

ír bor(sör?) dal címe. Flann O'Brien ezt a címet 
adta humoros rovatának, melyet több mint 20 
éven át írt az Irish Timesba. A többi beékelt ír szó 
részben madárnév, részben halandzsaszöveg
— ahogy a felsorolt angol madárnevek egy ré
sze is fantáziaszülemény, (ford, megj.)

2 Kb. Lajhár (Kétbalkezes) Lagan O'Dögle- 
tesnap, Manófalváról
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HELIKON

K E N É Z  F E R E N C

BUDAPESTI ZEGZUGOK

Galamb a kőkockán
Ahogy beállít a kis öregasz- 

szony, már kéretlenül érkezik 
asztalára a szendvics és a sör. Az
tán pár pillanat múlva, ugyan
csak kéretlenül, felcsendül a "szív 
küldi..." is az egyik távolabbi asz
taltól. A jóképű, de már fogatlan 
férfi az öregasszony felé hajol, s 
belebődül a délutánba: "Szép di
vat a szerelem..."

Mintha az ilyen eddegélő kis 
öregasszonyokat épp ilyesmivel 
lehetne felcsiholni. Vagy fel
bosszantani legalább. Nem lehet. 
Nem vesz tudomást az énekmű
vészről, de a többiekről sem itt 
maga körül. Hiszen ő maga is tár
sasággal érkezett. Még ha az egy 
láthatatlan kompánia is. Motyog
va, motyorogva forgatja a sze
mét, képeket vág, méltatlanko
dik, közelebb húzza megához az 
üres széket, meg akar győzni va
lakit, aztán még valakit, mert a 
másik üres széket is közelebb 
húzza.

Az énekművész néhány pilla
natig csöndben, kikerekedett 
szemmel nézi a produkciót, majd 
a hökkenet meg az utálat vegyes 
arckifejezésével fordul vissza sa
ját asztalához. Aztán, mintha 
csak valahogy helyrehozni pró
bálná a történteket, málabúsan 
rázendít a "Jaj, de kocsmárosné, 
adjon bort ide" kezdetű keserves
re.

A zongorahangoló jó nagyot 
kacag az egészen.

"Legalább láthatod, hogy 
milyen hülye vagy!" — mond
ja a m élabúsan ülő fogatlan 
tru b a d ú rn a k . "Potyára csi
nálsz m indent. Hiába vagy 
olyan nagy művész! Mit te
hetsz, ha nem veszed észre, 
hogy mikor nem érdemes. Én 
semmit nem csinálok potyára! 
Én csak ránézek egy zongorá
ra. Legfeljebb annyit mondok: 
nyissa fel a tetejét!"

Ezen a mondaton is el lehet jól 
bambulni.

Ez is mutatvány. Az okfejtés 
csavarin tos logikája.

A logika nyaktörd mutatvá
nya.

Egy-két üres széket ez a 
mondandó is közelebb húzott 
magához.

így aztán a szív, az vérzik 
tovább. Ám nemcsak az ének
művész fennhangon elősorolt 
énekes panaszaiban. A sutto
gásban is, a legapróbb kis sut
togásban is. A jobbról, balról 
jövő kis suttogásokban. A jobb
ról jövő kis suttogásban, mely 
a maga alig hallható módján is 
egy egész világnak hozza tudo
mására, hogy még a színházi

sepregető is lehet igazi művé
sze a szakmájának "Mert ami
kor én lesepertem a színpadot, 
hát akkor rögtön látszott, hogy 
még eddig senki sem seperte 
így le! Senki még így eddig 
nem tudta leseperni... És akkor 
ezt csinálják velem..." Vérzik, 
vérzik a suttogó panaszban a 
szív jobbról. És vérzik a sutto
gó panaszban, vérzik balról is: 
"Te ism ersz engem , tudod, 
hogy milyen vagyok. Hogy ha
marabb összeveszek egy gyu
faszál miatt valakivel, mint egy 
nő miatt... de azért mégis, hogy 
ez a Mici meg a Sanyi ezt meg
csinálják velem..."

Nem gyógyír itt már sem
mi. Hiába is próbálgatná az 
énekművész a világ szelídebb 
lankái felé terelgetni a vérző 
szívű nyájat. "Virágok közt jár
tam" kezdetű strófájával.

