
r

„Éppen hogy az vagyunk,  ki nem vagyunk rr

HF.T TKON
I R O D A I  M T  F Ő I  Y Ó Í R A T  m ecí& m k  kétszer égy  h ó n a pb a n  Kolozsváron  to700okj
l J X X S L J f V u í Y t e  r y J L u l  K J U S J A L  XIV. ÉVFOLYAM 2003.16. (388.) SZÁM -  AUGUSZTUS 25.

Valovits László rajza

•  Szőcs István: Irodalom  fö ltét gyanánt

•  Egyed Emese: B riszéisz

•  Jancsó M ik lós novellája
•  E lek Tibor: A z irodalm i siker természetrajza

•  B ogdán László k isregénye (befejező rész)

•  K enéz Ferenc: Budapesti zegzu gok

•  SERÉNY M Ú M IA

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Magányos magánvád
Hírek ezer irányból. És ezer irányú hírek. Mintha nem is 

ugyanarról a korról, jelenről, ugyanarról az állatfajtáról: a 
homo sapiensről lenne szó.

Hírlik, hogy vádalkut kötöttek a terroristával. Régen 
házasságot kötöttek, Hollókői Honéczy Tekla és Hevesi 
Háncsok Dezső. Arra szerződtek a közösség előtt ünnepé
lyesen, hogy... És a válóperig be is tartották. Hány átsírt 
vagy átmulatott éjszaka árán. Már azt is letárgyaltuk, emlé
kezetes szövegek és áriák maradtak róla, hogy "Esküszik a 
király Hunyadi Lászlónak", de esze ágában sincs betartani. 
Nemrég, szeptember 11-én történt valami, amit történelmi 
határkő aurájával vettek körül, az áldozatok iránti tisztelet
ből, azonnal. Meg is kezdődött az elkövetők hajkurászása. 
El is fogtak — legalább — egyet. De a logikusan következő 
megbüntetése elmarad, annak reményében, hogy vallomá
sa alapján többet is el tudnak kapni. A vádalku nagy eltérés 
az úgynevezett igazságszolgáltatáshoz képest. A másik egy 
terror-hölgy esete, akit a Hágai bíróság elítélt tömeggyilkos
ként, rabizonyult ugyanis. De egy svéd börtönben osztottak 
számára cellát a leülésére. Szép és mutatós munkamegosz
tásként. Svédországban viszont a törvény szerint 70 évesnél 
öregebb hölgyeket nem szabad börtönben tartani. Szegény 
tömeggyilkos öregasszony is megússza.

A szó, a színhely, a szenvedés. De mi van a szerződéssel, 
mely az eddigi tapasztalatok alapján rögzíti a szót, védi a 
színhely éppen élő, átélő emberiségét a szenvedéstől? A 
lehetséges megelőzés eszközével, az adott szóval, a szerző
déssel baj van. Hogyha a múlt jelképe az az ősi szövetség, 
melyet tíz pontba, parancsolatba foglalt az Úr és teremtmé
nye, akkor hánytorgatjuk, hogy de hát a betartásukat nem 
biztosította elég keményen a Mindenható. Nos még lehet 
meghirdetni 20 vagy 30 parancsolatot, hogyha ezeket sem 
kell feltétlenül betartani, szinte mindegy. Minden mindegy. 
Kivéve, amiért kamatot, késedelmi pénzt, díjat, adót hajtanak 
be. Nem az Ég angyalai, hanem az állam, a maffia, az adóhi
vatal vagy a sarcoló török katonái. A harács ügyében nem is 
szoktak lacafacázni, a becsület, a szerződés, a tetszőleges 
tisztesség minden más területén igen. Hány fedezet nélküli 
ígéret az emberrel szemben és hány vastalpú bakanccsal be
tartatott fizetési kötelezettség az ember rovására.

Tessék mondani, a bíró bácsinak ki parancsol? A lelkiis
meret vagy a főkönyvelők? Kinek a nevében lehetünk és 
mennyire megbocsájtók egy ilyen s még gyönyörűen foly
tatódó drámai történelem után? Kénytelen magánvádasko
dás ez? Az emberiség ki nem végzett, ki nem irtott, fel nem 
robbantott fele kivel tart?

AOLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
.» Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra közöttFIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



SZŐ CS ISTVÁN

Irodalom 
föltét gyanánt
Az az általános bizonytalanság, ami az 

irodalom kérdését — kérdéseit? — ma kö
rülveszi, máris arra késztet, hogy vissza
kozzam, és a címet fordítsam a hátára: Iro
dalom föltéttel, illetve talán: különböző fölté
tekkel, vagy akkor lennék még pontosabb, 
ha azt mondanám: Irodalomféleségek külön
böző föltét féleségekkel?... Mert amíg úgy ti
zenhárom éve elfogulatlanul mertem érte
kezni arról, hogy annak idején, vagyis a 
szocialista irodalmi és erkölcsi eszmények 
érvényesülése idején, az irodalom, általá
ban a művészet, de még maga az újságírás 
is úgy igyekezett vonzóerejét növelni — 
dehogy "növelni", hanem valamit meg
menteni, illetve visszaszerezni belőle —, 
hogy a mezőgazdasági gépeket ábrázoló 
leírások és felvételek mellé odatördelt 
egy-egy fürdőruhás, vagy éppen anélküli 
nőt valamilyen ürüggyel, ha mással nem, 
azzal, hogy nemzetközi fotópályázat díja
zottja; nagy íróknak bibliofil kiadásokba 
felvette erotikus verseit; vagy éhenhalás- 
sal küszködő képzőművészek disznórajza- 
it — addig a kilencvenes évek óta a fordí
tott jelenségnek is élvezője lehetett a lapok 
forgatója: kimondottan pornográf folyói
ratokba irodalmat próbáltak becsempész
ni, halk szonetteket, vagy ábrándos időjá
rás-leírásokat, vagy valóban nagy írók 
egy-egy arcképét, anekdotáját... De, azt hi
szem, ezt is éppen olyan eredménytele
nül, mint — fordítva. Vagyis az irodalom 
nem lett népszerűbb a pornográfiától, de 
a pornográfiának sem kölcsönzött rangot 
az irodalom. De már ott hibáztam, amikor 
a dolgot bármiféle kapcsolatba hoztam 
társadalmi rendszerekkel és földrajzi "be- 
határoltsággal"... Ez a dolog, ez a jelenség 
már egyetemesen és réges-régebben zaj
lik, illetve sunnyog, időnként éppenség
gel égzengető  nagyzolással tolakszik 
előtérbe.

A baj az, hogy az emberek különböző 
dolgoknak adják ugyanazt a nevezetet, 
hol kényelmességből, hol butaságból, 
igen gyakran pedig rosszmájúságból. Mi 
mindent neveznek irodalomnak, például? 
Milyen különböző dolgokat? Másrészt, 
mennyire eltérő igényeket próbálnakf- 
tak) irodalomnak nevezett készítmények
kel kielégíteni, mely különböző éheket 
álromantikus szövegekkel csillapítani! És 
az eredmény, pontosabban a következ
mény az lett, hogy az irodalom, mint an
nak nevezett valami, elvesztette a vonzó
erejét, az érdekességét. És nemcsak a "tu
lajdonképpeni", hanem a sok válfaja vagy 
névrokona, és a kalandirodalom és a de- 
tektívregény csakúgy, mint a szalonpony
va. És már maga is úgy érzi, hogy senkit 
sem képes jóllakatni; ezért rágósabb feltét 
vagy legalábbis kiadós saláta tálalandó 
hozzá. A szörnyű, a legszömyűbb az, 
hogy az irodalom forgalmazói szerint is így 
helyes ez. (Ugyanis, és ez aztán a legmeg
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lepőbb, még mindég létezik eladható iroda
lom vagy irodalomféleség is.) A leghallga
tottabb magyar nyelvű rádióadó (a- mely 
saját, naponta többször elduruzsolt vallo
mása szerint a legnépszerűbb, ergo leg
jobb is), egy ideje az ebéd utáni irodalmi 
műsorához amolyan bevezető zenét (szig
nált?) szereztetett, amitől az ember, főleg 
az idősebb ember, meghökkenve kapja fel 
a fejét: honnét is ismerős? A burdósípok- 
nak ez a brummogása, a rezesbandák 
bomba rdójának a bröfögése, és a kísérő 
nyávintások meg puffanások? Persze: "be
vonul a cirkusz". Elöl cammog a medve, 
utána biciklizik a majom, és hátul jön a 
bohóc, fintorog, utánozza a medvét, a maj
mot, a cirkuszigazgatót és a város polgár- 
mesterét. Egyszóval, klaunzene, bohóc
hangulat, fintor, grimasz: miért ezt kell 
idéznie a zenének, ha már az szükséges, 
hogy zene idézze meg az irodalmi félóra 
hangulatát? Sajnos, a választ nem is szük
séges megadni, az irodalmi fontoskodás
ba beleavasodott agg szerkesztőnők és 
rendezők maguk is úgy érzik: valamivel 
csak fel kell élénkíteni a hallgatót, mert az 
irodalom maga nem alkalmas ilyesmire... 
Nem alkalmas? És akkor hogy lehet, hogy 
a gyűrűk urai, nem is beszélve Harripotte- 
rékről, manapság oly szédületes "tömeg- 
vonzóerőt" gyakorolnak, mint még sose 
sem- miféle nyomtatott szöveg?

Igen, ez a Doppelt-Mandics effektus — 
mondhatnánk, a Tolkinok és a Harripot- 
ter-Genetrixek a maguk viszonyainak 
megfelelő Kormos Gyula-komponenciájú 
disztribúciós változatok; a valódi Dopp
ler-jelenségtől abban különböznek, hogy a 
hangforrást képező szövegek nemcsak az 
alagútból felénk rohanva hallatnak egyre 
magasabb hangokat, hanem távolodóban 
is, mert tudományosan szervezett pót
hangforrások kísérik őket, s végül köze
pes gyengeségű pukkanással múlnak ki,; 
de már többnyire észrevétlenül. Vagyis 
azt merészelnénk mondani, hogy a nagy 
külföldi bestseller-szerzők végül is nem 
többek, mint ottani mandicsgyörgyök? És 
a különbség csak a viszonyukban van? 
Hogy a különbség csak annyi, amennyi, 
mondjuk, a Time Magazin és a kolozsvári 
néhai Dolgozó Nő  vagy a mai Tinivár között 
lehetőségben, eszközökben, menedzselt- 
ségben — és szofisztikáltságban fennáll? 
Hogyha Art Buchwald valaha a kolozsvá
ri Igazságba írja a humoreszkjeit, Sinkó 
Zoltán pedig a New York Timesba, ak
kor?... Akkor, bizony!... De azt talán még
sem  akarom  á llítan i, hogy a mai 
legmagasabb rangú bestselleriánus szer
ző, Umberto Eco, bármilyen vonatkozás
ban is említhető együtt mondjuk Méhes 
Györggyel? Hogy összehasonlíthatók? De 
igenis, azt állítom. A különbség köztük 
éppen csak annyi, amennyi, mondjuk, Mi
lánó és Kolozsvár között; avagy, hogy 
megfoghatóbbak legyünk, a milánói Scala 
és a kolozsvári Állami Magi/ar Opera kö
zött, mégpedig mind e létesítmények tár
gyi részének méretei és esztétikum a 
között, mind a személyi állomány megfi- 
zetettsége és képzettsége között. Képzelje

el az olvasó, hogy Méhes György a bolog
nai egyetemen tanított szemiotikát! Nem 
a Világosságban meg a Művelődési Útmuta
tóban kell közölnie, hanem a Corriere della 
Seraban; és nem Marton Lili és én írtam a 
kritikákat róla, hanem Julius Evola, hogy 
nem Szabó Jóska és Hunyadi Andris vol
tak a dramaturgja, hanem Peter Brook és 
Ljubimov, hogy nem Tóth Sándor és nem 
TgSMs fúrja, hanem Derrida és Haber
mas, akkor mire jutott volna? Ha még így 
is annyira vitte? És főleg, hogy kik voltak 
a szerkesztői és a cenzorai, és hogy egyál
talán kikből állott a teamje?

Mert ez itt a leglényegesebb: íme, lát
juk a népszerű tévé-biológust, néprajzost, 
régészt, amint küszködik a sivatag ho
mokjával, a gyorsan leszálló trópusi al
konyban az őserdei lápban éviekéi, skor
pióval enyeleg, pápua falu szülésznőjét 
faggatja műfogásairól; és közben, amíg 
illeg-billeg és ireg-forog előttünk, csak 
úgy ontja a hihetetlenül érdekes adaléko
kat tárgyáról; hogy "ezelőtt itt éppen há
romezer évvel" vagy "ide pont háromezer 
mérföldre" így és amúgy csinálták ezt, 
vagy az ellenkezőjét.

Es a néző meg is feledkezik róla, hogy 
ennek az egésznek van rendezője, opera
tőre, útimarsallja; hogy doktorandusok 
hada bányássza elő könyvtárakból és in
terneten az érdekességeket, hogy koreog
ráfus vigyázza a magakelletését, smink
mester meg fodrász m űködik közre a 
dzsungeltüzek izgalmas éjszakai szertar
tás-táncainál — ugyanígy, szerintem (és 
természetesen mások szerint is), egy ilyen 
Umberto Ecónak van történész, művé
szettörténész, régész, teológus, filozófus, 
kultúrantropológus, csodabogarológus 
szakszerkesztője; és "felvételvezetője", aki 
pontosan méri: hány soron keresztül mi
lyen hangulati hatások áradtak a szöveg
ből, ennyi volt a neoprofánság, annyi az 
őskajánság; most jöhet pár sor lírai futam, 
amit azonnal cinikus bemondásokkal kell 
ellensúlyozni, hogy "mindenkiről rosszat 
gondol" a lovag, "tehát mindig igaza van"; 
a Kelet titkai közt felidézni mindazt, ami
ről az átlag művelt és a nagyon félművelt 
olvasó hallott már harangozni, hogy elé
gedettséggel nyugtázza: igen, ezt Sir Ga- 
lahadnél is olvastam, ez volt Bizáncban az 
úzus; a keresztes lovagok tőketartalék
ként — utazási bankkártyaként— Keresz
telő Szent János hét (7) darab preparált 
fejét cipelik, és a nesztoriánus, maniche- 
us, izmaelita szentek, hasisevők és robot
bérgyilkosok, a Hegyi Öreg várai meglepő 
voltukban is mind ismerősek legyenek 
annak, aki akárhányadik kézből már hal
lott Aresteasz, Hérodotosz, Plutarkhosz 
meghökkentő közléseiről; most megint, 
íme, ideje van már egy kis borzadálynak, 
a papkirály helytartójának, lám, az arany
fátyol alatt lerohadt az orra, és megint líra: 
a világutazó, kiábrándultán fanatikus ne
velt fia a rőtszakállú Frigyes császárnak, 
valahol Kína határán egy görögül beszélő 
szűz tavi szerzetesnőbe, Hüpatiába lesz sze
relmes, aki unikomisokat sétáltat, és ami-
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kor a lovag és az <5 kezei kölcsönös felderí
tő útra indulnak, kiderül, hogy fanszőrze
te selymes, sűrű gyapjú, de nem ér véget 
ott, ahol szokás, hanem egészen bokájáig 
borítja capricioso lábát, amely finom, sőt 
aranyos kis patákban végződik, íme, a tit
kos szodomita hajlamúak is kaptak egy 
erősítő lövetet. És a rengeteg teológiai vita! 
Az egy- vagy többlényegűség nevetséges 
ellentmondásai; eladdig, hogy az ember 
feladata megváltani Istent, és nem fordít
va, azért, hogy így Isten visszaszívhassa a 
világot magába, amit ő nem teremtett, de 
ami kiáradt belőle; és a szállongó hallomá
sok, ott az örök kéjben élő Abházién túl: 
hogy a keresztények a cirkuszban szétté
pik és felfalják az oroszlánokat, mire a vi
lágvándor utazók megnyugtatják az egy- 
lábúakat, egyszeműeket, emyőtalpúakat 
és hasfejűeket, hogy a keresztények már 
régen nem esznek oroszlánt, legalábbis 
böjti napokon biztosan nem, és a hímév 
csodálatos színeváltozásairól és az emberi 
ítélkezés felületességéről, hogy íme, ősi, 
történelmi kelta tájon egy vándor ballag, s 
megszólítja a szembejövő aggastyánt: azt 
tudom, hogy uraságodat Flynn-nek hív
ják, de milyen Flynn-nek? És a szenátorfe
jű előkelő öreg fájdalmasan sóhajt fel: 
látod ott a völgy túlsó oldalán azt a gyö
nyörű épületsort? Azt én építettem, és azt 
hiszed, Építész Flynn-nek neveznek? ... és 
látod azokat a pompás acélvágányokat, a- 
mint az a vasút bekanyarodik amott a he
gyek közé, azt is én építettem, ám nehogy 
azt hidd, hogy "Vasutas Flynn" az én ne
vem; és ha a másik irányba fordulsz, látha
tod azt az elegáns, óriási völgyhidat, 
amely átszeli azt a kanyont, hát tudd meg, 
én terveztem és én építtettem fel, és azt 
hiszed, hogy talán "Hídverő Flynn" a ne
vem?... Viszont hajdan, bohókás ifjú ko- 
ióm ban, egy mámoros tavaszi délután 
megkettyintettem egyszer egy birkát ... és 
az ember most veszi észre, hogy már nem 
is Ecót olvassa, nem a Kant és a kacsacsőrű 
emlőst, és pláne nem a Baudolino címűt, az 
asztalon ilyenkor éjfélkor átfedik egymást 
az olvasmányok, s a legutóbbi történet a 
Moorh Ytzqua nevű tolték revülapból szár
mazik, mely azt bizonygatja, hogy az indi
án hum or sokkal erényesebb, mint az eu
rópai... és akkor vegyük hozzá, hogy Man- 
dics György lektora egy textilipari fiatal
emberből lett funkcionárius, úgymond 
kultúraktivista volt, aki levelezői tanfolya
mon hatolt be Európa titkai közé...

E G Y E D  E M E S E

B riszé isz
XX. Ajándékok
Meglátogat ma Ágiszthó, szinte hihe

tetlen, hogy folytatható az a valamikori 
beszélgetés. Hogy nemcsak üzenetek, em
lékképek formájában nézünk ama ifjúkori 
tükörbe, a másik ember világába, az éle
tünket tanúsító lélekarcba. Milyennek lát 
most? Lát-e összefüggést valamikori ma
gunk és a mostani között, s szükség van-e 
igazán ilyen összefüggésre.

Ágiszthó, a téli vers idején csupa öröm 
íratta velem a dalt! Tudtam, mikor merí
ted kezed a nagy tenger vizébe, s ki jár a 
nyomodban ismeretlenül. Kivel köt össze 
a név véletlen fonadéka, s nem is tartottam 
akkor semmitől. Elképzeltem a kerteteket, 
és bepillanthattam azóta egy másik zárt 
kertbe is: de az fájdalmat okozott, ha nem 
is szólhattam róla: akárha saját temetőker
temet néztem volna a kerítésen keresztül. 
De talán így jár valamennyi telhetetlen — 
az asszonyok bizonyára, mert többnyire 
maguk hívták ki maguk ellen a sorsot.

Mit hozol, Ágiszthó, a találkozásra? 
Most számomra te lettél a nyugalom képe, 
ha nem is fárosz: szirtfok a part közelében. 
Mindegy, hogy magadtól jöttél vagy küld
tek: közeledsz és talán a békesség leckéjét 
hozod a lélek nyomorúságába.

Most szólok hozzád Akhillész, mert 
Ágiszthó előtt már említeni sem akarlak: 
minek kavarjuk fel a csendesedő vizek 
alját, megtisztulok így a keserves szavak
tól, és a mára jutó homályt elűzöm. Hiszen 
barátnőm közeledik: bizalommal jön és 
gyermekkorunk egyenes beszédét tanítja 
becsülnöm újra.

Kedvesem (Milyen jó volt, amikor ezt 
mondhattam neked, s te is ezt mondtad.)

Mintha nem is tőled való lenne az üze
net, amelyet a mélytengeri kagyló mellé 
küld tél, még keserűségemben sem pusztí
tottam el. Pedig bizony tőled való, csak te 
magad megváltoztál közben, s így csak 
szavakká lettek a szavak: Kedvesem. Bol
dog ünneplést kívánok, írtad, s szívedben 
békét és örömöt. Köszönöm, hogy vagy és 
rám találtál. Hálát adok, mert nekem nyu
galmat hoztál, és azért, mert szeretsz. A 
zene, melyet küldök, most megpróbál en
gem helyettesíteni, és remélem, átadja azt 
az örömöt, amelyet érzek magamban 
most, hogy találkoztunk. Nézd a rajzot is: 
nyíllal jeleztem a helyet, ahol felnőttem, 
kék körrel, ahová tanácskozni járok, piros
kékkel, ahol lakom

Nyíl, körök, színek Megvan a rajz is, 
de hiszen azóta magam is jártam a nyü 
hegyénél, bár csak fátyolban, s akkorra 
már meg is fogyatkozott a reménység.

Hadd szóljak itt a tarsolyról is, amelyet 
annyiszor viselsz. Nem válsz meg tőle szí
vesen: ha nincs rád felövezve, fegyverte
lennek érzed magad, s jelzi, ki vagy a 
békeidőkben. Jól kidolgozott bőre megko
pott kicsit a sarkoknál, de tudom, ragasz

kodsz hozzá, mint néhány lassan hozzád 
nőtt kellékéhez az életnek. Már látom, én 
nem leszek az, s elfogadom, ha ez a sor
som  De a tarsolynak láttam vándorlását! 
Néha mulatságos kellék csupán, az öltö
zék darabja. "Csakaz övvel együtt." Aztán 
meg: Óvakodjatok a rosszul felövezett 
emberektől (mit is jelent?) — hallottam a 
csarnok felől nemegyszer, már nem is tu
dom, ki kezdte mondogatni.

A csarnok — ahová olyan szívesen 
jársz: ahol a mestered is meg-megjelenik 
alkalomadtán. Jó neked: a mester tekinté
lye töretlen előtted, és minden találkozá
sotok után mintha újjászülettél volna. 
(Pótol valakit? Jó barátot, apát? Apádról 
nem meséltél nekem, vagy nem emlékeze
tesen. Barátod pedig— ha Patroklosz nem 
az, megint félreértem a világodat.)

És mondhatni, nem is vagyok egyedül: 
van, aki merő kíváncsiságból kérdez, de 
többen vannak, akik segíteni szeretnének, 
bár a beszéltetéssel, s talán majd tanáccsal 
is. Maguk is biztatásra szorulnának pedig, 
semmi támasza felnőtt életüknek, élnek és 
életerősek a szülők, de a szülők többnyire 
csak a legszigorúbb elvárások, néha csak 
az ijesztegetés nyelvét beszélik, amelytől, 
tudjuk, megkeseredik a víz a korsóban, és 
a nappal éjszakává változik.

A táborra gondolok a kelleténél gyak
rabban is. Nem kellene felfrissíteni a kész
leteket? Elég a kenyér? És nem pusztít 
közöttetek betegség? Körülöttem a sok ál
modozó leány és asszony: eljön az az idő, 
amikor földre szegezett tekintetük föl
emelhetik, vagy amikor oszlik a köd a 
pillantásokról? Miért nem üzentek, hogy 
segíthessünk? Volna időnk arra, s ha 
nem volna is: mire nem gyűjt erőt az 
asszony, ha jelét kívánja adni az oda
adásnak.