Vége itt már mindennek.
. Elbukott a hit, az értelem, a 

logika. Elbukott az énekes vi
lág.

S akkor ráadásul még a sört 
is barna üvegben hozzák. Ezt 
már a kicsi — láthatóan nem 
színházi szakmában dolgozó 
— ember sem bírhatja tovább. 
"Zöld üveget kérek!" — mond
ja méltatlankodva, szinte dur
cásan, mint a gyerekek. Hát 
miféle ember ő, hogy barna 
üvegben hozzák eléje a sört?

Hát miféle világ ez, hogy 
mindenhoz csak úgy, ukmuk- 
fuk, ki akarnak tolni az ember
rel? Még hogy ő barna üvegből 
igya a sört! Persze, pillanato
kon belül kiderül, hogy "Saj
nos, m ás nincs!" A zonnal 
fogához emeli, s azzal pattintja 
le a kupakot.

"A keserves úristenit ennek 
a világnak!..."

S aztán "Szép divat a szere
lem", "Jaj, de kocsmárosné, ad
jon bort ide!", "Virágok közt 
jártam" — kezdődik elölről a 
repertoár.

Vérzik, vérzik a szív min
denfele.

S akkor, egyszer csak hirte
len, mint valami csendes hét
k ö zn ap i c so d a té te l, egy 
galamb lépeget be a Nagyfuva
ros utcáról az eszpresszóba. 
Mindenki elcsendesedik. A ga
lamb egyre beljebb s beljebb lé
peget.

Megáll, áll a galamb a kő
kockán. Nézi a vérző szívű em
beriséget.

Országház
sörhabbal
"Akarja páholyból nézni a 

parlamentet?"
"Menjen a Csarnok söröző

be!"
Hát ez bizony még a rek

lámja is lehetne ennek a kis sö
rözőnek. A harántcsíkos ab
lakfüggönyök rafináltan félre
húzva, s kissé felcsippesztve, 
mint a színházi páholyokban.

Nézem az Országházat az 
ablakon túl.

Nem látszik teljes egészé
ben, meg egy kicsit messze is 
van — de hát végül is nem azért 
jöttem én ide, hogy az Ország
házat nézzem.

Nézem az Országházat az 
ablakon túl. Elfoglalják mellet
tem a másik páholyt is, magá
nyos néni telepszik a masszív 
faasztal mellé, nem sokat törő
dik az ablakkal, az Országház
zal, se velem. Nem is csoda, hi
szen annyi mindennel kell tö
rődnie, annyi mindent csinál 
egyszerre, hogy én szinte telje
sen elfeledkezem mindarról, 
ami az ablakon túl zajlik, az u t
cai előadásról, csak a nénit bá
mulom lopva, elképedve: egy 
harapás az uzsonnából, egy 
korty sör, egy szippantás a ciga
rettából, egy pillantás az újság
ba, majd az archoz emelt kis 
kézitükörbe. Egy pillanatig el
feledkezik mindenről, bámul 
kifelé. Aztán elölről kezdi: u- 
zsonna, sör, cigaretta, újság, ké
zitükör. Egyik kezében még a 
kenyeret tartja, a másikban már 
ott a sör, egyikben még ott a sör, 
másikban már a cigaretta, e- 
gyikben még ott a cigaretta, 
m ásikban m ár ott az újság, 
egyikben még ott az újság, má
sikban már a kézitükör. Egyik

ben még ott a kézitükör, másik
ban már ott az uzsonna...

No nem. Ezt nem lehet soká
ig nézni.

Inkább bám ulom  az Or
szágházat.

Elfordulok.
Bámulom az Országházat a 

sörhabbal a tetején. A sörhabot, 
természetesen, csak úgy oda
képzelem. Tényleg, milyen is 
lenne az Országház sörhabbal a 
tetején?

Nem találnának rá a turis
ták. Hiába a sok  útikönyv, a sok 
idegen nyelvű műemlékkala
uz! Nem lehetne azonosítani!