Legjobb, ha kimozdulhatok a négy fal 
közül, s most volt arra idő: gyűjtöttem 
ürmöt árnyas helyről, apróbb-nagyobb 
zacskókat varrók, fonalat sodrok, arany
szín orbáncfüvet szárítok az oszlopok hű
vösében. A vándorárustól szűrőszitát 
vettem és csatos kosarakat; miért nem me
hetek mégis hozzád, miért tartasz magad
tól távol, üzenj bár, hogy ajándékot küld- 
hessek, mint kedvesének a kedves.

Eszembe jutnak a töredék történetek, 
folytatom, a részletek maguktól színesed
nek, és nem mindig a kedvem szerint ala
kulnak — még álomidőn is folytatódnak!

Nem akarok m ár vele foglalkozni, 
mégis ki kell mondanom, hogy Deidamé. 
Hozzá szól most az önkéntelen, a bevall- 
hatatlan szomorúság. Belátom, Deidamé, 
királynő voltál a bajban, igen, az voltál. Te 
magad voltál Pentheszileia, amikor a ko
csi forgácsai megsebeztek; attól lettél iga
zán amazonok királynője, azért van ha
talmad Akhilleusz fölött is. Lám, soha 
nem szabadulhat a lelkifurdalástól, gyá- 
molít, ha már egykori bűnét, annak nyo
mait teljesen el nem törölheti. Halálos az 
a szerelem — de másokra nézve: bennete
ket erős kötelékkel véd a végzettől, együtt 
tart: ez, ez a szerelem a mindenek felett 
való.
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..."Mindenem neked köszönhetem"...
Változó — váltakozó szeren- 

cséjű színészéveimben rövid idő
re úgy alakult szakmai sorsom, 
hogy nem kerülhettem színpad
közeibe. Ezekben az években 
nem szerepeket alakítottam, ha
nem versmondással éltem ki szí
nészösztöneimet, no meg a min
den színészben szunnyadó be
vallott vagy be nem vallott exhi
bicionizmusomat.

Versmondó karrierem egyál
talán nem volt egyhangú, ahogy 
az első pillanatra tűnhet. Mond
tam én verset falun, rámcsodál
kozó, tiszta szemű, színházról és 
versről soha nem halló kisgyer
mekeknek és öreg bácsiknak. Fel
léptem én minden rendezvé
nyen, könyvbemutatón, évfor
dulós ünnepségen, mindenhol, 
ahová meghívtak. Emlékszem, 
egyszer Miskolc környékét jár
tam egy Áprily-műsorral. Szer
vezőm és impresszárióm egy 
alkalommal így szólt hozzám:

— Nézd ott az útkeresztező
dést. Egy mikrofon áll az aszfalt
szigeten. Mondd abba bele a 
műsorodat. Ne zavarjon, hogy 
egyetlen néződ sincs, csupán au
tók rohannak el melletted.

— Kérlek — mondtam rezig
náltam hiszen egyezségünk értel
mében ott kellett fellépnem, ahol 
őmondta. Kiálltam hát az aszfalt
szigetecskére, és felmondtam az 
Áprily-műsoromat. Mint utóbb 
megtudtam, soha ekkora hallga
tóságom nem volt, ugyanis előző 
nap térzenére állították be a hely
színt, a zenekart és az emelvé
nyeket elszállították, csupán a 
mikrofon maradt ott, amely 8 ká
vézóba, 4 vendéglőbe és 3 közép 
iskola dísztermébe volt bekötve. 
Elmondhatom: a kis helység, 
ahol felléptem, a szó szoros értel
mében zengett az Aprüy-versek- 
től, amikor is előadtam azokat...

De szerepeltem én — több
ször is — igen előkelő környezet
ben. Egy alkalommal meghívtak 
egy zártkörű, rendkívüli igé
nyességgel válogatott meghívot
takkal megszervezett évfordulós 
ünnepségre. Számomra megtisz
teltetés volt a fellépés-lehetőség, 
olyan előkelő volt a meghívó fél, 
hogy honoráriumot sem ajánlott 
fel. Magyarországról 3 államtitkár, 
8 igazgató és egy miniszter is fé- 
lig-meddig inkognitóban tisztelte 
meg a rendezvényt. A helyi híres
ségekről most nem is beszélek.

És ahogy ez lenni szokott — 
jelezte meghívóm —, az ünnep 
ség után gazdagon megterített 
asztal várja az ünneplőket, ünne
peiteket, meghívottakat.

A műsor, amelyben fellép 
tem, igényesnek ígérkezett: a 
meghívott kitűnő zongoramű

vész, hegedűművész mellett egy 
idős, nyugdíjas énekes, egy érde
mes művész is fellépett. En kép  
viseltem a műsorban a Költé
szetet, ő volt az előadás Énekese.

Amikor az elegánsan ki
nyomtatott műsorlapra pillan
tottam, örömmel vettem tudo
másul: az Énekes barátom, töb
bek között, két híres énekszám
mal lép a közönség elé: egyik a 
bordal a Bánk bánból (Petur da
la), a másik a Bánk bán áriája, a 
Hazám, hazám kezdetű.

Izgalommal készültünk a fel
lépésre. Az énekes a terem sarká
ban bemelegített, én is félre
vonultam koncentrálni: artikulá
ciós gyakorlatokat végeztem, és 
mély lélegzéssel vezettem le az 
ilyenkor jelentkező kellemesiz
galom feszültségét.

Elkezdtük műsorunkat: azt 
hiszem, sikerem volt. Hosszan 
tapsolt a közönség elhangzott 
versfelmondásom után, sőt, a 
meghívott miniszter is összeütöt
te a tenyerét (ha jól láttam), ami
kor titokban felé pillantottam. Az 
énekesnek azonban sokkal na
gyobb sikere volt. Gyönyörű 
hangja csak úgy zengett, valóság
gal betöltötte a termet, ahogy 
mondani szokás. Meg aztán való
ban imponáló jelenség volt, a- 
hogy a zongora mellett állt, hó
fehér hajjal, hófehér ingben, re
mekül szabott frakkban. (Előadá
sunk előtt mesélte, milyen sze
rencséje volt: az elmúlt hónapban 
egy használt ruhákat forgalmazó 
üzletben bukkant rá a rég vá
gyott ruhadarabra.)

Amikor énekelt, megszűnt 
minden, ami jelen volt az ünnep 
ségen: csupán Bánk bán gyötrő
dését hallottuk-láttuk a művész 
előadásában. Letisztult, mély 
művészettel adta elő az áriát: va
lóban egy nagy művész nagy elő
adásának voltunk tanúi mi, je
lenlevők.

Felcsattant a taps. Én is bra
vóztam. Többen a szemüket tö- 
rölgették. Mint mondottam már, 
nagyon nagy sikere volt az Éne
kesnek, és én szívből örültem en
nek. Tapsoltam, és magam előtt 
láttam őt újra, ahogy tiszta tekin
tettel, szívében és hangjában fáj
dalommal, mégis méltósággal, 
szálfaegyenes tartással éneldi — 
éli Bánk fájdalmát:

Hazám, hazám, te mindenem
Tudom, hogy mindenem ne

ked köszönhetem.
A műsorunk befejezése után az 

Énekesnek meg kellett ismételnie 
a "Hazám, hazám" dmű áriát.

A siker fantasztikus volt. 
Szinte kivétel nélkül minden né
ző gratulált külön-külön nekünk. 
De az ünnepség hőse—kétségte

len — az Énekes volt.
Következett a várva várt ün

nepi vacsora. A svédasztal.
Már a műsorkezdés előtt be

pillantottam a szomszéd helyi
ségbe, ahol terítettek: sejtettem, 
nem mindennapi gasztronómiai 
étrendben lesz részem. De a való
ság ezúttal is győzedelmeskedett 
a legmerészebb fantázián: csodá
latosan terített asztal várt minket. 
Svédasztalokhoz hozzászokott 
szemem azonnal felmérte: egy 
minőségi ételkollekció várja las
kához és krumplihoz szokott 
gyomromat, nem holmi olcsó 
szalámigöngyölegek zöldségtöl
tettel, nagy, piros almákkal, 
krumplis tésztákkal, zöldsalátá
val agyondúsított diétás szélhá
mosság, amilyent otthon készít 
az ember meghitt ünnepségekre 
a rokonság számára. Sonkák, mé
regdrága szalámik, rántott csir
kemáj, sült marhahús, középen 
kolbásszal, sült csirke, rántott 
gomba, ananászkompót, csoko
ládétorta, tészta — még felsorol
ni is fárasztó, mi mindent készí
tettek számunkra a mesterszaká
csok. És persze lefedett rozsda-

mentes acél tálakban gőzölgött a 
meleg étel: virsli, töltött káposzta 
(ahogy az illatokból megállapí
tottam).

A meghívottak — be kell val
lanom, maximális elismeréssel — 
tudtak viselkedni. Amikor meg
látták az ételhalmazt, olyan kö
zönyös arcot vágtak, mintha az 
nem is számukra készült volna. 
Vagy mintha ők ott fenn, a kivá
lasztottak és a sikeres emberek 
életformájának a magasságában 
— nem is effélékkel táplálkozná
nak, ami terítve van, hanem csak 
ambróziával, ahogy azt az iste
nek teszik, ha éppen megéhez
nek.

Mondanom sem kell, én is, 
akárcsak a többi meghívott, o- 
lyan unott képet vágtam a szebe- 
ni szalámis tálra pillantva, hogy

ha a szebeni szaláminak lett vol
na lelke, bizonyára megsértődik. 
De mert nem volt lelke neki, to
vábbra is barátságosan piroslott 
felém. Hanyagul a húsos tál kö
zelébe sétáltam, de ahogy mellé 
értem, azonnal hátat fordítottam 
neki. (Többen is ilyen módszerrel 
közeledtek az asztalhoz: mintha 
csak véletlenül sétálnának neki a 
sült csirkéknek.)

Vajon ki kezdi az evést? — 
pillantottam körbe. Kinek lesz 
bátorsága elsőnek tányért venni a 
kezébe és azt alaposan megtölte
ni ezzel-azzal.

Végül a legokosabb engedett. 
A meghívott miniszter kezdte el 
az evést. Sajtos göngyöleget vett 
a tányérjára (úgy látszik, otthon 
sok húst fogyaszt). És aztán civi
lizált formában ugyan, de elkez
dődött a táplálkozás.

Kevés olyan jó tulajdonsá
gom van, amire őszintén büszke 
vagyok, és joggal lehetek is büsz
ke. Egyike ezen kevés jó tulaj
donságomnak, hogy sokat tudok 
enni és gyorsan. Természetesen, 
ha alkalmam van erre. Ez, hogy 
úgy mondjam, velem született jó 
tulajdonság, amit az évek során 
még inkább kifejlesztettem ma
gamban. Valószínűleg a teve is 
így kezdte, évmilliókkal ezelőtt, 
a vízzel: teleszívta magát, és tá
rolta a folyadékot rosszabb idők
re. így tettem én is: egy-egy si
került svédasztal után egy hétig én 
kerültem a legkevesebbe a család
nak. Ha még szerencsém is volt, és 
elrontottam a gyomromat, félre is 
tehettünk a kosztpénzből.

Szóval: nekifogtam táplál
kozni. Természetesen kizárólag 
húst, rántott májat, szalámit, son
kát, virslit fogyasztottam (krump
lit, kenyeret otthon is ehetem). A 
majonézes gombával száraz húst 
társítottam, a fasírozottat pedig 
kenyér helyett ettem.

Végül bekövetkezett az a pil
lanat, amikor jóllaktam. Már csak 
búsan néztem a tálakon maradt 
finomságokat, de enni nem tud
tam. Nehezen vettem a levegőt, 
lehet, nem kellett volna két tölte
lék káposztával lenyomtatnom a 
virslit? Igaz, ittam is egy pohár 
tejfölt — de akkor is. — Félős, 
beteg leszek megint. Mint a leg
utóbbi ballada-estemen, ahol is 
szinte utána haltam Bárczi Benő
nek. Mindegy: gondoltam, ezt is 
vállalni kell, mint mindent az é- 
letben. Valamit valamiért.

A meghívottak is már eltávo
lodtak az asztaltól. Ott állt magá
nyosan a svédasztal, csak a ba- 
nándíszítéses gyümölcs-költe
mény közepén roggyant össze 
(amikor kihúztam legalulról egy 
narancsot). De állt az asztal, rom
jaiban is gazdagon, valami meg
magyarázhatatlan bőség-légkört 
árasztva magából.

» » » » » >
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Énekes barátom tűnt fel, ke

zében üres tányérral. Odasétált 
az asztalhoz, pontosabban: ah
hoz a gőzölgő tálhoz, melyben a 
töltött káposzta tartotta magát 
melegen. Nézte az Énekes a ká
posztát, de nem vett belőle a tá
nyérjába. Nyilvánvalónak tűnt, 
már nem tud enni ő sem. Csak 
nézi a húsokat, az ételeket.

H irtelen  körbepillantott. 
Összevillant a tekintetünk, majd 
ő riadtan lesütötte szemét. Egy 
pillanatra — úgy tűnt — zavarba 
jött.

— Van valami probléma? — 
kérdeztem hozzálépve. — Nem 
válaszolt.

— Nem érzed jól magad? — 
érdeklődtem kajánul. Biztos vol
tam benne, ő is teleette magát, 
mint én.

— Semmi bajom — mosoly
gott rám. — Csak tudod, a felesé
gem...

— Mi van a feleségeddel?
— Kedvenc étele a töltött ká

poszta. Már hónapok óta nem 
főztünk töltött káposztát, és ez itt 
nagyon finom. Ilyen töltött ká
posztát, amiben ennyi hús van, 
rég nem ettem. Biztosan az asz- 
szonynak is ízlene, ha itt lenne.

— Vigyél neki — mondtam 
olyan könnyedén, mintha a világ 
legtermészetesebb dolga az len
ne, hogy a meghívott művészek 
pakolnak családtagjaiknak a ma
radékból.

— Azt is szeretném — vála
szolta, és elpirult. — Van nálam 
néhány műanyag zacskó. Csak 
meg ne lássa valaki.

— Falazok neked — ajánlot
tam. — Eltakarlak, te töltsd meg 
a zacskóidat. De nem lenne jobb, 
ha szalámit vinnél az asszony
nak? Az nem folyik szét.

— Attól beteg lenne, elszo
kott a szalámitól. A töltött ká
posztának viszont örülni fog. Ke
nyérrel, tudod...

— Csomagolj — mondtam 
határozottan, mint egy parancsot 
kiadó katonatiszt, és eltakartam, 
amennyire tudtam. Senki sem tö
rődött velünk — fél szemmel 
nyugodtan odapillanthattam az 
Énekesre. Gyakorlott mozdulat
tal, elegánsan, kanállal tette a töl
telékeket a zacskóba. Mikor a 
zacskó megtelt, elővette a mási
kat. Azt is megtöltötte, sőt, még 
vágott káposztát is rakott a zacs
kó tetejére.

— Ha tejfellel is lelocsolja a 
szerzeményt, le a kalappal előtte 
— néztem elismeréssel szorgos
kodását.

Barátom azonban nem hasz
nálta a tejfölt. Még mártást sem 
löttyintett a káposztára. Hiába — 
állapítottam meg szomorúan —, 
nincs tökéletes mű a földön.

Az Énekes a két telt zacskót a 
frakk két belső zsebébe csúsztat

ta: egyiket a szíve fölé, másikat a 
túlsó oldalra. Majd összegom
bolta magán a kabátot: semmi 
sem látszott ki a káposztákból.

Mintegy végszóra, a szom
széd helyiségből felerősödött a 
zaj, majd hangok hallatszottak: 
Hol van a Mester?

— Itt van — mondta egy idő
sebb hölgy kintről, és az ünnep
lők még ittmaradt része zajosan 
kitódult abba a helyiségbe, ahol 
mi voltunk, és körbevette az Éne
kest:

—Jó, hogy még nem távozott 
körünkből — mondta mosolyog
va egy államtitkár. Tegye meg a 
kedvünkért, és énekelje el még 
egyszer a Bánk-áriát. Nem tu
dunk betelni vele.

Az énekes büszkén elpirult.
— A Petur bordalát vagy a 

Hazám, hazámot óhajtják? — 
kérdezte.

— A Hazám, hazámat — ki
áltotta szinte kórusban a ven
dégsereg.

És az Énekes elkezdte az ári
át. Gyönyörűen énekelt. Amikor 
a szívére tette a kezét (pontosab
ban a töltött káposztás zacskóra), 
a z én szívem szorult össze a z ide
gességtől és félelemtől, nehogy a 
művészi gesztustól kipukkadjon 
a töltött káposztás zacskó, és ki
folyjon a sok töltelék az Énekes 
hasára.

De hál' Istennek nem történt 
meg, amitől tartottam: gyönyö
rűen szállt a dal, miközben ér
zéssel markolászta az Énekes a 
káposztákat:

Hazám, hazám, te mindenem,
Tudom, hogy mindenem 

neked köszönhetem...
Csodálattal néztem az előadó 

átszellemült arcát. Meghajlással 
fejezte be a számot. (Közben két 
kezét mellére tette: hát persze, 
nehogy kiessenek a zacskók.)

Taps, gratulációk. Valaki 
pezsgőt bontott. Mindnyájan 
kaptunk egy pohár habzó italt.

— Éljen a művészet—emelte 
magasba poharát az egyik szer
vezőnk.

— Éljenek a művészek — he
lyesbített finoman mosolyogva a 
meghívott miniszter —, akik 
széppé varázsolják művé
szetükkel a szürke hétköznapo
kat, a prózai valóságot.

— Éljen!... — kiáltották a 
meghívottak. A nagy ovációban 
alig tudtam az Énekes barátom 
közelébe férkőzni. El szerettem 
volna búcsúzni tőle. De a minisz
ter éppen karon fogta és félre
vonta — látszólag bizalmas be
szélgetésre. Ahogy egy-egy 
mondattöredéket, szófoszlányt 
kivehettem társalgásukból, arra 
következtethettem, hogy az itt- 
honmaradásról, és abban a mű
vészet meghatározó, nemes, 
szép és felemelő szerepéről esett 
szó köztük.

K E N É Z  F E R E N C

BUDAPESTI ZEGZUGOK 
A l o b a r a p  M a r g o r p
Az egyik ajtón férficipő.
A másik ajtón női cipő.
A gyerek már harmadszor 

tűnik el az ajtó mögött.
— Mi az istent kujtorogsz 

ott, a férfivécében?! — hallat
szik a biliárdasztal felől a kiál
tás a lassan visszasomfordáló 
gyereknek

A gyerek szeppenten ül le a 
kis, kerek, műmárvány borítá
sú asztal mellé. Itt m inden 
olyan kerek. Kerek a székek 
ülőkéje, kerek a székek támlája. 
Kerek a műmárvány asztalka. 
Kerek hajóablaka van az "Iro
da" feliratú ajtónak.

És — kerek jókedve van 
mögöttem a biliárdozóknak.

Olyan otthonosan mozog
nak a nagy lámpa alatt, a bili
árdasztal körül, mintha Monte 
C arlóban  lennének . H ogy 
mégsem ott vagyunk, az azért 
érzékelhető. Egyikük időnként 
odarohan a kisgyerekkel ülő 
asszonykához. ’Te, mindjárt le
szúrlak!" — fogja rá a dákót az 
asszonyra, majd sátáni vigyor- 
ral lassan visszalépeget a gyö
nyörűségesen sok színes és 
fehér golyók világába.

"Kártyázni tilos!" — hirdeti 
az egyik felirat.

Mellettem ápolt bajuszú, 
kopott kis öregember. Leszállí
tott árú Portit szív, és ásványvi
zet iszik. Ül, nézelődik. Illetve 
dehogyis nézelődik. Csak néz. 
Pont a mellettünk levő kerek 
asztal kerek széke alá. Egy ide
ig igazgatja kopott kis sálját, 
aztán teljesen váratlanul bele
fújja az orrát. Majd ismét szé
pen elrendezi.

— Lajos bácsi, hát mi van 
magával? Mi van? A múltkor 
olyan jól nézett ki!

Az öreg lassan fordítja arra 
a fejét. A szapora beszédű, iz
gatott hangú asszony fűző nél

küli házicipőben van, egyik lá
bán zokni, a másikon semmi. 
Mellette csendes kicsi ember 
ül. Se szava, se hangja, sőt, 
mintha még ez a mellette levő 
felesége sem lenne. Ül és néz. 
Arrább, az egyik kerek asztal 
kerek széke alá.

— Lajos bácsi, mondja már! 
Megverték, vagy mi van? Lát
szik, hogy valami baj van! Pe
dig a múltkor milyen csodá
latosan jól nézett ki?!

Az öreg nem szól egy szót 
sem  Legyint. Kortyol egyet a 
szódavízből, majd a pincérre 
sandítva, a zsebéből előhalá
szott kis üvegből is. Tekintetét 
visszafordítja az asszonytól, 
vissza ő is oda, a kerek asztal 
kerek széke alá.

Törlőronggyal a kezében 
megáll mellette a pincérfiú.

— Öreg, vigyázzon, mert 
kiesett valami az orrából az 
asztalra!

Hát nem. Nem egy Monte 
Carlo.

Ez itt nem egy Monte Carlo.
Hiába ül amott, a másik asz

talnál a nagyhajó playboy-le- 
ányka — kezében a Playboy 
legfrissebb, im m áron buda
pesti számát tartva —, körme, 
haja, cipője, mindene rendben, 
de én nem tudom, hogyan, mel
lette is egy kerek szék alá bámu
ló csendes, kopott kis ember ül. 
Néhány pillanat múlva a play- 
boy-leányka összecsukja a Play
boyt, még szinte hasonlít is a 
fedőlap "nyuszijához", majd alig 
észrevehetően — de ellentmon
dást nem tűrve — jelzi az újabb 
nyusziutasítást: "Most pedig 
azonnal felállsz, és indulunk!" — 
s már kívül is vannak, az ablakfe
lirat fura tükörírásába gabalyod- 
va: az ALOBARAP MARGORP 
betűi között.

Lassan dél van.
A kis öreg eltűnt mellőlem, 

el az egyzoknis, handabandá- 
zó nő is. Elcsendesedik a bili
árdasztal környéke is. Elcsen
desedett a sok színes golyó; ott 
van mind az asztal fenekében, 
mintha egy koporsó mélyén.

Egy kicsit még nézem a pult 
fölötti tévét. Hawaii hőhullá
ma. Svájci hó hidege. Sheraton- 
szálló. Korallszigetek. Kodak- 
film-boldogság! ALOBARAP 
MARGORP!

Mindközönségesen: PARA
BOLA PROGRAM.

A szívszorító élet.
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HELIKON

ELEK TIBOR

Az irodalmi siker természetrajza (?)
A cím után a kéziratban* kérdő

jelet tettem zárójelben, amivel a té
mával kapcsolatos kételyeimet 
akarom előre jelezni, például azt, 
hogy lehet-e egyáltalán érdemben 
bármit is mondani róla, vagy azt, 
hogy úgy érzem, kritikusként, esz- 
széistaként ilyen ingoványos talaj
ra még soha nem merészkedtem.

Miközben az elmúlt évek iro
dalmának egyre izgalmasabb, az 
alkotókat, a befogadókat (olvasó
kat, kritikusokat) egyaránt foglal
koztató kérdése: az irodalmi (ol
vasói, szakmai) sikeresség, az ezzel 
hol összefüggő, hol tőle független 
népszerűség, elismertség, az aktuá
lisan divatos kánonokba való beke
rülés és az azokból való kimaradás. 
Napjaink sikerorientált világában a 
művészetek, az irodalom sem igen 
kerülheti meg a siker, illetve a siker
telenség okaival, lehetőségeivel va
ló szembesülést. Mintha — többek 
között — ez is közrejátszana az el
múlt évtized azon tendenciáiban, 
amelyek az igényes szépirodalom 
esetében is, a prózánál például, az 
olvasmányosság, az élvezetes tör
ténetalakítás, az átláthatóbb érték
szerkezetek irányába mutatnak, a 
líránál pedig, a játékosság, a hu
mor, az irónia lehetőségeinek kiak
názására, a nyelv populárisabb re
gisztereinek megszólaltatására tö
rekszenek. Talán az sem véletlen, 
hogy kitűnő költőink sorra térnek 
át a prózaírásra, regényírásra, nagy 
példányszámban verseskötetet el
adni ugyanis napjainkban lehetet
len, a sikerlistákon általában e- 
gyetlenegy verseskötet sem szere
pel. Ezzel nem szeretném azt állíta
ni, hogy anyagi haszonlesés, nem 
pedig belső, alkotáslélektani, eszté
tikai okok meghatározóak a mű- 
nem-váltásokban, de el tudom kép
zelni, hogy ha másképp nem, tudat 
alatt, a korhangulat, a sikervágy is 
közrejátszik benne, hiszen "olyan 
embert még nem láttam, aki ne 
örült volna annak, ha sikere van" — 
mondja egy interjúban még Ra- 
kovszky Zsuzsa is, az egyik legú
jabb irodalmi sikerkönyv szerzője, 
akiről a legkevésbé sem feltételez
hetjük, hogy a sikervágy késztetné 
alkotásra. A civilizációs korszak
változás, amelyben élünk, amely
nek részesei vagyunk, többek kö
zött az elitkultúra és a tömegkultú
ra közötti távolságokat is csökken
teni látszik. Úgy tűnik, korunk ta
lán egyik legnagyobb művészi ki
hívása a közönségigények és a 
szakmai elvárások kielégítése 
egyensúlyának megtalálása, jólle
het a művészek, így az írók többsé
ge is azt állítja (vagy akár azt is 
vallja), hogy ő bizony semmiféle 
külsődleges elvárásnak nem akar 
megfelelni, a maga útját járja.

Én is a magam útját járom kriti
kusként, irodalomtörténészként, 
szerkesztőként, de régóta foglal
koztat többek között az is, hogy a 
kortárs magyar irodalom egyes 
művei, életművei miért kapják meg

az őket méltán megillető elismerést 
(a szakmától is, az olvasóktól is), s 
mások ugyanazt miért nem, milyen 
irodalmi, esztétikai és milyen eze
ken túli tényezők játszanak ebben 
szerepet? Miért és hogyan változik 
a megítélés egyes alkotók esetében 
akár rövid idő alatt is, s másoknál 
miért állandó akár hosszú évtize
deken keresztül? Egyes alkotók 
esetében miért korlátozott (társa
dalmi rétegek, korosztályok, eszté
tikai iránykövetés stb. szerinti) a 
siker, másoknál miért széles, 
mondhatni teljes (?) körű.

Mindezekre és a hozzájuk kap
csolódó további kérdésekre egyet
len értekezésben nyilván nem lehet 
érvényes válaszokat találni, de kez
detben úgy véltem, legalább az iro
dalmi siker természetrajza körül
járható (...].

Már maga az irodalmi siker 
szószerkezet jelentése is bizonyta
lan, nehezen körülhatárolható, leg
inkább a róla hangosan gondolko
dó személy elhatározásától függ. 
Én a továbbiakban azon szépiro
dalmi művekre és szerzőkre gon
dolok elsősorban ebben az ösz- 
szefüggésben, akik mind a szakma, 
mind a szélesebb olvasói rétegek 
körében ismertekké, elismertekké, 
olvasottakká, írás-, ill. beszédtémá
vá, azaz sikeressé válnak. Ilyen ér
telemben az irodalmi siker fogalma 
feltételezi az irodalmi érték (meg)- 
létét (jóllehet korunkban az érték 
fogalma körül is nagyon nagy a bi
zonytalanság), ugyanakkor, mivel 
az érték és a közönségsiker között 
nincs egyenes összefüggés, megen
gedi, hogy vannak esztétikailag ér
tékes, szakmailag is sikeres alko
tások, amelyek nem válnak siker
könyvekké, s így a fenti értelemben 
irodalmi sikerré, de nem terjed ki 
azokra a művekre sem, amelyek 
csak könyvsikerek, bestsellerek, a 
szakma elismerését azonban nem 
tudják kivívni.

Az irodalmi siker egzakt méré
se, annak a határozott biztonsággal 
való megállapítása, hogy mely mű
vek és szerzők sorolhatók ide, 
számtalan akadályba ütközik. Pél
dául, még a szakmai körökben elért 
sikeresség mércéje is kétséges? El
vileg lehetne a különféle irodalmi 
díjak elnyerése, de a gyakorlatban 
jól tudjuk, hogy ez nem feltétíenül 
irányadó, hiszen legyen szó állami 
vagy alapítványi, illetve magándí
jakról, az odaítélésükben az irodal
mi, esztétikai értékek mellett (de 
akár azoktól függetlenül is) általá
ban személyes elfogultságok, bará
ti kapcsolatok, különböző csoport- 
érdekek, politikai, ideológiai és 
egyéb szempontok is szerepet ját
szanak, akármilyen szakmai kura
tórium döntsön is az adott esetben.

Nemcsak nálunk van ez így, a 
legjobb példa rá az irodalmi Nobel- 
díjak odaítélése, ami végre bennün
ket is elért. Minden jogos büsz
keségünk és örömérzetünk ellenére 
el kell ismernünk, hogy Kertész Im

re munkásságának korábban széle
sebb körökben kellően fel nem is
mert jelentősége, műveinek, azon 
belül a Sorstalanság című regényé
nek vitathatatlan írói minősége ön
magában kevés lett volna, ha nincs 
a német kiadó rendkívüli érdekér
vényesítő ereje, a nemzetközi mű
vészvilágban is hatékony zsidó 
kapcsolati háló, a holokauszt tema
tika — s ki tudja, hogy még mi min
den játszott szerepet a díj oda
ítélésében. Vagy nézzünk egy má
sik, szintén friss, erdélyi példát! Az 
Erdélyi Magyar írók Ligája újon
nan alapított nagydíjának tavalyi, 
első jutalmazottja az a Mózes Atti
la, aki jó tíz éve nem jelentkezett 
újabb alkotással. Mózes korábbi 
munkásságának írói rangja vitatha
tatlan, s az Árvízkor a folyók megkere
sik régi medrüket című, először 
1990-ben megjelent regénye, 
amelynek új kiadására kapta a dí
jat, valóban kitűnő munka, mégis 
gyanítom, hogy mindez önmagá
ban kevés lett volna a díj elnyerésé
hez, mint ahogy a szintén tavaly 
megkapott Hollandiai Mikes Kele
men Kör díjához is. (Merem ezt ál
lítani úgy, hogy nálam jobban 
kevesen becsülhetik Mózes Attila 
művészetét, talán az egyetlen ma
gyarországi kritikus vagyok, aki 
minden fontos művéről, így erről a 
regényéről is alapos elemzést írt 
már akkor, a megjelenése után.)

S hogy minden indokolt fenn
tartásunk ellenére mégis figyelem
be veendő szempont a díjak 
elnyerése, az legjobban szintén a 
Nobel-díjjal bizonyítható, mert a 
díjak (legalábbis a rangosabbak) a 
közönségsikerhez is nagymérték
ben hozzájárulhatnak. Kertész Im
re művei, mint ahogy korábban 
nem voltak, úgy később sem váltak 
volna soha a szélesebb olvasói réte
gek kedvelt olvasmányaivá a No- 
bel-díj nélkül, a Népszabadságban 
közzétett összesített 2002-es szép- 
irodalmi sikerlista tanúsága szerint 
viszont 6 kötete is bekerült az első 
20 közé. Szintén a díjak és a közön
ségsiker összefüggésére példa Ra- 
kovszky Zsuzsa és A kígyó árnyéka 
(az év elején elnyert Magyar Irodal
mi Díjjal és a Márai-díjjaí), hiszen a 
tavalyi összesített sikerlistán még 
nem szerepelt, de az elmúlt hetek
ben már tartja a 6—7. helyét. 
Ugyanakkor a díjak hatásának rela
tivitását mutatja, hogy Kertész a 
legtöbb rangos irodalmi és állami 
díjjal már korábban is rendelkezett, 
vagy Mózes Attila művei a két díj 
hatására sem igen váltak siker
könyvekké. Mint ahogy Szilágyi 
István is hiába kapta meg a Magyar 
Irodalmi Díjat (ha megosztva is), 
rendkívüli regénye, a Hollóidő nem 
vált szélesebb olvasói rétegek ked
velt olvasmányává. Mózes díja en
nek ellenére arra mégis példa, hogy 
az igazán értékes alkotásoknak és 
igazán jó íróknak a mai világban 
már nagy esélye van arra, hogy a 
számos különböző hátterű és oda-

ítélésű díj egyikét-másikát előbb 
vagy utóbb megkapják. Ez is amel
lett szól tehát, hogy a rangos díj, 
minden fenntartásunk ellenére, 
mégiscsak lehet a siker, legalábbis a 
szakmai egyik mutatója. A rangos 
díjak pedig a közönség figyelmét is 
nagyobb mértékben ráirányíthat
ják egy-egy műre. A határon túl al
kotó írók és megjelent könyvek 
azonban ebben a tekintetben is kü
lön kategóriát jelentenek, hiszen a 
művek Magyarországon, ami a 
könyvpiac szempontjából is meg
határozó, alig-alig kaphatók, így 
nem is válhatnának sikerkönyvek
ké, a kritikusok máig is kevésbé fi
gyelnek rájuk, és a szerzők is 
nehezebben menedzselhetek.

A díjaknál biztosabban jelezheti 
a szakmai sikert azonban az, ha a 
mérvadó irodalmi folyóiratok kriti
karovatában, a jobb heti- és napila
pokban rendre és pozitív össze
függésekben bukkan fel az adott 
mű, illetve szerző neve. Bár ez is 
csak abban az esetben igaz, ha hitelt 
érdemlő szerzők valódi elemzései
ről, értékeléseiről van szó. Ugyanis 
baráti kapcsolatok és csoportérde
kek mentén még az irodalmi sajtó, 
illetve a sajtó irodalommal foglal
kozó része is manipulálható eseten
ként, illetve divatosabb, korábban 
már bizonyított szerzők új művei 
láttán sokan hajlamosak különö
sebb ok nélkül is lelkendezni. Vala
mi hasonló történt például legu
tóbb Esterházy Péter Javított kiadá
sának megjelenésekor, a befogadás 
első hullámakor, igaz, annál a mű
nél politikai, etikai szempontból, az 
írói bátorság láttán még csak volt is 
ok a lelkesedésre, de na irodalmi, 
esztétikai értékeit kerestük a mű
nek, szerintem, már kevésbé. Ezzel 
nem szeretném elvitatni egyetlen 
kritikustársam jogát sem arra, hogy 
esztétikailag is sikeresnek ítélje a 
művet, a könyv recepciója épp azt 
mutatja, hogy a mai, irodalmi 
szempontból is plurális világban, a 
különböző világnézetű, értékren
dű, ízlésű kritikusok szakmai érté
kelése természetesen nem feltét
lenül mutat mindig egy irányba. 
Závada Pál tavaly megjelent regé
nye, a Mibta szintén annak a példá
ja az én olvasatomban, hogy az 
előző nagy mű és nagy siker, a Jad- 
viga párnája felfokozott érdeklődést 
kelt, befolyásolni képes mind a 
szakmai, mind a közönségvélemé
nyeket, legalábbis kezdetekben. A 
regény feldolgozása után azonban 
kiderül, hogy annak immanens eré
nyei ezúttal nem elegendőek a va
lódi irodalmi sikerhez. Jóllehet a 
könyv a tavalyi év összesített siker
listájának 8. helyén szerepel, való
jában sem a szakmai, sem a közön
ségsiker nem egyértelmű már. Ha
sonló a helyzet Darvasi László Tra- 
piti című meseregényével. A kitűnő 
író új műve iránt már eleve érdek
lődés volt, ezt a kiadó kellően ki is 
használta, a szerző, mondhatni, or
szágjárásra indult a könyv népsze
rűsítése érdekében, s a barátok is 
igyekeztek jó hírét kelteni. A tava
szi budapesti könyvfesztiválon el is 
nyerte Az év gyermekkönyve díjat. 
Miközben, ha a gyerekeinknek meg
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próbáljuk felolvasni, vagy velük el
olvastatni, akkor kiderül, hogy az 
igazi célközönség számára nem is 
annyira élvezetes a mű. S bár a 
gyermekkönyvek sikerlistájának a 
végére is felkerült már, valójában 
messze nem olyan népszerű és ke
resett, mint Böszörményi Gyula 
egyébként valóban remek Gergő és 
az álomfogók című meseregénye. 
Hallottam is már olyan gyilkos 
megfogalmazást, hogy ha az ismert 
író, Darvasi írta volna a Gergő és az 
álomfogókat, akkor bizonyára az 
lett volna Az év gyermekkönyve

Nem véletlen, hogy a pályakez
dő, de az irodalmon belüli viszo
nyokban már némileg eligazodó 
generációk sikert nem lebecsülő 
tagjai az elmúlt évtizedekben rend
re a divatosabb, kanonizáltabb, mé
dia, így hatalom közelibb irodalmi 
irányzatokhoz, esztétikai trendek
hez igyekeztek igazodni inkább. 
Természetesen nem szeretném ez
zel kizárni az őszinte, elvi, szakmai 
igazodási kényszereket sem.

Az irodalom világát, szemben a 
közélettel, szerencsére még nem 
pusztán ideológiai, politikai törés
vonalak tagolják, sok más szem
pont és érdek is hozzájárul a meg
osztottságához, töredezettségéhez 
(nem is szólva a kicsinyes szemé
lyes ellentétekről, írói féltékenység
ről, rivalizálásról), de a sajtón és a 
médián átszűrve egyre inkább kez
denek az irodalom világán belüli 
viszonyok is leegyszerűsödni, két- 
osztatúvá válni, vagy legalábbis 
ügy látszani.

Nem lenne ízléses, ha a Népsza
badságban Kukorelly Endre és köz
tem lezajlott vitát idézném most 
(pedig nagyon jól példázná ezt), és 
a jelenlévők közül kevesen is olvas
hatták, ezért nézzünk inkább egy 
másik, szintén friss példát, szintén 
a Népszabadságból! A március 22-i 
számban Varga Lajos Márton terje
delmes, az elmúlt év könyvtermé
séről és összesített sikerlistájáról 
szóló írásában (Irodalom: amilyen 
lenni szokott) a "jelenkori magyar 
irodalom öt mértékadó kritikusa, 
szerkesztője" (Ágoston Zoltán, Fe- 
rencz Győző, Kálmán C. György, 
Margócsy István, Reményi József 
Tamás) és egy könyvkereskedelmi 
szakember, a Líra és Lant Rt. rek
lám- és sajtókapcsolatok vezetője, 
Orosz Anett véleményét dolgozza 
fel. Az így kialakított kép minden

!gazdagsága, sokszínűsége és tiszte- 
etre méltó szakmaisága ellenére is 

csonka, világnézeti, ideológiai, esz
tétikai értelemben is korlátolt, arról 
nem is szólva, hogy az ún. határon 
túli magyar irodalmat nem létező
nek tekinti még ma, 2003-ban is. 
Meggyőződésem, hogy ha öt má
sik, hasonló címekkel és rangokkal 
rendelkező "mértékadó kritikust és 
szerkesztőt" kérdeztünk  volna 
meg, például (azért is tízet mon
dok) Alexa Károlyt, Bányai Jánost, 
Fűzi Lászlót, Görömbei Andrást, 
Kántor Lajost, Kis Pintér Imrét, Mo
nostori Imrét, Olasz Sándort, Pécsi 
Györgyit, Pomogáts Bélát (vagy ha 
legalább egyikőjük-másikójuk vé
leményére is kíváncsi lett volna a
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riport összeállítója), ha nem is alap
vetően más, de bizonyára új nevek
kel és művekkel kiegészített, ér
tékhangsúlyaiban eltérő képet kap
tunk volna [..].

Az írás utóélete a lapon belül 
ugyanakkor azt is jól példázza, 
hogy még az egymáshoz közelebb 
álló világnézeti táborok és ízlésirá
nyok esetében is személyfüggők is 
lehetnek az ízlések és pofonok. A 
cikk megjelenése után ugyanis 
Radnóti Sándor felháborodottan 
szóvá tette, hogyan hagyhatták ki 
az összképből Kántor Pétert és a 
Lóstafétát — amit az elmúlt év egyik 
legfontosabb és legszebb verseskö
tetének nevez —, miközban a cikk 
bevezetője tíz verskötetet is említ, 
mint amik "a legjobbnak bizonyul
tak". "Kérdezhetnénk azt is, mik is 
e bizonyulás ismérvei" — teszi hoz
zá aztán. S valóban ez a nagy kér
dés, de Margócsy István is erre utal 
válaszában: "Biztos, hogy szükség 
lenne ekkora összhangra, akár csak 
egy szerzőt illetően is, irodalmi, 
azaz ízlésbeli kérdéseket illetően? 
Ha nincs ilyen összhang, biztos, 
hogy a más véleményen lévőnek 
nincs igaza?" Csakhogy nem mind
egy, hogy ki, hol, milyen kontextus
ban és hányszor tudja elmondani a 
véleményét, az értékítéletét, külö
nösen nem a siker, a közönségre 
való hatásgyakorlás szempontjá
ból.

S ezzel el is érkeztünk az irodal
mi siker általam tételezett másik 
összetevőjének, a közönségsiker
nek a problémájához. Ennek egyet
len mércéje pillanatnyilag az el
adási statisztikák és a sikerlisták le
hetnének. Az elmúlt évek szépiro
dalm i sikerlistáit végigkövetve 
azonban megállapítható, hogy a 
szakma által is megbecsült, elis
mert kortárs magyar szépirodalmi 
művek csak kivételes esetekben ha
ladják meg a 15 ezres példányszá
mot, ami a sikerlistára felkerülés 
feltétele. Miközben olyan típusú 
irodalmi lektűrök, mint Rácz Zsu
zsa: Állítsátok meg Terézanyut! vagy 
Sáringer Károly: Nőt akarok! Válasz 
Terézanyunak című munkája, rendre 
felkerülnek, nem is szólva ezúttal a 
hasonló külföldi példákról. Szintén 
előkelő pozíciókat szerezhetnek a 
listákon olyan közismert és köz
kedvelt médiaszemélyiség, mint 
Vámos Miklós, olvasmányos mű
vei. Vámos meg van győződve 
ugyanakkor arról, hogy a szakma 
azért nem foglalkozik vele, azért 
nem becsüli kellően műveit, mert 
irigyli a televíziós műsorai révén 
elért közönségsikerét, népszerűsé
gét. Nem zárom ki egyeseknél en
nek a lehetőségét sem, de inkább 
arról lehet szó, hogy művei — így 
például az eddigi legnagyobb sike
re, az Apák könyve is —, minden 
szimpatikus és közönségbarát vo
násaik ellenére, irodalmi, esztétikai 
szempontból több sebből véreznek, 
s ezt a kritikusok hol megírják, hol 
nem, de így a szakmai siker elma
radása érthető.

A sikerlisták alapján mérni a 
közönségsikert azonban több 
szempontból is kérdéses. Egyrészt, 
mint korábban utaltam rá, a lista

nem tesz különbséget a műnemek 
között, manapság pedig verses- 
könyv a tizenötezres példányszá
mot a legritkább esetben képes csak 
elérni. Például az utóbbi évek egyik 
legsikeresebb költői pályakezdése, 
Varró Dániel Bögre azúr című köte
te, ami ötezer fölötti példányszá
mot is elért, vajon nem tekinthető-e 
irodalmi sikernek? A legegyértel
műbben igen, hiszen mind a szak
ma, mind az olvasóközönség kö
rében egyöntetű volt a siker. Ezt 
mutatja az első kötetnél szokatlan 
ötezres példányszám is, de ez nyil
ván nem mérhető össze a Sors talan- 
ság vagy az Állítsátok meg Te
rézanyut! példányszámával. Más
részt a sikerlisták, tudomásom sze
rint, nem auditált adatok alapján 
készülnek, hanem csak, úgymond, 
bemondásra. Anélkül, hogy bármi
féle rosszindulatot, sanda szándé
kot fe lté te lezne az em ber a 
könyvterjesztő cégekről, illetve pél
dául a Népszabadságban kétheten
te közölt sikerlistához adatokat 
szolgáltató, a piacot meghatározó 
Libri Kft., Líra és Lant Rt., Magyar 
Könyvklub Rt., a Pécsi Direkt Kft. 
munkatársairól, ellenőrizhetetlen 
adatokra hagyatkozni kérdéses, hi
szen a terjesztő cégek mögött rész
ben könyvkiadók is állnak, és 
mégiscsak tíz- és százmilliókban 
mérhető üzleti érdekekről lehet 
szó, hiszen a sikerlisták orientálhat
nak, azaz képesek visszahatni is a 
közönségsikerre. Sokan nehezen 
tudják például elképzelni, hogy a 
Sorstalanságon túl Kertész Imré
nek még öt más könyve is akkora 
példányszámban fogyott volna, 
hogy felkerülhetett a sikerlistákra, 
jóllehet hallhattunk olyan híreket 
is, hogy minden Kertész előnevű 
szerző könyvei iránt megnőtt az ér
deklődés.

Ha az irodalmi siker általam té
telezett fogalmának összetevőit (az 
egyébként, láthattuk, nehezen mér
hető szakmai- és közönségsikert) 
szigorúan vesszük, akkor az elmúlt 
évekből az említett Varró Dániel- 
verskötet mellett gyakorlatilag 
nem marad más, amire érvényesít
hetjük, csak Závada Pál Jadviga 
párnája és Esterházy Péter Harmo
nia Caelestis című regénye és legú
jabban a már említett Rakovszky 
Zsuzsa-regény, A kígyó árnyéka. 
De ennek a megállapításához is 
kell, a vitathatatlan, objektív ténye
ken túl, az én szubjektív érték
ítéletem  is. U gyanis el tudok  
képzelni olyan kritikust, aki más 
műveket is idesorolna (akár a fenti 
kritériumok alapján is), vagy a saját 
élményei, tapasztalatai alapján (a 
tényéktől, például a hetven-nyolc- 
vanezres példányszámtól függetle
nül) az említetteket épp nem.

Mindezek után talán sejtik már, 
kedves hallgatóim, hogy tőíem sem 
fogják megtudni, mi is az irodalmi 
siker receptje. Egyrészt, mert az 
konkrét műelemzéseket is igényel
ne, de azok sem feltétlenül szolgál
nának általános érvényű tanulsá
gokkal, hiszen minden mű más, 
ami az egyikben bejön, a másikban, 
épp a másság miatt, már nem feltét
lenül (lásd ismét a Jadviga párnája

és a Milota fogadtatásának különb
ségét). Minden alkotásnak más a 
maga belső szervezettsége, elemei
nek, különböző összetevőinek ará
nya, rendje Másrészt olyan, a mű 
világán kívüli tényezőket kellene 
ismét számba vennem, amelyekre 
részben már utaltam, illetve ame
lyek esetlegesek, véletlenszerűek, 
szerencsésnek mondhatók, mint 
például Grecsó Krisztián Pletykaa
nyu című novelláskötetét médiae
seménnyé avató néhány szegvári 
lakos perrel fenyegetőzése, amire, 
természetesen, már tudatos kiadói 
munka is ráépült aztán. S hogy a 
Bródy-díj (melynek odaítélése az 
előző években eléggé meghökken
tette a szakmai köröket is) elnyeré
séhez a kötet saját erényein túl a sok 
médiaszereplés, a kiadó további ér
dekérvényesítő ereje, illetve a sze
mélyes kapcsolatok járultak-e hoz
zá jobban, azt már nehéz lenne 
megmondani.