Márpedig ezeka turistákazt 
szeretik

Előttem is ül egy, a söröző 
teraszán. Nyakában fényképe
zőgép lóg és egy óriási fekete 
messzelátó. Katonai messzelá- 
tónak mondanám, ha nem nő 
nyakában lógna, s ha tudnám, 
hogy milyen a katonai messze
látó. A nő időnként belepillant 
a térképbe, keresgél, felüti az 
ú tikönyvet, majd szem éhez 
emeli a messzelátót. "Megvan!" 
Térkép, útikönyv, messzelátó. 
"Megvan!" Leltároz és azonosít. 
Összehasonlítja a Parlamentet 
a Parlamenttel, a Dunát a Du
nával, a Batthyány teret a Bat
thyány térrel. Talán még a Csar
nok sörözőt is a Csarnok sörö
zővel. Csak a nénit nem veszi 
észre mellettem. Csak a nénit 
nem hasonlítja össze a nénivel. 
A néni, úgy látszik, nincsen 
benne az útikönyvben. Az ilyen 
nénire térkép nélkül kellene rá
találni.

Ha érdekelné a tu ris tá t, 
hogy milyen itt egy olyan néni. A  
m esszlátós tu ristá t közelről 
csak a sör érdekli. Se a néni, se 
én, se a gyalogátkelőhely stop
lámpája. Istenem, hát mi is van 
azon néznivaló? Hol zöld, hol 
piros. Ennyi.

Most éppen zöld. A csar
nokból megpakolt asszonyok 
baktatnak át a zebrán, a túlsó 
végén érik utol őket a férjek 
"Épp csak beugrottam egy pofa 
sörre!" Már nyúlnának is a meg
pakolt cekkerek után, ám  az 
asszonyok, mint akik csakazér- 
tis megmakacsolták magukat, 
nem engedik ki a cekkert a ke
zükből. "Nem, azért sem, a ku- 
tyaúristenit! Ha neked mindig 
csak a sörözésen jár az eszed!"

Mi is van ezen néznivaló?
Akkor már inkább az Or

szágház. Habbal, vagy hab nél
kül.

No persze, a sörhabot az Or
szágház tetején csak messzelá
tó nélkül lehet észrevenni...
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2(P2XEX—
Elfelejtett örökségünk 
Több ezer éves magyar írásbeliség
Kevesen tudják: a magyar rovásírás olyan ősi, hogy szinte 

egyidős az egyiptomi képírással. Nagy hasonlóságot mutat a 
sumér ékírással, és több jele azonos a föníciai írással is. Való
színűleg belőlük ered, vagy egy nagyon ősi közös forrásból.

Elődeink használták a mindennapi életben a XVII. századig 
az ország szinte egész területén. Árpád magyarjai nem voltak 
műveletlenek, írástudatlanok, ahogyan azt még ma is sokan 
tudatlanságból állítják. A honfoglalás után a rovásírást a ke
resztény egyház erősen üldözte. Az általa pogánynak tartott 
magyar hitvilág részének és hordozójának tartotta. Tárgyi 
emlékeit igyekezett eltüntetni.

E helyett a latin betűs írásmódot vezette be. Ez akkoriban 
nagy nehézséget okozott, mivel a latinban 13 hangunkra nin
csen jel a, K, Z, V, Ö, Ü, SZ, ZS, CS, NY, LY, GY, TY). Ezért olyan 
nyelvezet jött létre, melyet a magyar sohasem beszélt. A nya
valyás szavunkat latin betűkkel így tudták leírni:

NIAVALIAS
Rovásírással:.... ■[ -j (VI -j(J

Vagy például a püspök szavunk így festett:
PYSPEC v. PUESPOEC
Rovásírással:.... : a i \VI - -r. 1; I
Pár száz évnek el kellett ahhoz telnie, hogy a XVIII. század

ban létrejöjjön a ma használatos, latinból kialakult betűsor.
Mára már csak Erdély területén lelhetők fel a rovásírás 

tárgyi emlékei, mivel ez a terület a történelem során elkerülte 
a katolicizmus hatáskörét. Európában nagyon kevés nép büsz
kélkedhet (csak a germánok a rúna írásukkal) üyen eredeti, ősi 
egyéni hagyományokkal.

A magyar rovásírás egységes jelrendszere teljesen össze
forrott nyelvünk törvényeivel. Nyelvünk olyan ősi eredetű, 
mely évezredek során keresztül máig egy igen magas fejlődési 
fokot ért el.