S végül olyan, szintén a mű vi
lágán kívüli tényezőket is számba 
kellene vennem, amelyek közis
mertek, lassan már közhelyesek. 
Például, hogy a könyv alakban 
megjelent irodalmi alkotás a piaci 
forgalomba kerülve napjainkban 
már éppolyan árucikké válik, mint 
bármely más piaci termék. Az ered
ményes, sikeres forgalmazásának a 
jó, a kiváló minőség így csak alap- 
feltétele, megfelelő promóció, rek
lám, marketing tevékenység nélkül 
nem sok esélye van keresett árucik
ké válni. Ennek biztosítására azon
ban csak kevés magyar kiadó képes 
még (részben azért nem, mert nem 
ismeri fel a műben rejlő siker lehe
tőségét, például így járt Kiss Ottó 
Csillagszedő Márió című, a svéd 
gyermekverseknél jobb, magyar 
gyerekhangra írt verseket tartalma
zó kötete a nagy múltú kiadójával), 
de a kitűnő magyar művek szerzői 
sem mind alkalmasak arra, hogy 
árujukkal sajtóban, tévében, rádió
ban, közönségtalálkozókon "házal
janak". Vagy mert alkatilag kép- te
lének rá, vagy mert nem ismerik fel 
vagy el mindennek szükségessé
gét, azaz elvileg nem értenek vele 
egyet. Civilizációs korszakváltozás 
ide, piaci és közönségigények oda, 
továbbra is azt vallják, hogy az iga
zi művészetnek nem a közönség 
minél szélesebb rétegeinek a meg
nyerése a célja, feladata, az író sze
repe pedig addig  terjed, amíg 
megírja a művét. Sőt, az is lehet, 
hogy Székely Jánossal értenek 
egyet — hogy végül egy erdélyi 
klasszikust is idézzek —, aki úgy 
tartotta: minden siker korrumpál.

'Előadásszöveg, amely 2003. 
május 9-én Kolozsvárott a Szabédi 
Napokon Az egyetemes magyar 
irodalom nyilvánossága  cím ű 
konferencián hangzott el. Az elő
adást rövidítve közöljük.
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:  n r r n o
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2 0 Ü 3

V Á R I  C S A B A  V E R S E I
Idolok

Tündéhez
aranyhajú álom lebeg 
gyermek tart szívéhez

át a bőrön 
a vágy s az iszony

1
hozzád jöttem 
reggel-illatosan

szemhéjam alatt nagyon szép 
álmot hoztam
lepkéről virágport 
csukott tenyeremben
testedet behintem 
babonázz meg engem

2
amíg alszol vigyázom 
lábujjhegyen járjon az álom
meg ne igézzen meztelen 
nyomot se hagyjon testeden
lássam ahogyan éppen 
felém fordulsz egy szívverésben
arcom látod holdban-napban 
engem őrzol a napfonatban

3
amíg alszol őrizem 
— le kell szorítnom szívem —
csuklódban az érverést 
mire ébredsz féltve nézd
míg melleiden hazamegy 
szívem fölül az anyajegy
s bekeni testünk a hajnal 
ópiumolajjal

4
mint mesék ablakában 
pislákoló mécses

ilyen közel 
kést ahogy én téged

mert tudom már hogy benned 
mint az álmok hazatérek

5
ujjaim közt fellángol a nap 
feldobban a tenger
vigyázlak 
pucér szerelemmel
mint lázálomban babonát 
bajtól hogy megóvna
tűzön-vízen át 
szememtől félholdra

6
ezüstre rajzolt 
mindent a hold
és elnyújtott néhány árnyat 
ág-ujjai a fáknak
tovább reszket 
bennem ahogy nézem 
fényes tested
álltunk nagyon meztelen 
szíved átsütött vékony 
testemen

7
se hold se fény 
a lélek lángol
mint sámántáncban 
izzik forog a test világol

magadnak végképp visszaad 
Kyrie eleison

8
szememtől szemedig — 
megszületik a tenger
és felnő az ég 
kutatlak csupasz 
tenyeremmel
vállaim között átfúj a szél 
szeretlek —
ha lefordíthatnám nyelvedre 
hazatalálnék benned

9
szemedtől szememig — 
nincs más út se ok
se élet
csak egyetlen meg nem álmodott
hófehérnek 
a hold alatt
a nap alatt 
ameddig tartalak

10
én vagyok az út 
az igazság és az élet

ameddig őrzöm 
a tiédet
a jövőből mi marad 
egyre elébbről épül a jelen
veled teljes minden pillanat 
ahogy te velem

Mondtam-e már?
mondtam-e már 
hány halott
ölel szorosabban mint őket 
a föld
s tudod-e hogy e 
csonterdőben 
alig járt nap a hold 
előtt
így nőttem szelíddé 
és olyan-olyan hallgataggá 
mint aki tudja hogy 
veszteni
is csak adva lehet 
kezeim között készül 
golgotám hogy az már szinte 
Mesteri

Ötperces óda
A gázégő kilobban.
Egyre kevesebb az idő 
szeretni.
Neked tanulnod kell, 
nekem dolgoznom 
naphosszat,
azon is, hogy vagyunk, hogy 
legyünk,
szelídíteni a holnapot, 
amiért mindent tóled kapok, 
amiért tied mindenem — 
kimért öt percek örök igaza,
intelem 
szavak szigora 
ellen.
Egyre később kerülünk haza, 
s mire kimelegszik a szoba, 
már nem tudjuk, 
hogy a fáradtság vagy a 
félelem fektet-e össze, 
pucérra tárt életünk 
pá maköze, 
szemérmetlen, 
papír fölé hanyatló 
hajnalok pírja.

Ki kellene menni sörözni, 
várnak barátaink, 
de kezedből már 
álmosan esik 
ki a kölcsönkért könyv, 
fáradtan-fehér az ing, 
kezemben füstölgő cigarettacsikk 
szunnyad. A kávéspohár 
még őrzi ívét ajkad 
vonalának.
Hosszú volt a nap 
és hosszú lesz az éj, 
hosszúra nyúltak az árnyak 
is, de ímé
lelkessé tetted a szavakat, 
dicsérve vagy, vagyunk, 
szerelmem, 
dolgok legvégső oka.
Váltamra hull elalvásod ága,
gyülekeznek a forró szemhéj alatt
és szárnyra kelnek
az álmok. Mosolyog a
világ
benned.
Mit mongjak még?
Szeretlek.
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DEM ÉNY PÉTER

Mennyei
Polaroid
Akkor értettem meg, hogy ez a tudod, 

mennyi a cukor tönkretehet egy házasságot, 
mit házasságot?! egy életet is nyugodtan, 
sőt, ha jól belegondolok, hat életet, hiszen 
nemcsak anyám és apám, hanem öcsém és 
én, sőt, nagyanyám és nagyapám is ebbe 
pusztult bele, mert ma már, akárhogy for
gatom is a dolgot, mégis úgy gondolom, 
ez a kérdés az oka mindennek, a rengeteg 
ok között, amelyet meg sem lehet találni, 
szét sem lehet válogatni, hiába igyekszem 
itt, hiába rohanok a saját életem után, mint 
valami kengyelfutó, talán éppen az a baj, 
hogy nemcsak a saját életem után roha
nok, még öt életet kellene utolérnem, meg
állítanom, ne kavarogjon mindegyikünk 
élete előttem, mint valami végeérhetetlen 
homokvihar, vagy legalább ne egyszerre 
kavarogjon, tudjam, hogy ez az egyik, ez 
a második, ez a harmadik, ez a negyedik, 
ez meg az ötödik, és ez pedig az enyém, 
de nincs mit tenni, annyira összekavarod- 
tak, ordító közhelyet fogok mondani, de 
erre tényleg nincsen jobb kifejezés, ezer 
szállal van egymáshoz kötve ez a hat élet, úgy
hogy már semmi sem független semmitől, 
egyiket sem lehet szétválasztani a másik 
öttől, a székely tanító, mikor megpillan
totta legkisebb fiát, nem is sejthette, hogy 
ez a fiúcska, ha felnő, elveszi egy másik 
székely vidékről származó kisvállalkozó 
egyetlen lányát, s nekik is lesz egy lányuk, 
aki majd, miután két férfitól már elvált, 
hozzámegy egy harmadik székely székbe 
való elvált emberhez, aki egy leány apja, s 
együtt majd két fiúnak adnak életet, akik 
közül az egyik megírja majd ezt a valamit, 
nem sejthette, de most már nem maradhat 
ki a gubancból, az életek és okok végzetes, 
tragikusan változatos gubancából, s akkor 
m ár nem is hatan vagyunk, hanem nyol
cán, tízen, százan, ezren, milliónyian vé
gül is, de akármennyire szétszálazhatat- 
lan lenne is ez a gombolyag, én az írás 
kedvéért abból indultam ki, hogy szétszá- 
lazható, hogy ha az ember elindul egy 
szálon, akkor végül az igazságnál lyukad 
ki, milyen naiv voltam, istenem, most már 
egyáltalán nem vagyok meggyőződve er
ről, s nemcsak arról nem vagyok meggyő
ződve, hogy a szál végén az igazságba 
ütközik az ember, hanem arról sem, hogy 
bármi lenne ott, az ember végigjárja ezt a 
keserves utat, végtelen türelemmel tekeri 
föl a szálat, semmi egyebet nem tesz, csak 
eszik, ürít és alszik, valósággal vegetál 
tehát, s végül, amikor nagy nehezen el
fogy a fonal, mikor már nincs mit tekernie, 
ahogy fölegyenesedik görnyedt tartásá
ból, és valamilyen furcsa, de annál er
kölcstelenebb hatalom még attól is meg
fosztja, hogy megpillantson valamit, mert 
ettől félek, erre jöttem rá azóta, mióta ezen 
a szövegen dolgozom, a munka önmagá

ért van, semmi másért, csak azért, hogy az 
ember felgombolyítson egy fonalat, mint 
gyerekkorom ban, am ikor nagyanyám  
rámszólt, hogy tárjam szét a karomat, ő 
meg nekifogott matringot gombolyítani, 
most is valami ilyesmi történik, csak ép
pen most nincs, akinek az arcába nézzek, 
és leolvassak róla valamit, vagy legalább 
érezzem, hogy nem vagyok egyedül, nem, 
itt a gombolyítás értelme kizárólag a mű
velet maga, ez a fárasztó tevékenység, 
mely azonban most már nem unalmas, 
hanem éppenséggel fájdalmas, mégis vé
gig kell csinálni, bár persze kérdés az is, 
hogy miért kellene, ha úgysem ígértek 
semmit, ha úgysem bízunk semmiben, de 
az embernek az az alapvető tulajdonsága, 
erre is rájöttem időközben, hogy bár fölte
szi a végső kérdéseket, rákérdez a végső 
dolgokra, akkor is folytatja, amit elkez
dett, ha ezekre semmilyen választ nem 
kap, mert választ még soha, senki nem 
kapott, legfeljebb hitegetjük magunkat az
zal, hogy ha meg nem is jelenik senki és 
semmi, azért valamiféle válasz csak meg
fogalmazódik bennünk, vagy a képe lehí- 
vódik valahonnan, mint valami mennyei 
polaroid, és azt hiszem, csak ezért csinálja 
végig mindenki, legalábbis sokkal többen, 
mint ahányan nem, ennek a mennyei po-

laroidnak a képéért, vagy inkább azért, 
mert reménykedik abban, hogy ez a pola
roid megjelenik neki, s végül annyira elhi
szi, amit ő maga talált ki magának, hogy 
akkor is meglát valamit, ha valójában 
semmi sem mutatkozik meg, és ezt a sem
mit nevezi aztán élete értelmének.

így írok én is, ezért gombolyítom én is 
a fonalat, mert valami azt súgta, valaki 
elhitette velem, hogy ezáltal eljutok a ma
gam polaroidjához, és azért írok, mert 
ugyanez a valaki azt is elhitette velem, 
hogy így ragadom meg a legkönnyebben 
a szálat, így sikerülhet felgombolyítanom, 
ezáltal nyugtathatom meg magam azzal, 
hogy ha nem is volt értelme, én igyekszem 
értelmet adni neki, és nem rajtam múlott, 
hogy ez a törekvés kudarcba fulladt.

Ez a tudod, mennyibe kerül a cukor példá
ul nyilvánvalóan a nagyanyámtól szár
mazik, helyesebben a nagyanyám csa
ládjától, a felkapaszkodott kisvállalkozó, 
aki árva gyermekként becsülettel meg- 
küzdött ezért a címért, kijárta a szakisko
lát, és dolgozott, dolgozott látástól va- 
kulásig, miközben a felesége, aki soha, 
egyetlen pillanatig sem szerette, az akkori 
szokás szerint otthon ült, és fölnevelte

egyetlen lányukat, a nagyanyámat, ez a 
kisvállalkozó tehát, aki valamivel nagya
nyám születése után annyira vitte, hogy 
már Koloszvárra költözhetett, ahol is 
buszvállalatot alapított, négy vagy öt vá
rosközi utasszállító buszt vásárolt, és en
nek a cégnek a, gondolom, nem túl jelen
tős profitjából éldegélt a családjával, mely 
profit, lett légyen bármily jelentéktelen, 
arra mégiscsak elég volt, hogy az öttagú 
család kétszintes házban lakjon, jól érezze 
magát a vasbeton falak között, s az erké
lyen rózsalugas illatozzék, hogy később, 
az államosításkor, ugyanez a kisvállalko
zó könnyes szemmel nézze, amint az esz- 
kavátorok földig rombolják a házat, lévén 
az a szocialista erkölcsök vagy inkább er
kölcstelenségek szerint ugyebár "kizsák
mányolok" háza, "a munkások verejté
kéből felépült ház", szörnyű bűn tehát, 
egy ember élete munkája, így szüntette 
meg a szocializmus azt, hogy az ember 
úgy érezze, a munka része az életének, s 
nem valami érettségi vagy egyetem utáni 
és nyugdíj előtti szakasz, mely akár el is 
maradhatna, hiszen senki nem követeli 
meg senkitől, hogy a munka eredményes 
legyen, valójában már az sem fontos, hogy 
a munka személyre szabott legyen, a 
munkára csupán azért van szükség, hogy 
az állam egészségbiztosítást tudjon levon
ni a dolgozó fizetéséből, és harmincöt 
vagy negyven évi gürcölés után kiutaljon 
egy nevetséges nyugdíjat, amelyből el le
het vegetálni addig a pillanatig, amikor 
már úgyis mindegy, hogy mennyi az em
ber nyugdíja, s hogy miért gürcölt annyi 
ideig, bár valószínűleg ez sem mindegy, 
meghalni, normális körülmények között 
legalábbis, csak úgy lehet, ahogy az ember 
élt, másképp egyszerűen nem tud meghal
ni, és négy évtizednyi szakadatlan és hiá
bavaló gyűrődés után egy betonrengeteg 
közepén ugyan hogy is lehetne meghalni, 
de ez a nemzedék, a dédapámék meg a 
nagyapámék nemzedéke, különösen sze
rencsétlen volt, hiszen tőlük elvettek vala
mit, őket nem a fejlődés, a dolgok termé
szetes rendje vagy ki tudja, mi verte át, 
velük saját embertársaik toltak ki, azok, 
akik bármit vállaltak, hogy pozícióba s 
ezáltal persze hatalomhoz jussanak, két 
teljes nemzedéktől vették el az életét, mert 
megfosztották őket az élet értelmétől, at
tól a biztos tudattól, hogy az ember azért 
dolgozik, hogy a saját rózsalugasa közelé
ben, a saját vasbetonfalas, kétszintes házá
ban hunyja le a szemét örökre, s közben 
arra tudjon gondolni, hogy a kisbuszok 
nem halnak meg soha, a kisbuszok az idők 
végezetéig gördülni fognak Kolozsvár u t
cáin, az idők végezetéig utasokat szállíta
nak egyik negyedből a másikba, az uta
soknak természetesen jegyet kell vásárol
niuk, s a jegyek árából élni lehet, nem a 
mások zsírján, hanem azon a pénzmeny- 
nyiségen, amely egy tisztességesen elvég
zett munka ellenértékeként mindenldt 
megillet, s nagyanyám még kevéssel a ha
lála előtt is elmesélte, hogyan sétált egy
szer, jóval később, jóval a kizsákmányolók 

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

méltó megbüntetése után a Szentegyház 
utcában, s hogyan látott meg egy kocsi 
alatt egy nyakig olajos férfiút, hogy szólt 
oda neki, na Józsi, hát mégsem lett minisz
terelnök, s milyen hebegve kérte az apja 
egykori sofőrje a bocsánatot, amiért azon 
a bizonyos peren, a kisembereknek rende
zett számtalan koncepciós perek egyikén, 
amelyen nem Nagy Imrét, Rajk Lászlót 
vagy tudom  is én kit készültek elítélni, 
csak a dédapámat, egyet a millió névtelen 
közül, egy nem is nagy vállalkozás nem 
dúsgazdag tulajdonosát, aki azonban elé
gedett volt a helyzetével, s ezt az elége
dettséget is elvették tőle, miért ne vettek 
volna el mindent, amit lehetett, és ki vette 
volna el, ha nem a románok, akik megkap
ták Erdélyt, s akiket nagyapám fogcsikor
gatva és átkozódva emlegetett, az a nagy
apám, aki többnyire arcát fölfújva trombi
tált, és azt énekelte, Pardon, pardon, sze- 
nyóra, igazán nagyvonalú ember volt te
hát, de amikor az ellopott, összevissza 
hazudott, szétvert múltjára gondolt, ak
kor csak gyűlölködni tudott, gyűlölködni 
határtalanul és mértéktelenül, átkozódott 
tehát, nem is tehetett mást, Trianonnak 
nem a területvesztés volt a legnagyobb 
baja, hanem az, hogy Erdélyben a romá
nok lettek a hatalom, és ők sem tehettek 
mást, mint hogy hatalom legyenek, és el
vegyék a kizsákmányolóktől az életüket, 
csakhogy a kizsákmányolok nagyrészt 
magyarok voltak, mert Kolozsvár akkori
ban még a szó szoros értelmében magyar 
város volt, magyar utca- és helynevekkel, 
magyar emberekkel, magyar életekkel és 
emlékekkel, s a hatalom mindent elvett, és 
a fosztogatás annál nagyobb gyönyörűsé
get okozott neki, mert akiket ki kellett 
fosztania, azok magyarok voltak, a gyű
lölt magyar nép tagjai, akik a bécsi dön
tésre emlékeztek úgy, mint a románok Tri
anonra, ki is fosztotta őket becsülettel, 
mint ahogy a magyarországi magyarok 
meg a magyarországi magyarokat fosz
tották ki becsülettel, ők sem tehettek mást, 
ha szocializmust akartak, fosztogatniuk 
kellett, de ennek ellenére, no meg annak, 
hogy nagyanyám is, nagyapám is elme
sélte, milyen aljasok voltak azok a ma
gyarországiak, akik a bécsi döntés után 
nagy dérrel-dúrral Kolozsvárra vonultak, 
kakaskodtak, megjátszották az okosat, a 
műveltet, a felsőbbrendűt és még mi min
dent, ennek ellenére tehát a nagyszüleim 
voltaképpen soha, egyetlen pillanatra 
sem hitték, hogy a magyar gazemberek 
ugyanolyan aljasok lennének, mint a ro
mán gazemberek, még a gazembereinket 
is többre tartották, mint a románok leg
jobbjait, bár ez a sofőr is magyar volt, és a 
peren, amelyet dédapám ellen rendeztek, 
szemrebbenés nélkül azt vallotta, déda
pám  igenis kizsákmányoló, és igenis a so
főrök olajos húsán él, nem beszélve a 
zsírjukról.

Szóval csak azt akartam  mondani, 
hogy dédapámnak, aki tegnapelőtt még a 
társadalom legalján volt, és véres verej
tékkel kellett megdolgoznia azért, hogy

--------------------- HELIKON —

egyre feljebb és feljebb küzdje magát, ez 
történt tegnap, és ma már meg is fosztot
ták mindenétől, amit élete során felépített, 
neki tehát nem volt érkezése gőgösnek 
lenni, mert mire elhitte volna, hogy neve 
jelent valamit a közösségben, hogy már 
nem ugyanaz az árva, akinek a falat ke
nyérért is gürcölnie kell, addigra a szocia
listák, kommunisták vagy mik voltak, 
vigye el őket az ördög, bármik voltak is, 
már meg is rendezték a pert, az egyik 
sofőr már be is vallotta, hogy dédapám 
kizsákmányolta őket, és az eszkavátorok 
már mentek is neki a kétszintes háznak, 
melynek erkélyét rózsalugas övezte, de 
vasbetonból voltak a falak, nem ilyen papírból, 
mint ez a nyavalyás blokk, még egy blokkot 
sem tudtak megcsinálni rendesen, úgyhogy 
többször neki kellett menni az eszkavátorrd a 
háznak, édesapám csak állt ott könnyes szem
mel, és nézte, hogyan rombolják le az élete 
munkáját, hatvan éves volt már szegény öreg, 
de ne is legyen nekik könnyű a föld, soha, amíg 
élnek, mondta nagyanyám, s ezzel a szív
szorító képzavarral ismét a románokat át
kozta meg, mindig és mindenütt a ro
mánok voltak a hibásak mindenért, s a 
magyar és a világtörténelem legszebb pil
lanata természetesen akkor jött el, amikor 
Horthy fehér lovon belovagolt Kolozsvár
ra, rengeteg ember ment ki elé, az asszo
nyok virágokkal, a férfiak az örömtől kia
bálva, a gyerekek meg nevettek, mert ér
teni ugyan nem értettek semmit, de látták, 
hogy a felnőttek kacagnak, úgyhogy ka
cagtak ők is, ezért lettem én áruló, emiatt 
a jelenet miatt, amelyet nem voltam haj
landó egy új időszámítás kezdetének elfo
gadni, vagy ha igen, akkor azt a hazugság 
időszámításának neveztem, az ámítás és 
önbecsapás, másfelől pedig a gyűlölet és 
a csöndes átkozódás időszámításának 
kezdetét hozta el ez a fehér paripa, mert a 
képzeletben a ló jóval nagyobbra nőtt, 
mint a kormányzó, de ha óvatosabban 
akarok fogalmazni, akkor sem mondha
tok mást, mint hogy vitéz nagybányai mi
tikus alakját ez a paripa növelte óriásivá, 
főleg a színe a paripának, fehér lovon a 
királyfi lovagolt Hófehérke ravatalához, a 
másik királyfi fehér lóról ugrott le a száz
éves rózsakert mellett, hogy aztán kardjá
val utat vágjon a rózsa tövisei között, tele 
van a mitológia fehér paripákkal, mint a 
város akácfa virággal egy régi nóta szerint, 
egy ilyen paripán lovagolt be Horthy 
Miklós, és bármilyen rövid ideig tartottak 
is a bécsi döntés következményei, az a 
négy év végérvényesen rányomta bélye
gét az erdélyi magyarok gondolkodására, 
aranyszállal hímezte ki az erdélyi magya
rok emelékezetét, 1944 után minden ren
des erdélyi magyar arról ábrándozott, 
hogy egyszercsak fölharsan a katonazene, 
a levegő üdvrivalgással telik meg, ma
gyarasszonyok lobogtatják a kendőiket és 
szórják a virágot, magyar férfiak sírnak az 
örömtől, magyar gyermekek kacagnak 
utolérhetetlen jókedvvel, és Horthy Mik
lós ismét belovagol Kolozsvárra, és ter
m észetesen ism ét fehér lovon, és ne 
gondolja senki, hogy nem Horthy Miklós

lesz az, mert Horthy régen halott, micsoda 
feneketlen és bűnös naivitás, válaszolom 
az illetőnek, mert akárki lovagol be Ko
lozsvárra, ha ez a pillanat egyáltalán meg
ismétlődik valamikor, mindenki Horthyt 
fogja ünnepelni, és az ő nevét fogja kiál
tozni, és ha ismeretlen, de annál nagyobb
ra becsült olvasóm erre azt hozza fel, hogy 
de hiszen már azok is rég meghaltak, akik 
Horthyt akkor ünnepelték, erre már egye
nesen hahotázni fogok, és már alig kapok 
levegőt a röhögéstől, mert ez a jelenet, ez 
a mitikus pillanat nemzedékről nemze
dékre hagyományozódott, úgyhogy már 
én is tudom, hogy mi történt akkor, 1940- 
ben Kolozsváron, de ez mind semmi! mert 
nemcsak tudom, hanem én is ott voltam!, 
kiabálnám  a tam áskodónak, és lehet, 
hogy akkor már a tenyeremmel verném az 
asztalt, ott kacagtam a gyermekekkel, ott 
zokogtam a boldogságtól a férfiak között, 
és ez még mindig semmi!, folytatnám, és 
vitapartnerem egyre jobban megrémülve, 
mert az őrület fényeit látná lobogni a sze
memben, mert még az is lehet, hogy nő 
voltam, és a kendőmet lobogtatva virágo
kat szórtam a katonák lovainak lába elé, 
és minden álmom az volt, hogy Horthy 
rámnézzen arról a gyönyörű fehér csődör- 
ről, sőt, az sem kizárt, és ezt már csende
sen mondanám, mert az ember mindig 
elveszti a hangját, amikor rájön, hogy már 
a legegyszerűbbnek tűnő dolgokat sem 
érti, nem kizárt tehát, hogy ha mégis meg
ismétlődik ez a feledhetetlen pillanat, ak
kor nekem  is öm lene a könnyem  a 
boldogságtól, és bármennyit szidtam is 
Horthy Miklóst, ha egyszer mégis újra 
belovagolna Kolozsvárra, én is áldanám a 
nevét, és minden egyes meggondolatlan 
állításomat visszavonnám.