Az angol Sir John Browning az alábbi megállapításával is 
ezt igazolja: ”A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, 
melyen az idők viharai karcolást sem ejthettek. Nem az idők 
változásaitól függő kalendárium. Nem szorul senkire, nem 
kölcsönöz, nem alkuszik, nem ad-vesz senkitől. Ez a nyelv a 
nemzet önállóságának, szellemi függetlenségének legfénye
sebb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt 
mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, csakúgy, mint a régé
szetben. Az egyiptomi templomok egyetlen kőből készült pad- 
latait sem tudják megmagyarázni. Honnan ered, melyik 
helységből vágták ki e csodálatos tömeget, miként szállították 
le, vagy emelték fel a templom tetejéig. A magyar nyelv erede
tisége ennél sokkal csodálatosabb tünemény."

Sajnos, nem vagyunk tisztában azzal, hogy nyelvünk és 
rovásírásunk legnagyobb kultúrkincsünk. Joggal lehetünk rá 
büszkék, és használjuk minél gyakrabban — a latin betűk 
mellett — a szemnek is gyönyörű rovásírás mind a negyven 
jelét, melyen bármilyen szöveg hűen lejegyezhető.

CSILLAG VILMOS
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A magyar rovásírás egységesített betűsora. Az írás jobbról 
balra történik (Forrni Sándor Az ősi magyar rovásírás az ókortól 
napjainkig című műve alapján).
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HELIKON

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 39.
Z e n e e s s z e n c i á k

LA VALSE — A KERINGŐ
Ravel népszerű műve a kerin

gő esszenciája. Keringő-kivonat, 
erős zenekémiai oldat. Néhány 
cseppje elegendő, hogy megne
mesítsen valamilyen más zenei 
oldatot. Meg vagyok győződve, 
hogy e mű tetszés szerint kivá
lasztott részletéből további zene 
alkotható. Bár ilyen mű tudtom
mal még nincs, de a lehetőség már 
adott. Hasonló zeneesszencia Ra
vel másik híres műve, a Bolero. 
Töménysége két hasonló dallam
ra és egy ritmuskíséretre, osztiná- 
tóra koncentrálódik. Erősebb 
esszencia, mint a La Valse, mert a 
Boleróból készült bármilyen zenei 
oldat eleve arra van ítélve, hogy 
azonos maradjon, ízét, zamatát, 
töménységét minden körülmény 
közepette megőrizve. A melódia 
gyönyörűséges növény, színe, 
alakja, ülata van. Rügyből fakad, 
virágot bont, termést hoz, majd 
visszamenekül az anyag moleku
láris világába, hogy "ismét nyíl
jon, ha jő a kikelet". Nem úgy a 
TÉMA. Ő ugyanis VAN. A téma a 
legfontosabb zeneesszencia. A 
modern zene, amikor lemondott 
a témáról (és nemcsak a zene!!), 
akkor éppen a leglényegesebb 
hangzássűrűségről és annak ol
datokban való felhasználásáról 
mondott elmarasztaló ítéletet: e- 
lőnyben részesítette az oldatot. 
Az oldat is lehet szép, színekben 
ragyogó, ha iható, akkor kelleme
sen üdítő vagy bódító lehet, de 
azért csak oldat marad, hiányol
juk belőle az esszenciát. A mo
dem és a kortárs zene nem tudott 
esszenciákat sűríteni, a művé
szetben általában, de főleg a zené
ben egyszerűen képtelen volt 
témákat alkotni. Témáért műidig 
visszafordult a régiekhez, alig 
van 20. századi zenemű — és azt 
a keveset, ami van, nagyon meg
becsüljük —, amely például saßt 
témára készült variációkat sora
koztatna fel.

A folklórvonal a népdalok tö
mör koncentrációjában ismerte 
fel témáit (népdalszonáta-témák, 
népdalihletésű osztinátó motívu
mok stb.). A neostílusok régi ze
nék témáit idézték meg; sokszor a 
maguk eredeti formájában, gyak
ran átstilizált formában. Aszeria-

lizmus a puszta szerkezetből i- 
gyekezett kiolvasni témákat, né
ha magát a szerkezetet avatva té
mává.