Neki, dédapám nak tehát nem volt, 
nem lehetett ideje arra, hogy fennhordja 
az orrát, összeszorítsa a száját, és lenézze 
a sofőröket, hisz ahonnan ő jött, ott egy 
sofőr valóságos szerencse kegyeltjének 
számított, gyermek- és ifjúkorában déda
pám bizonyára mindent megtett volna, 
hogy sofőr legyen, egyszerű ember volt, 
aki a szorgalmának, a kitartásának és a 
találékonyságának köszönhetően egyre 
feljebb lépett azon a kevéssé konkrét, de 
annál inkább létező társadalmi lépcsőn, 
délutánonként nagyapámmal sakkozott 
az udvaron, s anyám egyik elejtett meg
jegyzéséből tudom, hogy olykor ivott is, 
legalábbis szerette a bort, csöndes, becsü
letes, határozott embernek képzelem, aki 
az első perctől fogva tudta, hogy a felesé
ge nem szereti, és soha, egyetlen pillana
tig sem fogja szeretni, de nem törődött 
ezzel, nem durvaságból, soha nem sértet
te meg az asszonyt, de nem is iktatta ki az 
életéből, nem nézett át rajta, bizonyára 
belenyugodott, hogy ez Isten rendelése, a 
lányát szerette, mert a kicsi nyilván nem 
határozhatta el, hogy nem szereti az apját, 
nála még volt esélye, hozzá menekült te
hát, és nagyanyám is ragaszkodott hozzá, 
dédanyámról semmi személyeset nem tu
dott mondani, csak ijesztő általánosságo
kat, vagy pedig tárgyszerű leírásokat
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adott róla, beszámolt a beteges kedéseiről, 
arról, hogyan kellett megtanulnia szőni, 
amíg az anyja feküdt, de őt magát, az élő, 
tevékenykedő, a nagylelkű vagy kicsi
nyes, a bőkezű vagy szűkmarkú, a közvet
len vagy gőgös, szóval, a valamilyen déda
nyámról éppen azt nem tudhattam meg, 
hogy milyen volt, miközben azt viszont 
tudtam  jól, hogy nagyanyám imádta a 
szüleit.

Lehet egyébként, hogy ez valamiféle 
írói elvárás, azt követelni valakitől, hogy 
mindent fogalmazzon meg, mindent tud
jon elmondani, holott talán éppen azok a 
legfontosabb dolgok, amelyeket nem le
het szavakkal megérinteni, a nyelv min
den zsenialitása sem elég ahhoz, hogy a 
lényegükig hatoljunk, lefejtsük róluk a lát
szatok és lényegtelenségek piócaként oda
tapadt burkát, s megpillantani magát a 
dolgot, a történetet, a jelenséget vagy a 
személyt, nincs kizárva, hogy így van, én 
mégis azt hiszem, akit szeret az ember, azt 
maga próbálja megfogalmazni magának, 
mert bármilyen nevetségesnek tűnik is, 
hogy én mondom ezt, és így mondom ezt 
(hiszen mit is mondhatnék, és hogyan), a 
szavak képezik mindenki utolsó menedé
két, a szavak nem hagyják el soha az em
bert, vagy csak az élettel együtt, amikor 
m ár úgyis mindegy, hogy velünk vannak- 
e, vagy sem, és éppen ezért dédanyámat 
passzív, gyönge embernek képzelem, aki 
m inden döntést dédapám ra hagyott, s 
nem valamiféle rosszul értelmezett nagy
vonalúságból, talán így akart bosszút állni 
amiatt, hogy a szülei eltiltották egyetlen 
igazi szerelmétől, s akkor éppen ez a férfi 
érkezett millió olyan közül, aki még meg
érkezhetett volna, hiába reménykedett te
hát a szíve mélyén, hogy mégiscsak meg
ússza ezt az egészet, nem úszta meg, s ha 
már nem úszta meg, miért éppen ez lett 
belőle, és miért éppen így, az elméleti sí
kon csodálatosan végigkövetett lehetősé
gek egytől egyig elhalványulnak a va
lóság mellett, talán azért, mert a lehetősé
gekkel szemben a valóság egyedül van, 
olyan rettenetesen egyedül, hogy na
gyobb magány nem is vehetné körül, és a 
lehetőségekkel szemben, melyek rengete
géből egy sem valósul meg, a valóság ir
galmatlanul bekövetkezik, és nem lehet 
elmenekülni előle, mert sem azt nem tud
juk, mikor érkezik meg, sem pedig azt, 
hogy hová.

Dédanyám nem dolgozott, és nem sze
rette dédapámat, de ha már így hozta az 
élet, az a századfordulós élet, amelyben 
egy nőnek jóval kevesebb beleszólása volt 
önnön sorsának alakulásába, mint ma
napság, egy falun nevelkedett lánynak pe
dig végképp semmi beleszólása nem volt, 
tudom, tudom, föl lehetne hozni lázadók
ról és őrültekről szóló példákat, akik 
szem beszálltak az apjukkal, és ahhoz 
mentek, akiket szerettek, még egy magyar 
film is készült erről, s annak ellenére, hogy 
mikor készült, a szocializmus építésének 
korában, még jó is, talán azért, mert Torő- 
csik Mari játszotta benne a főszerepet, de 
a lázadók és az őrültek éppenséggel a

fennálló rend ellen ágálnak vagy a fennál
ló rendből lógnak ki, az ő életükből tehát 
nem lehet a rendszer szabályait összeállí
tani, dédanyámnak annyira nem volt be
leszólása a házasságába s így végül is az 
életébe, hogy meg sem próbált beleszólni, 
eszébe sem jutott, hogy beleszólhatna, 
szóval, ha már így hozta az élet, a sors 
vagy tán inkább a végzet, akkor neki kel
lett volna megteremtenie a státussal járó 
körülményeket, mint ahogy egykor ez 
volt az asszonyok dolga, csalhatatlan ér
zékkel figyelni a férjük életét, és a leg
apróbb változásoknak is elébe menni, 
hatalmas ebédeket adni, világraszóló bá
lokat rendezni, vagy pedig szülni, szülni, 
szülni, de dédanyámnak egyikhez sem 
volt sem érzéke, sem kedve, sem pedig 
fizikuma, gyönge felépítésű volt, örökké 
betegeskedett, folyton az ágyat nyomta, 
egyre súlyosabb testét dunyhák és papla
nok között pihentette, miközben alig ti
zenhárom éves lánya már szőni tanult, 
hogy apjának élni segítsen, pihegve szen
vedett, miközben férje házat épített, nyö
gött, amikor a ház fölépült, jajgatott, ami
kor kitört a háború, és sóhajtozott, amikor 
a háború végétért, hogy teljesen megré
müljön, és magában bizonyára dédapá

mat vádolja, amikor eljött az államosítás 
ideje, és a reménykedő sofőrök aljas tanú- 
vallomásokat tettek a férje ellen, minden 
betegségét és a sors minden csapását, 
egész elrontott életét a férje számlájára 
írta, és nagyon félve mondom ki, hiszen 
végső soron semmiféle bizonyítékom nin
csen, nemhogy egy naplójegyzet vagy egy 
elmesélt emlék, de még egy elejtett szó 
sem, amely arra utalna, amit most akarok 
mondani, mégis kimondom, mert külön
ben minden összeomlik, semmi sem logi
kus, az egyik okból nem lehet a másikra, 
a másikból a harmadikra s végül a követ
kezményre pillantani, hogy a következ
mény viszont a maga során okká válhas
son, és maga is újabb okot szüljön, amely
nek aztán újabb következménye legyen, 
és így tovább a végtelenségig, az az érzé
sem tehát, hogy nagyanyámat sem szeret -

te igazán, nehéz elfogadni, tudom, még
sem lehetett másként, a szeretethez nem 
szív, lélek, érzelmek és más ilyen ostoba
ság kell, hanem elsősorban erő, sőt, ke
gyetlenség, emlékezzenek csak Alfredóra 
a Cinema Paradisóból, arra a kétségbee
sett erőre gondolok, amellyel az öreg mo
zigépész azt tudta mondani a fiúnak, akit 
ő tanított meg a filmezés fortélyaira, hogy 
ne jöjj vissza soha többé, mert ha vissza
jössz, zárva találod az ajtómat, arra a két
ségbeesett erőre, amellyel nagyanyám 
megszülte anyámat, három napig ordí
tott, és amikor vérben és lucsokban fet- 
rengve végre világra hozta gyermekét, 
nagyapám is hazajött, három napig mint
ha a föld nyelte volna el, nem lehetett a 
nyomára bukkanni, de akkor mégis be
nyitott, és anyósa szemrehányó kérdésé
re, hol voltál, azt felelte, nem bírtam nézni, 
ahogy sz£nved, ez például nem szeretet, bár 
az érzelmesség orvosságszagú flastromá- 
ba van göngyölve, ez egyszerűen aljasság, 
arra a kétségbeesett erőre, amellyel végig
szenvedte az életét egy olyan férfi mellett, 
akire soha, egyetlen pillanatig sem tá
maszkodhatott, arra a kétségbeesett erőre, 
amellyel még anyámat is elviselte, pedig 
talán anyám csapta be a legfájdalmasab
ban, amellyel elviselt engem és öcsémet, 
egy szörnyű család szörnyű ivadékait, és 
amellyel végül, nyolcvanhat éves korában 
egy zöld pizsamában, a halállal is farkas
szemet nézett, és tudorryhogy bátran fogadta, 
még ha tisztában volt is vele, hogy bátorsága 
most az egyszer teljesen hiábavaló.

Ez az erő, ez a már-már emberfeletti, 
szívszaggató, égbekiáltó erő hiányzott déda
nyámból, aki soha nem csinált semmit, aki 
muszájból főzött, muszájból terített, mu
szájból mosogatott, muszájból mosott, te
regetett, vasalt, varrt, s mikor már nem 
kellett vagy nem tudta mindezt megtenni, 
akkor muszájból nézte a cselédet vagy nagy
anyámat, hogy elvégzi helyette a házi
munkát, dédanyámból, aki soha nem ma
gyarázta el sem a lányának, sem az uno
kájának, milyen egy fehérre mosott, ropo
gósra vasalt ing, hogyan kell megteríteni 
az asztalt, hogy az ember ne kedvetlenül 
nézze az odahajított tányérokat, hanem 
élvezettel egyen, hogyan kell megfoltozni 
egy nadrágot, fölvarrni egy leszakadt 
gombot, hogyan kell valamelyest elvisel
hetővé tenni az életet, ha m ár úgy tekin
tünk rá, mint amit helyrehozni úgysem 
lehet soha többé, nem volt, ami összetart
sa, de mint akinek mindegy ez is, nyolc
vannégy évet élt, alig néggyel kevesebbet, 
mint dédapám, és a lányára meg az uno
kájára nem hagyott egyebet, mint ezt a 
végzetes mulyaságot, szerencse, hogy nagy
anyám keménységet és erőt örökölt az ap
jától, anyám ban azonban visszatért a 
mulyaság, mintha nem is lett volna anyja, 
minden tulajdonságát a nagyanyjától és 
az apjától örökölte, de sajnos nem örököl
te nagyapám humorát, eleganciáját és 
nagyvonalúságát, csak az elkeserítő léha
ságát, amelyért nagyanyám egyre gyak
rabban fakadt sírva, s amely aztán öcsé
mén is nyomot hagyott.

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

BOGDÁN LÁSZLÓ

Hutera Béla utolsó utazása
befejező rész

12. Bajtársi 
találkozó
Később, miután hazaviszi a kutyát, elin

dul csatangolni.
— Ebédre várja — búcsúzik az őrnagy, s 

egy cetlit nyújt át a Málik Pista címével. Va
lahol Rákoshegyen lakik a fiú, a Vadgalamb 
sörözőtől nem messzire. Ez a törzshelye. Ott 
talán tudnak róla, különben érdeklődött is 
már Huteráról, el sem akarta hinni, hogy él!

— Megkeresem — ígéri gondterhelten 
HáBé —, csak előbb elugrok még a Múzeum 
körúti antikváriumba.

— Ugyan miért? — hökken meg az őr
nagy.

— Meg akarom vásárolni Márai Sándor 
verseskönyvét.

— Te verseket olvasol, Bélám?
— Nem mindég — hunyorog szégyenlő

sen hősünk —, de ez spéciéi érdekel, meg 
akarok ugyanis nyerni egy fogadást.

— Nem mesélnél erről kissé bővebben, 
hogy értsem is, már ha spedel, hogy megért
selek; a céljaid közé tartozik.

— Van egy olyan verse — vesz mély 
lélegzetet HáBé —, hogy a pék, mikor meg
csalta felesége, szakállt növesztett és elment 
vidékre... Nem hiszik, hogy ezt ő írta volna. 
Hogy ő egy komoly nagy szellem, mondják 
a pap barátai, és soha nem írt volna le ilyen 
blődségeket. De ha bemutatja a könyvben 
ezt a verset, nyer 10 üveg pezsgőt.

— Érdekes, ő azt sem tudta — sóhajt az 
őrnagy —, hogy Márai verseket is írt. Pedig 
személyesen ismerte s esztendőkig olvasta 
az egyik napilapban a cikkeit.

— Hogyan? Személyesen is ismerte? — 
Hutera izgatottan bámul volt parancsnoká
ra.

— Mi ebben olyan különös? A Krisztina
városban lakott, akkortájt én is. Sokszor ta
lálkoztunk az utcán is. Égyszer meg is szó
lította.

HáBé arra gondol, hogy Magyarország 
tényleg kicsi, azután arra, hogy egyszer vele 
is szembejöhetne Márai Sándor. A szelleme. 
Megismemé-e ő vajon a nagy írót, ha valami 
csoda folytán egy séta kedvéért visszajönne 
a másvilágról?

Elszontyolodik.
Eszébe villannak a mostanában őt egyre 

gyakrabban látogató, egyre követelőzőbb 
halottal. Ám lám, ide is elkísérték. Mit akar
hatnak, vajon? És mitől óvta összehangoltan 
apja is, aki életében soha nem törődött vele, 
és Ödön von Boticselli is? HáBé nem fél a 
háláitól, szoktatja magát a gondolathoz, 
hogy előbb-utóbb meg fog halni. Úgy gon
dol rá, ahogyan a közelítő télre gondolunk... 
Hosszan megbámul egy fehér nercbundás 
szőke leányzót, s kissé felvidul. Már ezért a 
látványért is érdemes volt élni. Piros jéghi
deg teste merül föl a ködből, de most nem 
borzong meg, közönyösen hessegteti el, és 
gyorsan felszáll egy villamosra. Most várat
lanul a hajlott hátú Illés, az állítólagos zalai 
harangozó tűnik fel előtte. Lehunyja a sze
mét. «Müyen kalandfümbe keveredtél, te 
szerencsétlen, már megint?...» — hallja vala

honnan a ködből Piros aggódó hangját. »Hát 
mi vagy te, kém?«

Váratlanul süt ki a nap, s ez újfent jobb 
kedvre deríti. Leszáll a villamosról, ráérősen 
ide-oda fordulva sétál az utcán, aztán észre
veszi az Astoria összetéveszthetetlen, tekin
télyes épületét. Piros változatlanul ott lebeg 
mellette. Te is tudod, hogy én senkinek sem 
akarok rosszat — mondja a szívében. »Mi
nek kellett közel engednek magadhoz azt a 
tolakodó frátert — támadja a lány. — Ha 
ennyire gyanakvó vagy?« Te is tudod, hogy 
nem vagyok gyanakvó. »Te?!? — nevet gú
nyosan Piros, s jéghideg keze, ez az eltévedt 
antarktiszi pillangó, egy életfogytiglani pil
lanatra megpihen Hutera korához képest 
kétségtelenül túl forró fején.

— Te örök aggodalmaskodó, te!... Időzöl 
itten még sokat? Türelmetlenül várlak, már 
kinéztem egy megbízható bárányfelhőt is, 
ottan fogunk majd kézenfogva üldögélni és 
nézelődni!... Ne félj, nem is olyan rossz a 
másvilág!...«

HáBé megáll, szemébe süt a nap. Piros a 
káprázatok közé vész, volt-nincs... Hatalmas 
tűzoltókocsi dübörög el az utcán, fülsértőén 
szól a szirénája. "Valahol tűz van!" — lesz 
nyugtalan újból hősünk, szerelme felé nyúl, 
szeretné elérni, bármennyire is hideg, szeret
né érezni az érintését, de a lány már eltűnik. 
Két kamasz viszont hosszan megbámulja, 
amint a csalfa Pirost keresve Gehet, hogy 
abban az állapotban láthatatlan?!?) ide-oda 
forog és tapogatózik.

— Nézd a vén szivart, fel akar szállni.
— Jó repülést, apóka!
Nevetve szaladnak el mellette. Az antik

várium ban sem tér teljesen magához, sűrű 
alakzatokban repülnek égő szeme előtt a 
könyvek és a katalógusok.

— Adjanak neki azonnal egy pohár vizet
— utasítja az ifjú eladókat a pénztárgép mel
lett üldögélő korosabb, tapasztaltabb hölgy.
— Remélhetőleg nem hal meg itt nekünk 
ilyen hirtelen. Vélhetőleg csupán múló rosz- 
szullét.

— Utat — jelenik meg a pézsmabundás 
idősebb úr. — Orvos vagyok. — És hősünk 
pulzusa után nyúl.

HáBé érzi az érintést. A keze hideg, mint 
az előbb a Pirosé, undorodva rázkódik össze. 
Iszik egy korty vizet, mélyeket lélegzik. »Mi 
van, Bélukám, már megint produkálod ma
gad — hallja valahonnan a háta mögül Piros 
összetéveszthetetlen, csengő nevetését. — 
Vagy tényleg rosszul vagy? Ennek szívből 
örülök, végre mindig együtt lehetünk: 
mondtam már, hogy ki is néztem egy tetsze
tősebb bárányfelhőt.« És elszántan nyitja ki 
a szemét.

— Idegesség? — engedi el a csuklóját a 
tekintélyes úriember. — Fáradtság? Minden
esetre tényleg múló rosszullét. — És meg- 
paskolja HáBé égő arcát, úgy, olyan köz
vetlen mozdulattal, mint kupecek a lóvásár
téren a lovak nyakát.

HáBé hálásan vigyorog s szétnéz az an
tikváriumban.

— Ugye megmondtam, hogy nem lesz 
semmi baj — örül a tapasztalt hölgy a pénz
tárgép mögött. — Akárhogyan is, nem hi
ányzott nekünk most egy haláleset. Ártott 
volna az üzlet jó hírnevének.

— Fölöslegesen aggódnak, asszonyom 
— tápászkodik fel Hutera, és szégyenlősen 
meghajol. — Már jobban is vagyok — hajol 
meg újra derékból, szertartásosan.

— Mondtam már, hogy csak múló rosz- 
szullét — biccent az idős orvos, és méltóság- 
teljesen vonul ki az antikváriumból.

— Gondolom — vesz mély lélegzetet Há
Bé —, hogy most, amikor minden jóra for
dult, végre előadhatom jövetelem célját is, 
elárulhatom, hogy miért is vagyok itt? Márai 
Sándor verseskönyvét keresem.

— Egy delfint az úrnak — néz a hölgy 
parancsolóan a hősünk mellett álló lányra.

HáBé fizet, s kezében a becsomagolt 
könyvvel, hajlongva hagyja el az üzletet. Rá
érősen lépeget az élesedő napsütésben. »Mi 
van? Egy újabb szerep?« Piros megint feltű
nik mellette, s úgy mosolyog, hogy belesaj- 
dul a beteg szíve. Tengerparton állnak, va
lahol Alexandriában, egy elsüllyedt hajna
lon, és nézik az önmagával játszó tengert. 
Utolsó együttléteik egyike ez. A ház nagysá
gú hullámok zúgva-sikoltva törnek meg a 
málló ősállatokat formázó kövein. Fölöttük 
falánk sirályok forgolódnak, zsákmányukat 
lesve le-lecsapnak, jézusfehér kérdőjelek. 
»Mondd, hogy szeretsz« — fonja rá magát 
Piros, és arcához szorítja könnyes arcát. 
»Mondd, hogy szeretsz, és elveszel felesé
gül!...« Szeretlek, csókolja ő az arcát, a nya
kát, félénken érinti meg libabőrös combját. 
Szél kél, libegteti a lány haját és ruháját. El 
foglak venni feleségül — nyögi. »Csakhogy 
én nem megyek hozzád!...« — nevet Piros, és 
öleléséből kiszakadva szaladni kezd a ned
ves homokon a tenger felé. Mögöttük ébre
dezik a város. Az ég összeér a hazugsággal. 
Mindezt tulajdonképpen már Antonius is 
láthatta, de most valahogy hősünket ez sem 
vigasztalja meg. Le az analógiákkal! Botla
dozva kezd futni a lány után, cipője tele lesz 
homokkal. Ez zavarja. A láthatáron vörös 
folt jelenik meg, egyre terjed. »Persze, akkor 
is hazudtál« — súgja a lány, és jéghideg szája 
a füléhez ér. Vacog, de nem mer elhúzódni, 
nehogy megint eltűnjön. Akkor gyorsan vet
kőzött, lehányta magáról a ruhát, s mire ő 
utolérhette volna, már a tengerbe vetette ma
gát. Kapkodva vetkőzött ő is, és követte. Ott 
csapkodtak a hullámokban, s a távolban vá
ratlanul tűnt fel egy hajó. »Eszed ágában sem 
volt házasodni!« De hiszen te mondtad, 
hogy nem jössz hozzám feleségül — nyög 
HáBé elveszetten. — Akkor ki hazudott, te 
vagy én? »De hiszen világosan közölted ve
lem még megérkezésed után, az első együtt 
töltött éjszakánkon, hogy eszed ágában sin
csen itt maradni. Nem tudnád végleg el
hagyni a szülőföldedet.« Ez igaz, de... »Na
hát. S pontosan tudtad, hogy bizonyos okok
ból én már nem mehetek vissza oda. Milyen 
házasság lehetett volna hát a miénk? Te ott, 
én itten, Alexandriában. Leveleztünk volna...«

Hősünk sóhajt, bemegy a múzeumkert
be, leül egy padra, előveszi a könyvet és 
megkeresi a verset.