Az impresszionizmust nem is 
érdekelte, izgatta a téma-probléma, 
mert azt hangulati elemekkel azo
nosította: a HANGULAT vált TÉ
MÁVÁ. A posztmodem áramlat 
visszamenekült a témához, azesz- 
szendához. A modemek (moder- 
neskedők) szem ében ez a 
legnagyobb bűne. Mert bizony a 
20. század második felének zené
jében, főleg az 50—60-as években 
zeneszerzői szégyennek számí
tott témákat komponálni és azo
kat művekben alkalmazni, vagy
is tematikus zenét alkotni. Ez más 
művészeti ágakban sem volt más
képpen. Azért a modem zenét 
(művészetet) nem kell megszól
nunk: a témakoncentrádó helyett 
hangesszenciát állított elő. Már a 
téma is rövid, frappáns dallami és 
ritmikai fogalmazású szerkezet. 
Ha téma helyett a hangot választ
juk, akkor a lehető legtöményebb 
zenei koncéntrádó áll előttünk. A 
zenében mindig is tudták az alko
tók, előadók, hogy az önmagában 
álló hang teljes univerzum, ennek 
dacára kialakult az a szilárd meg
győződés, hogy a hangok az 
akusztikus világ anyagi részecs
kéi, a belőlük alakított szerkeze
tek, témák, melódiák válnak, vál
hatnak csak zenévé. A modem 
zene ezt a szemléletmódot akarta 
megdönteni. Hogy meddig lehet 
elmenni ebben az irányban, azt 
jól szemlélteti, hogy léteznek 
kompozíciók, amelyek néhány, 
önmagában álló hangeffektust 
avarnak művé, és létezik egyetlen 
hangból álló zenedarab is. Hatal
masan kiterjedt a zenefogalom te
re. Nagyon elmosódtak a határok 
a zene mint fogalom és a valami
lyen akusztikai hangzásszerkesz
tés között (például: hangzásin
stalláció). A zenei posztmodem a 
zene fogalmának szűkebb értel
mezéséhez kívánt visszatérni: a 
hangokat témává formálta, a té
mát dallammá szélesítette. A mo
dem és posztmodem zene között 
csak a zene fogalmának meghatá
rozásában van lényegi eltérés, ab
ban tehát, hogy mit tekint a zene 
esszendájának. Egyébként a mo
dem 20. századi zene minden 
művet esszendaként akart meg
alkotni: a darab egészét tekintet
ték zenekémiai koncentrádónak, 
például az egyetlen zenei ötletre, 
eszmére épített kompozídók ese
tében. Nem AKERINGÓT, nem A 
SZIMFÓNIÁT, hanem A ZENÉT 
akarták "megkomponálni" mint 
ESSZENCIÁT.

TERÉNYI EDE
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Erdélyi szerzők művei a 74. budapesti Ünnepi Könyvhéten
Balázs Tibor Ábel tornya, Székely za

rándokversek (1974— 1989), Accordia.
Csíki László A szótolvaj, Tiszatáj 

Könyvek, Tiszatáj alapítvány. Szeged.

Kányádi Sándor Dél keresztje alatt, 
Pallas-Akadémia, Csíkszereda.

Kovács András Ferenc Vásárhelyi vá
sár, Koinónia, Kolozsvár.

Páll Lajos Álomzene, Mentor, Maros- 
vásárhely.

Visky András Ha meg H, Koinónia, 
Kolozsvár.

Bogdán László Hol vagytok, ti régi 
játszótársak?, Mentor, Marosvásárhely.

Fodor Sándor M it gondol az öreg 
pisztráng?, Pont, Budapest.

Kozma Mária Sárkány fogvetés, Pal
las-Akadémia, Csíkszereda.

Láng Zsolt A tűz és a viz állatai, Bes- 
tiarium Transylvaniae El—III., Jelenkor, 
Pécs.

Sigmond István Keselyűcsók, {Criteri
on, Kolozsvár.

Tóth Mária A cukor íze, Mentor, Ma
rosvásárhely.

Wass Albert Zsoltár és trombitaszó, 
Örökösök, Novellák, karcolatok, levelek 
— Wass Albert Életműve, Kráter Mű
hely, Budapest.

Szőcs Géza Drámák, hangjátékok, 
Kortárs, Budapest.

Gáli Ernő Napló /., 1977— 1990. Polis, 
Kolozsvár.

Méliusz József Zsilava nem volt kávé
ház, Pont, Budapest.

Pécsi Györgyi Kányádi Sándor, Teg
nap és Ma, Kalligram, Pozsony.

Szabó M. Attila Erdélyi helységnév 
szótár, Kriterion, Kolozsvár.

Bónis Johanna Székelyföldi iparmúze
um, Erdély emlékezete, Mentor, Maros- 
vásárhely.

Balázs Sándor Mikó Imre, Élet- és pá
lyakép, Polis, Kolozsvár.

Angi István A zenei szépség modelljei, 
Zenetudományi írások, Polis, Kolozs
vár.

Kovács András Ferenc Dzsinbüge, 
Mesevonat sorozat, Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda.

P alocsay  Z sigm ond  Csalisípom, 
Gyermekversek, Kriterion, Kolozsvár.

E rich
v o n  D a n ik é n
VÍZSZINTES:
1. Erich von Danikén egyik kötetének 

címe. 14. Vadászház. 15. Hazai biztosító 
volt. 16. Ablakot felém nyit. 17. Névelő.
18. Pipogya ... (Petőfi). 20. Növény jel
zője. 21. Végtag. 23. Rögvest. 25. Izraeli 
légitársaság. 26. Sharif, a filmszínész 
személyneve. 28. Karikaturista (Éva).
30. Becézett Elemér. 31. Erőszakkal el
vesz. 32. A Maros testvére. 33. Lányunk 
férje. 35. Féltve véd. 36. Bukaresti nem
zetközi vásár betűjele. 37. Szegediesen 
beszélő. 38. Német író (Thomas). 40. 
Klubegyed. 41. Electric Light Orchest
ra, röviden. 42. Kést élesít. 43. Jód, nit
rogén és kén vegyjele. 45.... achtung! (le 
a kalappal). 47. Harap. 48. Meló három
negyede! 49. Rag, a -va társa. 51. Lám.
52. A New York-i operaház rövid neve.
53. Várpalota része. 55. Becézett Olivér. 
57. Lengyel népi tánc. 60. Innivaló. 61. 
De lege ... 63. Elém taszít. 65. Kevert 
bak! 66. Mellém tüzel. 68. Nekem dob. 
69. Bent lead! 70. Hasáb, angolul. 72.

Korai gyümölcs. 73. Kezével jelez. 
FÜGGŐLEGES:
1. Gyengén termő búzafajta. 2. Vár 

alatti börtön. 3. Kiváltó tényező. 4. Női 
becenév. 5. Halogató. 6. Rajzot árnyéko
ló. 7. Kétes hasznot húzó. 8. Kettőzve: 
édesség. 9. Edény is lehet belőle! 10. 
Rovat űrlapon. 11. Attila névváltozata.
12. Ételt felszolgáló. 13. Csontból főtt 
étel. 19. ... a car, autókölcsönzés. 22. 
Szolgaság. 24. Csend vége! 27. ... Roy 
(Walter Scott). 29. Idegen férfinév. 34. 
Édesvízi ragadozó hal. 37. A természet 
lágy ... 38. Bátorkodik. 39. Nílus menti 
nép. 40. Erich von Danikén egy másik kö
tetének címe. 41. ... tüze (fényjelenség). 
42. Tüzelőanyag-lerakattal kapcsola
tos. 44. Jól jegyezd meg! Gatin). 46. Kí
nai hosszmérték. 47. Erősen emelkedő. 
48. Becézett Enikő. 50. Ár van ilyen. 52. 
Becézett Medárd. 54. Felépítéssel kap
csolatos. 56. Reding..., a magyar kártya 
alakja. 58. Előtag: kettős. 59. Rázós az 
út. 62. Lenti helyen. 64. Veteményes. 67. 
Fenyőmag része! 71. Ingfoszlány! 73. 
Izomkötő szalag.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 14. számában közölt Alexandru Iva- 
siuc dmű rejtvény megfejtése: A hatalom árnyékában.
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