De Páris zúg, irdatlan szíve dobban 
Kő, szó, fény, hang minden szívdobbanás 
S ifjú szíved visszadobog titokban 
Többé nem szólítja így soha más 
Versekért hevülsz és hozzá szerényen 
Almaboron élsz és fehér kenyéren, —
A pék, mikor megcsalta felesége,
Szakállt növesztett és lement vidékre. 
»Látod — simul hozzá újra Piros, és ő 

megborzong az érintésétől —, nekem akko
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riban soha nem olvastál verseket... Csak egy 
érdekelt, de az állandóan, hogy minél hama
rabb fejemre borítsd a szoknyám, hogy kielé- 
gíthesd állati vágyaidat.« Téged soha nem 
érdekeltek a versek. »Honnan tudod? Soha 
nem szavaltál nekem! Soha nem mondtad, 
hogy az életednél is jobban szeretsz. Mindig 
magaddal voltál elfoglalva, te önző disznó.« 
Változott volna valamit is a helyzet, ha ott a 
tengerben, mikor végre utolértelek és két
ségbeesetten biciklizve próbáltam fönntarta
ni kettőnk súlyát, miközben a szám a te 
tengervíztől sós szádra tapadt, s azt hittem, 
megfulladok, ha közvetlenül azután, kifele 
úszva, mondjuk verseket dünnyögök ne
ked?... »Igen. Talán tényleg hozzád megyek 
akkor feleségül. Még a levélházasságot is 
vállalom...« Na jó, ebből elég, ne zaldass... 
»Ha törvényesen is a hitvesed vagyok, éven
te többször is meglátogathattál volna. Kellett 
volna adjanak útlevelet...« S arra nem gon
dolsz, hogy mibe került volna ez nekem? Ne 
nevettess ki, a pénz Hadzsi halála után már 
nem volt akadály. Tehetős alexandriai üzlet- 
asszony voltam...« Nem, ő nem a pénzre 
gondol. »Hát akkor mire?« Az állandó utaz
gatásaival megint és újult erővel hívta volna 
fel magára a szervek figyelmét. Zsarolható- 
vá vált volna. Ülhetett volna egy hófehér 
papírlap előtt a szekun, hogy beszámoljon 
alexandriai útjairól... »Önző voltál mindég 
is, Hutera — nevet Piros. — csak magadra 
tudtál gondolni. A nyomorodra. A mániáid
ra. S közben úgy éltél, mint hal a vízben, ha 
feszélyezett volna a helyzet, ide költözhettél 
volna hozzám. Mindig mondtad, mennyire 
megejtett érmék a bűnös városnak a vará
zsa...«

Hutera feláll, engesztelőén nyúl Piros 
felé, de ismét csak az üres levegőbe markol, 
a lány közben eltűnt valamerre. Idegesíti, 
hogy újabb kapcsolatukban egyértelműen 
övé az irányítás. Akkor jön és akkor tűnik el, 
amikor akar!... Feláll, és kezében a verses
könyvvel, botladozva indul meg. A napsü
tésben gömbök közé vész egyetlen szerelme 
imádott arca.

Később villamosra száll, majd autóbusz
ra, és kimegy Rákoshegyre, sokáig keresi 
Málik házát, már harangoznak, amikor vég
re megtalálja.

All a zöldre festett kapu előtt, nézi a ta
karos családi házat a kerítés lécein át. Hara
pós kutya — olvassa a figyelmeztetést, s 
rossz kedve pillanatok alatt illan el, szíve 
megtelik derűvel, vigalommal. Elvigyoro- 
dik. "Ez rá vall. Ez a harapós kutya. Málik, a 
nagy erejű."

»Az Mácsik volt—súgja Piros —, tudom, 
mert meghozattam Alexandriába Mikszáth 
összes műveit, s halálom előtt ezeket olvas
tam...«

HáBé döbbenten fordul a hang felé, de 
szerelme, ki tudja miért? — cselekedetei ki- 
fürkészhetetlenek, idegesítően kétértelműek 
s tele vannak váratlan fordulatokkal — lát
hatatlan marad.

így hát újra nem tudja megvallani neki, 
mennyire otthon érezte magát Alexandriá
ban, azokon az összetéveszthetetlen, semmi 
más estéhez nem hasonlító estéken, amikor 
a félhomályban még ott bujkált a fullasztó 
délutáni meleg, de a tenger felől halszagot és 
némi friss légáramlatokat is sodort a bágyadt 
szellő; hallani lehetett időnként a müezzin 
egyforma, tagolt kiáltásait, néha torokhan
gon éhes vagy fáradt tevék üvöltöttek, zúg

tak a gépkocsik is, női nevetés hallatszott az 
utcáról, s ha elindultak sétálni, egymástól 
egyenletes távolságra, ügyelve, hogy még 
véletlenül se érjen egymáshoz a kezük vagy 
a könyökük, láthatták a közeledő éjszaka 
előhírnökeit: selyemfiúk, kurvák, zsebmet
szők suhantak tova az alkonyaiban; egy öregasz- 
szony üzlete előtt ülve kártyát vetett, és egy 
másik mindég fél kilenc fele kezdte piros, 
repedezett bőrretiküljével ütlegelni unokája 
fejét, de a kopaszra beretvált fejű fiú érthe
tetlen módon, nem menekült, soha nem is 
hajolt el az ütések elől, pedig egy este — és 
erre az estére világosan emlékszik, ez elkü
lönül a többitől — egy ütés telibe találta az 
orrát, azonnal vérezni kezdett, a vércseppek- 
től váratlanul, ahogy jött, el is múlt az öregasz- 
szony brutális, eszelős dühe, s anélkül, hogy 
mondott volna valamit, a porban fetrengő 
kutyák közé hajította a véres retikült (bár a 
félhomályban elég nehezen lehetett elkülö
níteni a repedt piros bőrfelületen a vércsep- 
peket, talán sötétebbek voltak? de erre sem 
mert volna megesküdni), és keresetlen moz
dulattal a fiú lábához borult, csókolni kezdte

a kezét, mire a vérző orrú fiatalember, aki 
kezét sem emelte az orrához, semmit nem 
tett azért, hogy megpróbálja csillapítani az 
erős vérzést, durván tépve ki magát a kezé
ből, egyetlen szó nélkül rohant el; a sarkon, 
ezt még jól látta Hutera, bár akkor Piros 
érthetetlen módon közel húzódott hozzá, és 
megfogta a kezét, tenyere meleg volt, nem 
úgy, mint most, s védelmet kérőén simult 
hozzá, egy magas, fehér zakós fiú várta, szá
jon csókolta, zsebkendőjével törülgette az 
orra vérét, és egymásba karolva tűntek el a 
sokat látott píneák ámyákában; ő visszafor
dulva a síró-átkozódó-toporzékoló öreg
asszonyra meredt, s nem értette, mitől kezd 
remegni Piros hozzásimuló teste, aztán meg
látta a két arabot: az utca közepén jöttek, 
hatalmas termetű férfiak, turbánban, kö
penyben, csupán az különböztette meg őket 
a sűrűsödő homályban, hogy az egyiknek 
fekete kötés fedte a jobb szemét, beszélni 
kezdtek, egymás szavába vágva, de nem si
etősen és nem is idegesen Piroshoz, aztán 
kivártak, számonkérően néztek rá. Piros ek
kor szólalt meg először, mondott valamit 
arabul, mire az az öles termetű férfiú, akinek

kötés volt a szemén, a ruhaujjából előhúzta 
handzsárját, a helyzet valószerűtlen volt s 
legalábbis kétértelmű, a tetők fölött ebben a 
pillanatban jelent meg a hold, ez a szomorú, 
bujkáló asszonyszem, s valahol a másik ut
cában magas fejhangon énekelt egy nő, de 
hogy miről és milyen nyelven, azt nem tudta 
kivenni; érezte, cselekednie kell, teste meg
feszült, védelmezőn lépett szerelme elé, egy 
pillanatra átvillant az agyán élete néhány 
kulcshelyzete, mikor meghalhatott volna, 
ott, a német városban, talán ha nem sikerül 
időben lefegyverezni az agárarcú tiszt embe
reit, igen könnyen lelőhették volna, azután a 
felsőtábori őszi vadászaton is golyót kapha
tott volna a hátába, s hányszor menekült el 
félmeztelenül különféle lakásokból, a várat
lanul hazaérkező, féltékeny férjek elől is, de 
mindég megúszta, talán azért, hogy itt hal
jon meg, Alexandriában, itt fusson zátonyra 
végképpen élete, ebben a különös, extrém 
városban, ahol Afrika és Európa randevúzik 
egymással, és a hely gonosz szelleme, az 
irigység, a szerelem s féltékenység, és a játék- 
szenvedély démonainak arcát öltve kísérti a 
veszteseket és a nyerteseket, hogy ne legyen 
soha egy szabad pillanatuk, hogy mindég, 
minden percben érezzék, hogy bilincseknél 
és láncoknál erősebb kötelékek láncolják 
őket ehhez a városhoz; a férfi, akinek nem 
volt kötés a szemén, ekkor előrelépett, pu
hán ragadta meg őt az övénél fogva, fölemel
te, azzal sem törődött, hogy a kapálózó Hu
tera kétszer is az arcába vág, kíváncsian me
redt rá, ahogy a bazárban nézegették honfi
társai a vásári termékeket, aztán elvigyo- 
rodott, megcsóválta a fejét, és messzire hají
totta magától Huterát, míg a másik egyetlen 
követhetetlen mozdulattal szúrta mellbe Pi
rost, aki bizonyára már ott, a helyszínen el
vérzett volna, ha a még mindég síró, topor- 
zékoló és átkozódó öregasszony — amíg ő 
ájultan feküdt — nem hívja a mentőket, az
tán a kórházban, sajgó tarkóját masszírozva, 
egy utcakőbe verhette bele, fel is hasadt, erő
sen vérzett, s a fiatal francia orvosnő őt is 
ellátta (bekötözte), s próbálta vigasztalni; az
után a tágas kórteremben ült egész éjszaka, 
körülötte több öreg arab is haldokolt, s egy 
zsidó öregasszony körül felsorakozott a csa
lád, itt ült kissé szédülten magán kívül lévő 
szerelme ágya mellett, s töprenghetett, mi
hez is kezd magával és az életével, ha Piros 
belehal a tüdőcsúcsot is érintő és valószínű
leg erős belső vérzéseket okozó késszúrásba; 
nézegette a képernyőn hevesen meg-meg- 
ránduló, hol hihetetlen lassúsággal vánszor- 
gó extraszisztolék jeleit, s ő, aki nem hitt 
istenben, a szívében hosszan imádkozott ak
kor, hogy ne álljon meg, mégse álljon meg 
szerelme makacs szíve, de ugyanakkor már 
azon is töprengett (az aggodalom és a tervez- 
getések nemhogy megsemmisítették, köl
csönösen kioltották volna, hanem egyenesen 
táplálták egymást), hogy mihez is kezd, ha a 
szerelme mégis meghal; sejtette, haza kelle
ne mennie, időlegesen elhagyott otthonuk
ba, s némi pénzt mindenféleképpen magá
hoz kellene vennie Piros ládikájából; sejtette, 
hogy a lány különös ügyekbe keveredett, s 
azt is, hogy őt az örökösök, a rokonok, a 
sértett, dühöngő, s ám lám, még ölni is képes 
üzletfelek aligha fogják megtűrni a házban, 
s akkor itt áll, mert másként nem tehet, ebben 
a bűnös városban, pénz és ismerősök nélkül, 
a sors kénye-kedvének kiszolgáltatva, de
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nem tudott megmozdulni, nem tudott elvál
ni Piros alabástromfehér, talán már a halál 
előszobájában várakozó imádott, szív alakú 
arcától; ült az ágy szélén elveszetten, közben 
a rokonság elment, s a zsidó öregasszony, 
akit rokonai végül is magára hagytak, elájul
va, delíriumban hangosan kezdett rikoltoz- 
ni, és elvesző, egymás körül kóválygó, egy
mást nem is folytató, fel-felszakadó, rend- 
szertelen szövegeibe furcsa módon román 
szavak is vegyültek (?), többször mondta 
például, hogy "aiurea”, s Hutera ilyenkor 
majdnem felröhögött kínjában, annyira talá
lónak érezte helyzetére e kifejezést, s a nagy 
kérdést is akkor tette fel magának először: 
tulajdonképpen mit keresel te itt, te balfácán? 
de nem tudott válaszolni; erre a kérdésre 
talán nem is volt válasz, aztán az öregasz- 
szony váratlanul riadt fel, némán meredt 
Huterára, s elmosolyodva egy narancsot 
nyújtott feléje, ő el akarta engedni a Piros 
forró, lüktető kezét, hogy meghámozza, ak
kor tört rá hirtelen a fáradtság is a sok aggo
dalomtól, a torka is kiszáradt, meleg volt az 
éjszakai kórházban, a betegek ide-oda forgo
lódtak ágyaikon, beszéltek álmukban, jajgat
tak is, érezte, hogy a narancs most jót fog 
tenni, ahogy elképzelte az ízét, azonnal 
összefutott a szájában a nyál, ám nem tudta 
elengedni szerelme kezét, mert hirtelen érez
te meg, hogy ha gyengén is, de megszorítja, 
az arcába meredt, s akkor felnyíltak a szemei, 
kanosaiul, elveszetten meredt rá, nem menj 
még el, Béluska, suttogta, ne félj, nem hagy
lak el, még nem halok meg!, s ő megfeledke
zett kínzó kérdéseiről, a kórteremről, a többi 
betegről, a fullasztó melegről, szomjúságá
ról, sőt a parancsról is, a müezzin kiáltásait 
hallgatva tehetetlenül szorította Piros kezét, 
s tudta, már nem megy sehova.

— N ahát, nem  hiszek a szememnek — je
lenik m eg a kapuban Málik, s hátra paran
csolja a nagy fehér komondort.

— Hogy élsz, kam erád — öleli meg hő
sünk egykori bajtársát.

— Mint Mard Hevesen.
"És Párizs zúg irdatlan szíve dobban" — 

rémlik fel bennem óhatatlanul is a vers, de 
nem tudja folytatni, mert a továbbra is látha
tatlan Piros gúnyosan jegyzi meg: »örökké 
hazudsz. Nem is voltál Párizsban!« »Mind
egy az. Alexandriában viszont a te jóvoltod
ból igenis voltam, noha hiába próbáltalak 
őszintén, fenntartások nélkül szeretni téged, 
abban a hitetlenül koszos, tarka, bűnös vá
rosban, mert nem hagytad. Inkább a halálba 
menekültél előlem!...« »De hát én nem tehe
tek arról, hogy mellbeszúrt az a dühöngő 
őrült!...« De miért?—morog HáBé.—Sokkal 
boldogabb lennék, ha végre felvilágosítanál, 
miért is öltek meg azon a langyos estén? 
engedd meg, de ez is rávall. Tele voltál tit
kokkal. És becsaptál. Mindig becsaptál.

— Kivel társalogsz, Bélám? — álmélko- 
dik Málik. Ennyi erővel akár be is mehet
nénk. Megnézhetnéd a házam. Vagy itt 
akarsz szobrozni, az idők végezetéig a ka
pum előtt, és magaddal akarsz beszélgetni? 
Begolyóztál? Ittál? Mátyus vagy? Sok volt a 
nyakolaj? A mókusvíz?!

— A szeretőm látogat mostanában.
— Mikor halt meg?
— H arm inc esztendeje.
— Engem is meg-meglátogat néha az 

asszony, de ő csak most, a tavaly halálozott 
el. Ne törődj vele, pajtás. Néha már hallani
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vélem Szent Mihály lovának a dobogását is, 
szikrázik a patkó a kockaköveken, s tudom, 
ha megáll a kapu előtt, nincs apelláta, indulni 
kell az utolsó útra!...

— Ha ugyan az lesz az utolsó.
Bemennek az udvarra.
HáBé a kutyával ismerkedik. Málik gya

nakodva bámulja, a komondor pedig vidá
man ugrándozik körülöttük, majd torok
hangon nyüszíteni kezd, és eszelősen kapar
ja a földet.

— Te látod őt?
— Én igen. Néha. Nem mindig. Az előbb 

például nem láttam.
— Én sem.
— Te a saját feleségedet látod, Pisti. Min

denkinek a magáé.
— De ez nem igazság, a tiéd fiatal és szép, 

míg az enyém... S állandóan óv, ezt ne csi
náld, Pistu, azt ne csináld. De hát meghaltál, 
Rózsám, legalább most hagyjál békében, hes- 
segtetem el idegesen én.

— És erre ő?
— Erre ő meghatódik, hogy amíg élt, soha 

nem szólítottam meg ilyen szépen, soha nem 
mondtam neki, hogy Rózsám, csak azt, hogy 
Rozi, vagy ha piásan érkeztem haza a cigá
nyokkal, akkor azt énekeltem, hogy Rózsi, 
Rózsi, mi bajod?... Sírni kezd, átlátszó köny- 
nyei szétporladnak a levegőben, megsimo
gatja hideg kezével az arcom, s egy ideig nem 
jön, hiába imádkozok, hiába istenkedek a 
fényképei előtt.

Málik sóhajt, bontott vodkásüveget vesz 
elő a kredencből. Tölt két deds pohárba.

— Egyedül élsz? — krákog HáBé, Piros 
ismét láthatatlan, de mintha érezné hideg 
kezét a homlokán, érdekes, érintése most nem 
borzongatja meg, hanem határozottan meg
nyugtatja.

— Mint az ujjam. És te, pajtás?
— Szintén zenész.
— Neked se lehet túl könnyű. Az öregnél 

voltál?
— Nála szálltam meg.
— Ezt rosszul tetted — ingatja a fejét 

Málik. — Egyfelől jöhettél volna ide hozzám 
is — szomorúan nézi HáBét, és ingatja a fejét. 
— Hely van elég, és lehet énekelni. Másrészt 
szegény Sasvári őrnagy úr be van csavarod
va. Most éppen a vitézi rend a leányálma. 
Mesélte neked, hogy én fogom tolni az ün
nepségre, ha mégis visszakapja. Az avatásra. 
Vén bolond. Vitéz akar lenni, címileg is, noha 
ő igazán az. Ismered. Vitéz Sasvári Éde! Mó
kás, mi?

— Nem akart ő odamenni — sóhajt Hu
tera. — Eszébe se jutott volna soha, hogy 
éppen az őrnagy úr szállóvendége legyen, 
egy otthonba ment a papja levelével, kapott 
is helyet 1500-ért egy éjszakára...

— Mennyiért — döbben meg Málik. — 
Jöttél volna ide, tudod, mennyi sört vehet
tünk volna arra a pénzre?

— Ráadásul nem is maradhatott ott.
— Kidobták? — döbben meg Málik, és 

újratölti a poharakat, hiába int elhárítólag 
HáBé. ^

— O jött el, mert ráakaszkodott egy tégla.
— Elmondtad az őrnagy úrnak — élén

kül fel Málik. — Evvel nem lehet itt viccelni, 
hékám.

— Persze. És akkor hívott oda, csak egy 
éjszakát töltöttem a panzióban, hajnalban el 
is tűntem, hogy az ügynök lehetőleg veszítse 
el a nyomomat.

— S azt nem mondta az őrnagy úr, hogy

eseüeg... hogy talán miatta figyelnek?!
— De...
— Mondtam, hogy beteg, csakhogy tu

dod, neki nemcsak üldözési mániája van, őt 
szegényt tényleg üldözték. Mindenkit meg
viselt volna egy ilyen élet. Egyébként a fickó, 
aki rádragadt, tényleg ügynök volt?

— Nem tudhatom biztosan, az üyesmit 
nehéz eldönteni.

— Mégis, miből következtettél erre? — 
Málik kiissza a poharát, arca átmenet nélkül 
vörösödik ki, feláll a székről és öles léptekkel 
jön-megy a tágas konyhában, köröz Hutera 
körül, ahogy otthon konyhájában a neszte
len, már-már repülő párducok szokták, ami
kor a félhomályban kínjában (fázik is, és a 
sötét idegesíti) bekapcsolja a gázt.

— Minden érdekelte.
— Az is lehet, csupán kíváncsi volt, egy 

magányos, minden és mindenki iránt érdek
lődő vén szamár.

— Minden lehet.
— Az öreg beszélt neki a kőbányai pin

cékről? — Málik megáll Huterával szemben, 
szúrósan mered rá.

— A barlangokról!...
— Beszélt vagy nem beszélt?
— Valamit mondott, miközben beretvál- 

ta — döbben meg HáBé. — De nem volt 
vüágos. Még mikor elmentem, a tegnap este 
az ajtóból is utánam szólt, hogy meg ne fe
ledkezzek a kőbányai barlangokról.

— Megtudta volna, melyikben van a... — 
Málik elhallgat, újabb pohárka vodkát iszik, 
teli szájjal szedi a levegőt, szemmel látható
lag ideges valamiért.

— Most már kíváncsivá tette — nevet 
HáBé, de egyelőre nem nyúl a poharához. — 
Mi van azokkal a kurva barlangokkal vagy 
pincékkel?

— O, ez egy hosszú történet — sóhajt 
Málik, valahonnan a háta mögül, mint az 
előbb a rejtőzködő Piros. — Ötvenhatban, 
november elején oda állítólag ásott el vala
miket az őrnagy úr. Iratokat, de hogy kikre 
vonatkoznak, vagy hogy mire, még nekem 
se árulta el. Listák lehetnek, pénzek is talán, 
arany, vagy fegyverek, zászlók, érmek, ék
szerek?... Minden lehet. Nagy tervei vannak 
ezekkel a ládikákkal, ha majd eltakarodnak 
az oroszok. Biztos, most legújabban téged 
akar megbízni azzal, hogy...

— De hát én a terepet se ismerem — 
dadog Hutera. — Én itten idegen vagyok.

— S az őrnagy úr se tudja pontosan, a 
Gergely utca mdyik részén is van a pince, 
ahol alá ereszkedett, csak sejti. Mindenesetre 
én már kerestem, mert természetesen engem 
is megbízott vele, de nem találtam semmit, s 
úgy látszik, azt hiszi, el akarok titkolni előle 
valamit, s téged is mozgósít. Szép dolog, 
mondhatom.

— De milyen barlangok, Pityukám? Az 
egész, már meg ne haragudj... Még, hogy 
pincék, barlangok! Jó, hogy nem küld le az 
aggteleki csepkőbarlangba!...

— Valóságos földalatti várost rejt a régi 
Kőbánya alatt a föld telhetetlen méhe— utá
nozza Málik igen sikeresen, egykori pa
rancsnokuk rekedt baritonját. — A Körösi, 
Maglódi, Gergely, valamint Kada utca által 
határolt négyszögben kettőszáznegyven 
négyzetméternyi területen, harminchárom 
kilométer hosszú barlangrendszer húzódik, 
hat és harminc méteres mélységben három, 
illetőleg tizennégy méter belmagassággal!...
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— Olyan az egész, mint egy geometrikus 
horrorfilm — nevet Hutera. — Az adatok 
ijesztetek. És valamiféle normális magyará
zatod van arra, hogy hogyan keletkezett ez 
a pince- vagy barlangrendszer?

— Ez a labirintus? — kérdez vissza Má- 
lik. — Szinte egy napot töltöttem lenn a sö
tétben, s amikor a zseblámpám kifingott, azt 
hittem, megőrülök, szerencsére gyertya is 
volt nálam.

— Na jó, majd ketten megyünk — vigyo
rog Hutera —, felszerelkezünk fáklyákkal is. 
De mondjad, hogyan keletkeztek ezek a bar
lang-útvesztők?

— Száz esztendeje számolták fel a Lánc
híd oroszlánjainak alapanyagát is biztosító 
ősi mészkőbányákat. A múlt században gon
dosan betömött üregek azonban a jelenben 
nagyon könnyen beszakadhatnak, veszélyez
tetve csatornákat, vízvezetékcsöveket, sőt 
épületeket is. A lakókról nem is beszélve!...

— Ez tényleg olyan, mint egy rémtörté
net. Vámpírok vannak? — mered Hutera a 
megdöbbent Málikra, de az egykori őrmes
ter komoran néz rá.

— Nem, Bélám. Ez nem mese. S lehet, 
hogy az öreg elásott ládikái is léteznek vala
hol, de ki tudja, hol várhatják a felfedezőiket 
abban a labirintusban? Soha senki nem fogja 
megtalálni őket.

— Vajon? — élénkül meg HáBé. »így sze
retlek, ilyen magabiztosan!« - súgja a látha
tatlan Piros, és jéghideg szája újra hősünk 
füléhez ér.

Elkábul megint, Alexandriában van, de 
most nem a kórteremben, a halott Piros kezét 
szorongatva, hanem a tengerparton kószál, 
egyedül, élvezi, hogy lába bokáig süpped a 
puha és selymes homokba. Indulnia kellene 
haza, két nap, és lejár az útlevele, de képtelen 
dönteni. Akkor jelenik meg előtte először 
kedvese szellemalakja, de még nem szólal 
meg, csak bánatosan nézi. Nagyon megijed, 
menekülni szeretne, távolabb egy kutya vo
nít, égnek emelt fejjel, s a sirályok is egyre 
idegesebben kóvályognak fölötte a levegő
ben. A partszakasz ebben a korai órában még 
üres, a legkitartóbb és legelszántabb fördő- 
zők sem érkeznek még meg, így senki nem 
látja a döbbenettől megmerevedő Huterát és 
a tőle három lépésnyire lebegő, sugárzó Pi
rost.

— Mi van veled, Béla — rázza a vállát a 
döbbent Málik. — Megint itt van?

— A fáradtság — dadogja hősünk, és 
képtelen erőfeszítéssel ragadva ki magát a 
lassan mindenképpen rázáruló látomásból 
(ha tudná, amit mi már tudunk, hogy csupán 
tíz napja van hátra az életéből, talán nem is 
igyekezne mindenáron függetleníteni magát 
Piros rendkívül makacsul ismétlődő látha
tatlan jelenlététől, de nem tudja...) — És a 
pincék — fordul élénken a lesunyt fejjel vá
rakozó bajtársához.

— Barlangok, Bélám...
— Nem okoznak mélyépítési gondokat, 

például?
— Hát már hogy a francba ne okoznának! 

Mindez nyilvánvalóan nyugtalanítja az ide
ges lakókat...

— Mindez akár idegenforgalmi látvá
nyosság is lehetne — álmodozik Hutera. — 
Ki kéne építeni; bárok, szállodák, kuplerá
jok, garázsok, barlangszínházak, barlang
mozik. Egy csodálatos föld alatti látványos
ság is lehetne...

— És a kincsekről, szóval a ládikákról 
mondott valamit? — tér vissza Málik mélán 
a kiindulóponthoz.

— Nem. Csak a pincékre hívta fel a fi
gyelmét...

— Lehet, hogy nincsen is kincs. Lehet, 
nem is kincseket ásott el. Az is lehet, fegyve
reket vagy bombákat, mit tudom én? Lehet, 
egyszerűen fantáziái az öreg. Mostanában 
láthatólag felcsigázták az események. Meg
látogatta Kéry tábornok úr is, hát ettől aztán 
teljesen kiakadt. Azóta megint nagyon aktív.

HáBé futólag látja, amint egy sötét, esős 
éjszakán, a ládikókat targoncán húzva maga 
után, golyószóróval a nyakában egykori fe
lettese megáll a Gergely utcai ház előtt. Meg
remeg, az őrnagy targoncástól eltűnik a szét
eső esős éjszakában. Peregnek a konyhaasz
talra az esőcseppek.

— De ki viseli gondját?
— Van bejárónője. És itten vagyok én is. 

Ne féltsd te Sasvári Edét. Meg tudja ő szer
vezni az életét, még leszálló ágban is. Inkább 
arról énekeljél már valamit, hogy mijáratban 
vagy errefelé?

— Egy regensburgi ismerőse hívta meg.

Holnap jön utána, és irány Ausztria!...
— Holnap délig tehát szabad vagy?
— Már mennyire — legyint Hutera. - Itt 

van Piros is. Mostanában mintha állandóan 
mellettem lenne. Ez mit jelent vajon?

— Fáradtság — sóhajt Málik, és újratölti 
a poharakat. — Nem vagy éhes? El kellene 
indulni már ebédelni.

— Nincs errefelé egy jó kiskocsma?
— De — vigyorog Málik. — Itt van a szom

szédban a Vadgalamb. A törzshelyem.

13. Az önpusztítás 
módozatai
így történik, hogy a bajtársak hosszadal- 

masan készülődve, felkerekednek és elslaty- 
tyognak a Vadgalambba. Málikot már 
várják. Érdekli őket az erdélyi barát is. Ma
rosvásárhelyről kérdezik, és a forradalom
ról, a terroristákról. Pirost zavarhatja az egy
re élénkebb társalgás is (tesz ugyan még né
hány tétova kísérletet, de miután nem tudja 
igazán felhívni magára a sörtől egyik pilla
natról a másik berúgó, s tán ezért is egyre 
összefüggéstelenebbül hamukázó, egyre 
csapongóbb Hutera figyelmét) sértődötten 
eltűnik.

A két barát megebédel, húslevest fo
gyasztanak és marhaperkeltet, savanyóu- 
borkával. Csopaki rizlinggel nyomtatják el. 
Hangulatuk meredeken emelkedik, utolér
jük a röhécselő, daloló társakat is, már anek- 
todáznak, vicceket mesélnek, madarat lehet
ne fogatni velük. Az ivócimborák egyre har
sányabbak, lobognak a vidámság lobogói. 
Huterának többször felrémlik, hogy mennie 
kellene, az öreg várja, mégiscsak a vendége, 
alkalmazkodnia kell, nem mehet haza föld
részegen, de Málik szelíd erőszakkal nyomja 
vissza a székre, s hallani sem akar arról, hogy 
elmenjen. Aztán lassan megadja magát, már 
képtelen kiszakadni a helyzetből. Rázárul az 
estébe hajló délután. Sodródik, mint annyi
szor életében. Rémlik, hogy késő este egy 
társasággal énekelve hagyják el a Vadgalma- 
bot, kocsiba ülnek, ide-oda dől az autóban, 
lehet, el is alszik? Rémlik, hogy később vala
hol egy folyó partján állnak Málikkal és egy 
kéményseprővel, aki miután értesül arról, 
hogy Hutera nagybátyja is kéményseprő 
mester volt a messzi Erdélyben, szívébe zárja 
hősünket. Aztán vége lesz ennek is, egy fa
széken gubbaszt valahol egy tágas, félhomá
lyos konyhában, s azon töpreng, hogy hol 
rontotta el az életét? Könnyekkel sír, annyira 
sajnálja önmagát. Érzi az arcán a szél érinté
sét, s el nem tudja képzelni, miféle szél fújhat 
ennyire ebben a konyhában?! Borzong. Piros 
ismét megjelenik, most láthatja is, ismerős, 
karcsú, a halálban sem változó alakját —, a 
lány szánakozva nézi, de nem mond semmit. 
Mintha mégis a folyó partján szobrozna és 
feléje jönne a folyó, körülfonja, lebeg a víz 
színén, mellette Piros tempózik, az utcai 
lámpák fényében megcsillan fehér fogsora, 
szája élvetegen elnyüik, mint általában a 
csók előtt. Há Bénák, maga sem tudja, miért, 
sírhatnékja van. De most nem képes egyetlen 
árva könnyet sem kisajtolni égő szeméből. 
Nézi, amint széles karimájú, nagy, fekete ka
lapokat sodor a szennyes ár, vicsorgó döglött 
kutya- és macskatetemet, bútorokat, faága
kat. Piros távolodik, hiába igyekszik utolér
ni, nem képes rá, váratlanul egy dereglye 
kerül közéjük, a dereglyében síró csecse
mők, aléltan heverő öregemberek. Nem le
het tudni, alszanak-e vagy meghaltak? 
Sírnak a parton a szomorúfűzek, peregnek a 
levelek a folyóba. Valahonnan távolról iszo
nyú bőgést hoz a szél, egykedvűen sodorja, 
eljátszik vele. Nem tudni, valóban oroszlá
nok bőgnek-e, vagy az alexandriai tevék. 
Váratlanul világosodik ki, a szemsértő fény
ben egyedül tapicskol a piszkosszürke ha
bokban. Távolabb lángol a határ. »Lehet, a 
kártyagyárat gyújtották fel elvetemült, go
nosz emberek — suttogja Piros valahonnan 
a közeléből, de most megint nem látja —, 
lehet, az erdőt. Akkor szép sűrű az erdő, 
mikor ég.« Váratlanul gyúl meg a folyó vize 
is, menekülni szeretne, de tudja, hogy lehe
tetlen, körülveszi a tűz...

Amikor a haja is lángolni kezd, kétségbe
esetten riad fel. Ruhásán, de cipő nélkül fek
szik egy ismeretlen szoba széles családi 
ágyán, s zsibbadt kezét masszírozva, igyek
szik visszaemlékezni, hogyan is került ide? 
Lassan összeáll a kép. A konyhaasztalon egy 
ibrikben kávé, mellette egy üveg kőbányai 
sör s Málik levele: Jól betintáztunk, cimbo
rám — olvassa a dülöngélő, verébfej nagysá
gú betűket —, az őrnagy úrnak telefonoz
tam, nem haragszik, a bejárónővel elküldte

» » » » » »
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a táskádat is. Jó utat kíván, s arra kér, ne 
feledkezz meg róla, ha megjártad Regensbur- 
got, okvetlenül keresd fel. Jaj igen, még azt is 
üzeni, hogy tekintsd meg, ha tudod, a naum- 
burgi dómban bizonyos Uta szobrát is, ne 
hagyd ki, ha véletlenül arra jársz... Jó utat. P.

HáBé megkeresi a fürdőszobát, zuhanyo
zik, később lassú kortyokban erőlteti magába 
a kávét és a sört, az ugyancsak kikészített 
kolbászhoz és sajthoz hozzá sem nyúl, ha 
csak evésre gondol is, émelyegni kezd. Ellen
őrzi az időt, fél tizenegy. Lasssan indulhat, a 
vár innen elég messze van. Ellenőrzi a zokni
jába rejtett bankókat, a pénze megvan, mehet 
taxival is, nem gond. Piros megjelenik előtte, 
szánakozva mosolyog. »A te korodban, Bé- 
lus, ártanak már az ilyesféle idült kicsapon
gások. Nem gondolod?« Legalábbis siettetik 
a találkozásunk napját — legyint HáBé. 
»Nincs is az már olyan messze, mint hinnéd» 
— nevet talányosán Alexandriában meggyil
kolt szerelme, s ő váratlanul Utára gondol. 
Hol is látta ezt a reprót? A naumburgi dómot 
bemutató prospektusban? Egy folyóiratban a 
tiszteles úrnál? Gyönyörű, sugárzóan indu
latos női fej, hajfodor, korona, akaratos száj. 
És a szemek, a szemek!... A szemétől nem 
lehet szabadulni. Aki egyszer is látta, el nem 
felejti többé soha.

Bezárja az ajtót, a lábtörlő alá teszi a kul
csot, megsimogatja a körülötte ugrándozó, ör
vendező komondor fejét, kimegy a kapun, a 
kaput is bezárja, és az udvarra dobva a kulcsot, 
gyors léptekkel indul el az erősödő tavaszi 
szélben. A gyorsforgalmi úton leint egy taxit. 
Fiatal nő vezeti, szól a rádió, de most nincs 
szerencséje, nincsenek hírek, zene szól.

— Nem tudja, mi történt Marosvásárhe
lyen? — érdeklődik.

— Ölik egymást — szól hátra flegmatiku
sán a taxisofőmő, de nem részletezi.

így aztán az elképedt HáBé sem mer kér
dezni semmit, tíz perccel 12 előtt érkeznek 
meg a várba, kifizeti a túl borsosnak tűnő 
árat, a lány ránéz: különben telefonálni sem 
lehet Vásárhelyre — mondja, és eltorzul az 
arca, de még mielőtt megtudhatná, miért, 
bevágja az ajtót, és elhajt. A szakadozott fel
hők közül előbukkan a nap, és hősünk a 
sugárzó fényözönben látja meg a Hadik szo
bornál várakozó, régen látott barátját. Tóbiás 
mosolyogva integet, s ő kételyeitől megsza
badulva, szinte futva siet feléje az élesedő 
fényben. Nem tudja, hogy még csak kilenc 
napja maradt az elbaltázott életéből. »Vigyázz 
magadra, Béla!« — hallja még Pirost, de hiába 
lassít le és fordul meg, többé életében már nem 
látja szerelme maka s ü l  kísértő szellemalakját, 
az utolsó napjaira végérvényesen és megmá- 
síthatatlanul egyedül marad.

1999. december 15. — 2000. január 7.
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FRANZ HODJAK karcolatai

Legenda a kútról
Amikor XTV. Rámszez fáraó újból észre

vette, hogy az elégedetlenség aggasztó mé
reteket és formát öltött birodalma fő
városában, sürgősen magához hívatta a leg
nagyobb méltóságokat. Híveim, szólt hozzá
juk, úgy hallottam, hogy létezik valahol a 
város közelében egy kút, amelyről azt tart
ják, hogy feneketlen. Ez a kút foglalkoztat 
engem jó ideje éjjel-nappal, és attól tartok, 
hogy csak akkor nyerem vissza éjjeleim és 
nappalaim elveszett nyugalmát, ha birto
komban lesznek az egyértelmű bizonyíté
kok, miszerint ez a kút valóban feneketlen.

Amikor a fáraó mondandója végére ért, 
hozzálépett a főméltóság, mélyen meghajolt 
a trón előtt, és alázatos hangon imigyen szólt: 
Fáraóm, bocsáss meg, amiért bátorkodom 
téged arra figyelmeztetni, hogy egy ilyesfajta 
vállalkozás kissé értelmetlen lenne. Hogy be
bizonyíthassuk a kút feneketlen voltát, pon
tos méréseket kellene végezni, amelyek 
azonban soha nem érnének véget, épp ami
att, mert a kút végtelenül mély.

Beszéde után a méltóság alázatosan visz- 
szavonult, a fáraó magához intette, megpa
rancsolta neki, hogy foglaljon helyet a 
jobbján, a trónus legalsó lépcsőjén, és azt 
mondta: Te vagy a legbölcsebb a bölcseim 
közül, és ebből az alkalomból is elismétlem, 
hogy ritka éleselméjűséged végtelen büszke
séggel tölt el. Ezért elnéző leszek, és csupán 
annyit mondok neked: vállalkozásomnak 
igenis van értelme, viszont te azt a hibát 
követed el, hogy az értelmet ott keresd, ahol 
nincs is. Ennek ellenére, rólam való végtelen 
gondoskodásodért egy tartományt adomá
nyozok neked, amelyet te magad választ
hatsz ki. Ostobaságodért azonban meg
vonom tőled ezt a tartományt, amelyet elő
zőleg neked adományoztam.

Ez után a rövid beszélgetés után a fáraó 
dús lakomát tálaltatott fel, és míg huszon
négy szolga azzal foglalatoskodott, hogy az 
illatos hűvösséget elővarázsolja, odalegyez
ze, előterjesztette tervét a hosszú asztalt hall
gatagon körbeülő méltóságoknak, mely 
nagyszabású méréseket irányzott elő, és 
ezekben az egész város lakossága részt kell 
majd vegyen.

Már második nap lázasan elkezdődtek az 
előkészületek ezekre a mérésekre, és a dolog 
hirtelen a lakosok érdeklődésének közép
pontjába került. Egyesek meg voltak arról 
győződve, hogy a kút feneketlen mélysége 
csupán legenda, amely most végérvényesen 
ki fog derülni, mások pedig arra mertek vol
na megesküdni, hogy a legenda nem csupán 
legenda, erre viszont szintén fény fog derül- 
ni.

így tehát két párt jött létre, tagjaik heve
sen vitatkoztak egymással, és részben erőlte- 
tetten összehordott érvekkel, részben 
mérőműszerekkel és más eszközökkel estek 
egymásnak. De minden egyes lakos, attól 
függetlenül, hogy egyik vagy másik párt hí
ve volt, megszállottan vett részt a mérési 
munkálatokon, attól a beteges kíváncsiságtól 
hajtva, hogy vajon melyik pártnak lesz igaza.

Egy pár hét múlva a fáraó magához hí
vatta a főméltóságot, hogy a mérési munká
latok pontos menetéről érdeklődjön. Ez épp 
abban a napszakban történt, amikor a fáraó 
szokásához híven alapos testápolását ke

gyeskedett végezni. így történt, hogy a mél
tóságot hiányos öltözetben fogadta. És míg 
egy puha karosszékbe süppedve, hat szolgá
val masszíroztatta lábát és kezét, így szólt a 
méltósághoz: te vagy a leghűségesebb hűsé
geseim között, emeld tehát nyugodtan rám 
tekinteted, hisz semmiféle titkom nincs előt
ted. Nagyon jól tudod, hogy a mérési mun
kálatok miatt hívattalak, és dicséretedre le
gyen mondva, meg vagyok győződve afelől, 
hogy mindent latba vetettél, csak hogy a kí
vánt bizonyítékokat elhozd, és elvesztett 
nyugalmam visszanyerhessem.

A méltóság azonban merengve rázta ősz 
fejét, és a fáraó tudomására hozta, hogy a 
mérési munkálatok a legcsekélyebb eredmé
nyekre sem veyettek, mindazonáltal még fo
lyamatban vannak, sőt, a lakosok igyekezete 
annyira felfokozódott, hogy most is csak sa
ját kíváncsiságukkal vannak elfoglalva.

Ó, meg vagyok elégedve, felelte a fáraó, 
és mialatt könnyű, leheletvékony köpenyét 
levetette, és pompásan kicsempézett fürdő
jének vizébe siklott, a következő szavakkal 
bocsátotta útnak a méltóságot: Végül meg
értetted. Ezzel rászolgáltál a tartományra.

Meglehetősen 
rövid mese
Volt egyszer egy molnárfiú és egy pék

lány, akiknek három fiúk volt. A legidősebb 
molnár lett, a középső pék, a legifjabb azon
ban nem tudta, mi legyen, ezért világgá ment 
szerencsét próbálni. Mindez akkor történt, 
amikor a csodák már nem csodák voltak, 
hanem mindennapi dolgok, a mindennapi 
dolgok pedig már nem mindennapiak, ha
nem csodák. Egyetlen hal sem ficánkolt már 
a szárazon, amelyet a molnárfiú és a péklány 
gyermeke visszadobhatott volna, hpgy en
nek fejében elnyerje méltó jutalmát. így már 
aggódott: nem lesz alkaloma, hogy jó tett 
ellenében szerencsére, tisztességre, tekin
télyre, gazdagságra tegyen szert. Nos, hogy 
még egy varangyos békára sem lelt, aki 
valójában elvarázsolt királykisasszony, és 
aki beleszerethetett volna a molnárfiú és 
péklány fiába, — ezt különösképpen rossz 
néven vette a sorstól. Még inkább a tanára
itól, professzoraitól. Mikor azok is a vállu- 
kat vonogatták, úgy döntött, öngyilkos 
lesz. A búcsúlevelet a Grimm testvéreknek 
címezte. És amikor azok két év után sem 
válaszoltak, csak annyit mondott: ezek a 
pökhendiek!

Rossz időben
Mit tesz az ember, ha esik az eső, és az 

embert Grabatznak hívják, és ráadásul 
asztalos? M indenekelőtt kevés kedvet 
érez ahhoz, hogy tovább csiszolgassa a 
karfákat és az asztallábakat. M iután 
többször sikertelenül próbálkozott azzal, 
hogy ingerültségét és rossz hangulatát a 
présgépen vagy a szögbeveréssel leve
zesse, végül körülnéz, és bár a legtöbben 
úgy tesznek, mintha egyáltalán nem is 
esne, olyasvalakit keres, akivel a rossz 
idő miatt jókat lehet káromkodni — ezt 
teszi tehát az ember, feltéve, ha ténylege
sen Grabatznak hívják, és derék asztalos.

SZENKOVICS-NAGY ENIKŐ
fordításai
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HELIKON

M Á N  ZSU ZSA

Hitelesség a fikcióban: Weöres Sándor: "Psyché t f

Weöres "Psyché — Egy hajdani költő
nő írásai" című műve 1971-ben jelent meg, 
nagy érdeklődést és olykor egymásnak 
ellentmondó kritikákat indítva el. Általá
ban a "fiktív női szerzőség"1 problemati
kája körül írtak kommentárokat. Ezért 
dolgozatomban arra keresem a választ, 
hogy a szöveg — vagy a szerző? — ho
gyan, miképpen teremti meg önmaga hi
telességét, mitől lesz annyira "valódi".2 
H itelességen a szöveg egységességét, 
önazonosságát és az ezzel szorosan ösz- 
szefüggő (női) tapasztalat megragadható- 
ságát értem.

Kezdjük mindjárt az alcímmel: "Egy 
hajdani költőnő írásai" — azt az illúziót 
teremti meg, hogy Weöres csupán a szö
vegnek) megtalálójaként szerepel. Ezt ő 
maga erősíti meg az utószóban, ahol a 
következőképpen nyilatkozik "Az isme
retlen poetria tíz verse, teljes neve nélkül, 
»Psyche« jelzéssel, egy vegyes régi kéz- 
irat-kötegből bukkant elő 1964-ben. A to
vábbi kutatás több eredm ényt hozott: 
1970-ben egész oeuvre-je, továbbá neve és 
élettörténete újra napvilágra került."3 Ez 
csupán egy mozzanat a hitelesség megte
remtésében, melléje azonban más "doku
mentumok" is felsorakoznak: Psyché (a 
személy) létezését látszik igazolni Cser- 
nusz Marianna megemlékezése, de ennél 
is erősebb hitelt kölcsönöz a szövegnek 
Toldy Ferenc kritikája. Ez utóbbi (de a 
többi felsorolt, valaha élő és/vagy fiktív 
személyek is) nemcsak Psyché létezését 
próbálják igazolni, hanem az ő költőként- 
íróként való működését is, tehát a költőnő 
Psyché hitelessége egészül ki ezáltal. 
Toldy b írá la ta  em berközelbe hozza 
Psychét, éppen a versek éles kritizálása 
által, ellentétben az addigi szövegrészek
kel, amelyek úgy mutatják őt be — azaz ő 
magát —, mint akinek bármely férfi a lába 
előtt hever. A részlet más tekintetben is 
különbözik az addigiaktól, a költő versus 
kritikus szembeállításként is értelmezhe
tő. Ez tehát Psyché alkotói munkáját is 
igazolja, hiszen csak a már megírt művek
ről lehet véleményt mondani. Ungvámé- 
meti Tóth László — szintén egy való
ságban is létező költő — versei a személy 
mellett egy másfajta hitelességet is alátá
masztanak: Psyché nőiségét, nőiességét s 
szerelmüket, amelyet mindketten meg
erősítenek:

"Látom képemet a csapodár Lidícske
szemében

Látom, s örvendek, míglen előtte vagyok
Ott hagyom, és csak alig hagyom ott,

már másra
kacsongat,
S más bábot mutogat szép szeme,

csalfa szeme!,A 
(A jelen-szerető)

vagy:
"Otet szerettem én, a szép Lizát,
S hűséget esküdtem bájos kezére"

(Rondeau)

Az olvasót teljesen megtévesztené, ha
csak nem ismémé Psyché néhány versét 
egy azelőtt megjelent Weöres-kötetből. A 
borítón az arckép is a hitelességet szolgál
ja, nem biztos, hogy a befogadó ilyennek 
képzeli el Psyché fizikumát, de nyilván
valóan befolyásolja őt a portré.

Nem folytatom a felsorolást, hiszen a 
szövegrészietek és a kép egyöntetűen be
lehelyezik Psychét egy adott korba, sőt, az 
önéletrajza által részévé, cselekvő szemé
lyévé válik a XIX. századnak. Psyché leve
leinek, Ungvámémeti verseinek, a meg
emlékezéseknek, sőt, Weöres utószavá
nak is van azonban egy egyre inkább fel
színre törő közös vonásuk: a hitelesség 
mellett egy mítoszt is létrehoznak, ill. a 
mítosz a hitelességre való törekvésből is 
levezethető, tehát a kettő mindenképp 
együtt jelentkezik — ebben a szövegben. 
Ezért most egy kicsit bővebben szeretnék 
szólni a Psyché-mítoszról, mert szerintem 
— amint azt már fennebb említettem— ez 
szoros összefüggésben áll a hitelesség te
matikájával, sőt azt is mondhatjuk, hogy 
ebben a szövegben a kettő feltételezi egy
mást. E mögött nyilván Weöres mitologiz- 
musa rejtőzik, amely költészetének egyik
■ X  M * * * * * * * * * *  » » « H

m. »  m

alapirányultságaként határozható meg.5 
Hadd idézzek néhány m ondatot:"... felfo
gásának, amely archaikus tudatformákat 
fogad el autentikusnak, egyenes követ
kezménye látásmódjának mitologikus jel
lege. Versei a legkülönfélébb eredetű 
mítoszokkal vannak átszőve, de ennél is 
többről van szó: a mítoszi gondolkodás- 
mód titkainak elleséséről és az önálló mí
toszalkotás képességéről. A kettő nem
egyszer szintézist alkot: ismert mítoszo
kat alakít tovább, sőt alkot újra e gondol
kodásmód szabályainak megfelelően..."6 
A mítoszi gondolkodás jegyében született 
a "Psyché" is. A római mitológiában ő egy 
gyönyörű királylány, akibe beleszeret 
Amor; Psyché sok szenvedésen megy ke
resztül, amíg (újra) egymásra találnak, de 
végül, hogy megmeneküljön a szépségére 
irigy Aphrodité bosszújától, Ámor kérésére 
az istenek halhatatlanná teszik.7 Ezt a törté
netet dolgozza fel és alakítja újjá Weöres. 
Psyché itt is egy gyönyörű szép nő, aki

ugyanolyan hatással van a férfiakra, mint 
a "másik" Psyché. Saját bevallása szerint: 

"Bolond Atyám hívott Psychének 
Ez harmadik keresztnevem.
Mindég Ámor karjában égek,
A lélek és a szerelem 
külön nem válható sohasem." 
íme a mítoszbeli Psyché újjászületése 

egy másik korban, új formában! Azért új 
formában, mert a mitológia beli Psyché új
jáéled a név által, sőt, egyes tulajdonságok 
is (mint pl. a szépség, kisugárzás, légies
ség, szerelemre való születés) megegyez
nek, de van valami, amiben a költőnő 
Psyché újat hoz, több a másiknál, ez pedig 
a sorokat szétfeszítő egyénisége.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. A 
kérdés eddig is ott lappangott az eddigi
ekben, de most explicit is megfogalmazó
dik, hiszen ez szervesen beépül a hite
lesség körébe: kinek az egyénisége az, ami 
a szövegben hozzánk szól? Egyáltalán 
egyéni-e a szöveg, vagy csupán általános 
dolgokat, tulajdonságokat fogalmaz meg, 
látszólag kritikával, utószóval "hitelesít
ve" azt? Előbb a második kérdésre próbá
lok választ adni. A szöveg egy nő életét 
írja le, önéletrajzi (egyes szám, első sze
mély) formában, de egy kicsit másképp, 
mint a megszokott önéletrajzi írások: né
ha a versek előtt vagy után egy-egy — 
prózában írott — magyarázat következik 
— 1. például a "Sáros-pataki polgár leány" 
vagy a ’Tarantella" c. verseket, ahol a m ű
vek keletkezési körülményeit írja le, néha 
ezek következményeit is (a "Sáros-pataki 
polgár leányáért kolostorba zárják, any- 
nyira megbotránkoznak). A formánál ma
radva a 'Tzigán daliok magyarittva" is 
egyedi, eredeti ötlet, akárcsak az archaizá
ló nyelvezet — az utóbbi érthető is egy 
XIX. sz.-i költőnő részéről, de ezek mind 
részletkérdések.

A szöveg egységét, egészét feminin jellege 
adja (L fentebb), ennek a jegyében írja magát 
Női tapasztalatok sokasága szövi át, amelyek 
sokszor metaforákból bontakoznak ki:

"Száll a rigó: Te rósa,
Enyim vagy, nyilló rósa.
Sírj, bimbó rósa.
Katzag a nyilló rósa,
Sír a bimbó rósa..."

(La pleureuse)
A sorok jelentése nyilvánvaló: az erő

szakosan elvesztett szüzességről van szó; 
a népi szimbólumok új kontextusba he
lyezése még konkrétabban fejezi ki ezt, 
ráadásul a szöveg később konkrétan is 
utal erre: maga Psyché beszéli el szörnyű 
élményeit sógorával.

Hasonló nagy esemény egy nő életé
ben a gyermekszülés:

"Akár ha bárányfelhőt szültem volna, olly 
Könnyű vala. Szerényen, halkkal érkezett, 
Nem szívelt látogató, tsak eggy piczin

helyet
mégis reméllt... "8 

» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
(Epistola ennen magamhoz) 

Az anyai szeretet, az öröm alig jut kife
jezésre, s már el is veszik tőle gyermekét; 
egy-egy szó, szókapcsolat érzékelteti az 
anya tragédiáját; "Biczegtem utánnok, a 
gyászm enetben harmadik". Szaggatott 
mondatokban tör fel a bánat:

"... A zsákon szivárgott a vér.
A zsák már hallgatott".
A természeti metaforák pedig a magá

nyon kívül metafizikus tartalmat is hor
doznak: a holt gyermek visszatérése a ter
mészetbe:

"Gyász orgonája búgó szél, bútsúztató 
Chorusa madár népség, harangja bérczcken 
Rezegőzuhatag, kereszttye a Nap s a Hold 
Sugár metszése a völgy torkok felett... "9 
így nyernek egyéni színezetet az álta

lános női tapasztalatok. Horváth Györgyi 
a következőket írja a női tapasztalatok 
kapcsán: ”... [a szövegek]10 a (fiktív) női 
szerző biológiai jegyeinek szövegbe képe- 
zésére tesznek kísérletet, a biológiai jel
lemzőket kívánják közvetlen jelenléthez 
segíteni. (...) a szerző biológiai neme nem 
determinálja a szöveg milyenségét; egy 
szöveg nemi jelleget csakis a feminitás (a 
társadalmi nem által hordozott tartalmak) 
által nyerhet. A feminitás pedig nem rög
zített tartalmú, ahistorikus fogalom, ha
nem pozíció. A fenti (...) írásmű (...) esz- 
szencializálja a feminitást, azaz a margi
nális pozíciót a biológiai jegyekből leve
zetni, a kultúrát természetnek beállítani, 
ezt a »természetet« pedig jelenlevővé ten
ni."11 Ez, mint láttuk, jelen van a "Psyché"- 
ben. De mindenhol ott van valami egyéni, 
ami csak rá jellemző — ilyen a csintalan 
pajkosság, nevető vidámság és derű — s 
nemcsak a ritmus miatt:

"Bodrog parttyát tsiga járja,
Ágaskodik a szorvája...";
"[a priorissa]... Protestantnak nem en- 

gede, Prostituiertnak igen". Az incselkedő 
közvetlenség áthatja a szöveget, mintha 
épp nekünk, a befogadónak pletykálná el 
— hol susogva, legtöbbször azonban nagy 
hangon — kalandjait. A legkiemelkedőbb 
jegy viszont Psyché egyénisége, szemben
állása a társadalmi normákkal, vállalva 
önmagát és vágyait. Csapodár személyi
ség, sokoldalú és lenyűgöző. S mindez 
egységessé forr össze a szövegben. Psyché 
többször is megfogalmazza, kicsoda ő: 

"Félre vers, tsalád, ima,
Leszek sima 
Czigány rima..."
Nyers, szabad és vadságról árulkodó 

verseiről is hasonlóan nyilatkozik: "... én, 
ha bármiről írok, azt akarom, hogy tapin
tatja, íze, bűze legyen (...). Az egész Világ 
ölelő kurva Vénusszá legyek, vagy ha nem 
lehet, minden olvasóimé."12 Költői hitval
lása egyéniségét tükrözi, az élet- és sza
badság-akarást.

Még mindig nyitva áll azonban a kér
dés, hogy vajon kinek az egyénisége ez? 
Erre maga Weöres adja meg a választ, ami
kor a "Psyché" megírásának aktusát "pót- 
én-kivetítésnek"13 nevezi. Talán épp erre 
az áttetszőségre utal Psyché:

----------------------HELIKON —

"Úgy is ellen-tét vala női testem 
S férfiú lelkem..."u

(Tükör előtt);
"Éppen hogy az vagyunk, ki nem va

gyunk"}5
Egy színes személyiség áll előttünk, 

aki táncol, tombol, rohan és szeret "százez
reket". Egymásba fonódik minden, a szö
vegrészek kiegészítik egymást egy teljes 
egésszé: Psyché nemcsak az első oldali 
képen vetkőzik le, az olvasás folyamatá
ban feltárja önmagát. S ez a meztelen 
Psyché lesz az, akihez úgy fohászkodik 
majd egy színésznő a levelében, mint va
lami szenthez. Mert emberfelettivé ma
gasztosul önmaga mítoszában, s míg a 
mitológiabeli Psyché jutalmát nyeri el az 
olümposzi öröklétben, addig újjászületett 
mása a költészetben él tovább lázadó 
egyéniségként.
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ZUDOR JÁNOS 
Augusztus, tűzijáték, 
hószilánkok
Mert soká jön még az emberi szó, 
és ahogy átfordul az agy kereke, 
hát ez jött ide, jóisten is, 
a feldobott érmék visszahulltak, 
és lenyeltük a kardokat is, 
tűzijáték, hószilánkok, augusztus, 
így szedi szét a rabló világ...

Egy vacsora 
Teller Edénél...
régi bűn? 
régi bűn. 
pokolra? 
pokolra.
"Nekem hazám volt a naptalan kelet"
nekem hazám volt a naptalan kelet.
van kiút?
van kiút.
akasztófa?
akasztó fa...

K O M Á N  JÁNOS

Ha felénk járnál...
Ha felénk járnál, 
gyere be a kertbe, 
keress meg, 
barackfa vagyok; 
föltámadok, 
amikor meglátlak, 
bár megégettek 
a téli fagyok.
A csóré fényben 
virágokkal várlak; 
kérlek, fogd meg 
egyik kezemet!
Ezeréves hűségem 
a földből kitéptem, 
és elmegyek veled.

Markovics Bellavicc 
epigrammája
Valamikor büszke voltam a szájamra, 
mert mindenkinek megmondta az igazat, 
majd büszke lettem a szájamra, 
mert hasznot húzott a huncut hallgatás alatt, 
később büszkén beszéltem a szájamról, 
ha valakinek igazat mondott, 
miközben a hallgatás sírjába temetett 
néhány sérelmet, mint bajkeverő gondot; 
és most mire lennék büszke, arra, 
hogy dorombol, mint egy macska?
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A temető — mint egész
A szamosújvári temető, akárcsak a kolozsvári Házsongár- 

di, egy történeti hagyom ányaiban erős, összetartó, értékalkotó 
etnikai közösség, jelen esetben az örménység, magyar-ör- 
ménység történelmi létét bizonyítja ebben a városban.

Egészében kultúrtörténeti érték, amely különböző forráso
kat kínál a kutatók számára.

A szamosújvári örmény sírkert esetében is fontos lenne meg
őrizni a sajátos jelleget, kikerülni a stílustalan, szellemétől idegen 
beépítéseket és biztosítani a belső törvényeivel összhangban levő 
szerves fejlődést. Műemléktemető, amely egyediségével, belsó 
tartalmával szervesen illeszkedik be városunk többi műemléke
inek sorába. Már nemcsak pusztán a kegyelet helye, hanem 
hozzátartozik Szamosújvár történelmi arcképéhez.

*
Az egész közösség értéke. Önmagában hordozza a törté

nelmet, a helytörténet bizonyos vonásait, az együvétartozás 
tudatát, a közös emlékezést, a közösség önértéktudatát.

A századfordulón új lakhelyet szerző közösségnek az alap
vető intézmények, templom, közigazgatás, oktatás megszer
vezése mellett a temetkezési helyek kijelölésére is kellett 
gondolnia. Az első ismert temetkezési helyek, bevett szokás 
szerint, a templom körüli dntermek voltak. A mostani nagy
templom helyén, mögötte terült el a város egyik legelső teme
tője. Ide építették fel az első templomot Verzerescul püspök 
idejében. Ezt a nagytemplom építése közben, 1767-ben lebon
tották, mivel szükség volt a helyre. Különben is, 1724-ben 
elkészült a Salamon templom, így a híveknek nem kellett 
tovább használniuk a vár melletti fatemplomot. 1748. szep
tember 18-án kezdenek neki a főtéri nagytemplom építéséhez, 
és bár használják, felszentelése csak 1804-ben történik. Alatta 
található a kripta. A templom felépítése után is használják 
cintermét. Amint a városi jegyzőkönyvből is kiderül, egy sír
gödör ára felnőtteknek 12 forint, gyerek részére 6 forint.

Egy másik temető a Salamon templom cin termében (temet
keztek a templomban is), harmadik a város déli részén volt 
található, a fiú árvaintézet kápolnája mellett (ma ortodox kis- 
templom). Ezt az Azbej család építette. Temetőjét 1786-ban 
említik. A Salamon templom temetőjét több ideig használják, 
a másikat 1863-ban zárják be.

A dntermek temetői ma már nem léteznek. Valószínűleg 
az történt, mint ami szokás szerint minden dnteremmel. Ami
kor betelt, felszántották és befüvesítették.

Az első nagyobb városi temető az úgynevezett Alsó-teme
tő, a mai gimnázium (Petru Maior líceum) udvarán létesült. Ez 
a terület akkor üresen állott.

Az örmény temetőkön kívül a reformátusok, zsidók és a 
fegyház rabjai számára a város keleti felén található dombol
dalon alakítottak ki temetkezőhelyeket.

A magyar-örmény temető létesítését 1807-ben határozzák 
el, és 1808-ban nyitják meg. A határozat szerint "a lakosság 
könnyebbségére a vár közelében is nyittassák egy temető és 
abban építtessék egy oratórium, ezen kívül állíttassák fel egy 
kereszt". Ezt az adatot bizonyítják a sírkövek is.

Külön sírkertet alkot, amelynek északi meghosszabbításában 
található a román temető. Ide temették valamikor a fogházban 
elhunytakat is. Ennek a temetőnek a legfelsőbb szélén, közvetle
nül a temetőt északon lezáró utca mellett találjuk Rózsa Sándor 
síremlékét. A híres és hírhedt betyárvezér (akinek szabadcsapa
tával kalandos kiruccanása volt az 1849-es szabadságharc törté
nelmi eseményeinek sodrában) a helyi börtönben raboskodott, 
és itt is halt meg. Rúzsa honvéd, majd Gabányi János tanár úr, 
végül Posán Gábor helyi polgár rakta rendbe mai formájában.

Az örmény temetőt a XIX. század első felétől napjainkig 
folyamatosan használják. Első átfogó jellegű felmérése 1957- 
ben történt. Gabányi János tanár úr és Kovrig Károly végezték 
el ezt a munkát főtisztelendő Lengyel Zoltán apostoli kor
mányzó megbízásából. Munkájuk nyomán felmérhetjük, mi
lyen veszteségeket könyvelhetünk el az elmúlt 45 év alatt.

* Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény kato
likus temető monográfikája (részletek).
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 40. 
Zene — m isztérium beavatás?

Mindig voltak emberek, akik 
mélyebb megismerésre törekedtek, 
mint amit érzékszerveinkkel a világ 
dolgairól magunknak megszerez
hetünk. Igazában egy másik világ
gal keresték a kapcsolatot. A 
bennünk lakozó szellemet akarták 
kiszabadítani a test börtönéből. Em- 
pedoklész (Kr.e. 490—430) szavai 
juthatnak eszünkbe: "Ha testedet el
hagyva a szabad éterben/lebegsz. 
Halhatatlan istenné válsz, ki meg- 
menekült/a haláltól."

Az ember az örökkévalósággal ke
reste a párbeszédet. A misztérium
beavatások a kiválasztottakat elő
készítették a földi világon túli szel
lemi világ befogadására. Szókratész 
szavai szerint: "Amikor a lélek ma
gában elmélkedik, az önmagában 
tisztához, az állandóan meglévő
höz, a halhatatlanhoz, az önmagá
val azonoshoz tér s mint ezekkel 
rokon, hozzájuk igazodik — ha iga
zán önmagában van, s ha ez meg
adatik neki — s akkor mentes a té
velygésektől, és ebben a vonatko
zásban mindig azonos marad, mert 
éppen az önmagával azonosat érinti 
és a léleknek éppen ezt az állapotát 
nevezzük ésszerűségnek. (...) a lélek 
a magához hasonló alaktalanhoz, 
istenihez, halhatatlanhoz, ésszerű- 
höz távozik, ahol megszabadulva 
tévedéstől, tudatlanságtól, félelem
től és minden emberi gyöngeségtől, 
megtalálja a boldogságot, és akkor 
a beavatottak nyelvén szólva a hát
ralevő időt valóban Istennel tölti el."

Minden beavatás igazi tétje; a 
testet levetve eljutni a szellemi lét
hez. A beavatási misztériumok év
ezredek óta összefonódtak a mű
vészetek legkülönbözőbb ágazatai
val. A beavatás igazi útja maga a 
művészet. De amíg a szó és a kép 
vagy szobor a földi dolgokhoz kö
tődnek — legalábbis elsődleges je
lentéstartalmukban, addig a zene, 
anyagát tekintve is, kilép a földi 
(tárgyi) keretből. Azene nem képek
kel fejezi ki magát, minta mitológia, 
nem "gondolkodik" figurákban és 
cselekményben. Sokkal elvontabb 
ennél, ezért nagyon kevésszámú 
igazi beavatottja van. De aki meg
tette a beavatás hosszú, fáradságos 
útját, az valóban célhoz ér: "a hátra
lévő időt valóban Istennel tölti el."

Ne gondoljuk, hogy mindenki, 
aki zenét tanul vagy magát muzsi

kusnak tartja, az egyben automati
kusan beavatott is. A legnagyobb 
zenei zseniknek is végig kell járniuk 
a beavatás misztikus szenvedésükét: 
a művészek Golgota-járásai ezek az 
utak. Nincs kivétel. Mozartnak épp
úgy végig kell mennie a misztéri
umbeavatás "stációin", mint Bee
thovennek vagy éppen Bachnak. 
Minden zseni valamilyen úton-mó- 
don egyszer életében megírja, zené
vé oldja misztériumbeavatásának 
mozzanatait. Az olyan szemléletes 
zenei "útleírás", mint ami Mozart 
Varázsfuvolájában elénk tárul, ritka 
a maga nemében. Nem annyira élet
rajzi vonatkozásokat kell benne ke
resnünk, mint inkább az életművet 
jellemző zenei megfeleléseket. Kár 
lenne egyik-másik színpadi sze
mélyt a Mozartot körülvevő embe
rekkel kapcsolatba hozni. Sokkal 
inkább fontos azokra a műveikre 
figyelnünk, amelyek a beavatási fo
lyamat részesei. Ilyen "stáció" a be
fejezetlenül maradt c-mdl Mise, a 
Haydnnak ajánlott vonósnégyesek 
különös zenei világa, a d-moll művek 
démonikus sorsszerűsége. A Va
rázsfuvolában is ez tükröződik: az 
Út a földi léttől a szellem világán át 
az Istenhez.

Beethoven a Kilencedik szimfóni
ában rajzolja meg a maga beavatás
stációit: elfordulást a testtől a 
szellem felé. Beszédesen "mondja 
el" ezt a Finálé szellemi magasságba 
emelkedő himnusz-dallama előtt 
felidézve az előző tételek földi láto
másait, és sorra elvetve azokat. Be
ethoven az, aki, Szókratész szavai 
szerint: "amennyire csak lehet, a 
szellemmel közelít meg mindent, 
anélkül, hogy akár szemét, akár 
más érzékszervét használná a gon
dolkodásnál, aki csak a tiszta gon
dolatokkal dolgozik, a gondolato
kat tisztán ragadja meg..., hogy el
jusson az igazsághoz és belátás
hoz."

Bach a Fúga művészetéban járja 
be ismét életútjának misztériumbe
avatását. Szent Ágoston szavaival 
közelíthetünk a bachi beavatásút- 
hoz: "Mi azért látjuk a teremtett dol
gokat, mert vannak: de mert Isten 
látja őket, azért varrnak" — és hoz
záfűzi: "Mert vannak, látjuk őket kí- 
vülről, m ert tökéletesek, látjuk 
belülről."

Liszt misztériumbeavatás-útja a 
világi csillogástól a mély istenhitig 
a virtuóz zongoraművektől a más 
dimenziókba vivő utolsó rövid da
rabokig hatol. Wagner minden ope
rája a misztériumbeavatás ünnepé
lyességével járja be hőseinek életút
ját. Bartók a Harmadik zongoraver
senyben idézi fel életművének az 
Adagio religiosoban megnyilvánuló 
végső megnyugvását: "Jussatok el a 
megismerésben annyira, amennyire 
emberi erőtökből telik, tovább a bi
zalom (a hit) vezet benneteket a ma
gasabb szellemi régiókba." (Szent 
Ágoston).

TERÉNYI EDE
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Szeptemberi évfordulók
1 — 480 éve halt meg Ulrich von Hutten német humanista

125 éve született Emil Zilliacus svéd kritikus
2 — 125 éve született Joannisz Dragumisz görög író
3 — 190 éve született Eötvös József író

120 éve halt meg Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író
4 — 70 éve halt meg Henri Boréi holland író
5 — 100 éve született Kemény János erdélyi író

270 éve született Christoph Martin Wieland német író
6 — 90 éve született jordáky Lajos erdélyi szociológus
7 — 30 éve halt meg Nicolae Argintescu-Amza román író
8 — 225 éve született Qemens Brentano német író

130 éve született Alfred Jarry francia drámaíró
9 — 110 éve halt meg Ion Popovici-Banateanul román író

175 éve született Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író
10 — 120 éve halt meg Hendrik Conscience belga író

310 éve halt meg Ihara Szaikaku japán költő
11 — 280 éve született Johann Bernhard Basedow

ném et pedagógus
280 éve születet Pray György történész

12 — 20 éve halt meg Palotai Boris írónő
180 éve született Kornél Ujejski lengyel író

13 — 5 éve halt meg Marosi Péter erdélyi kritikus
80 éve született Ioanichie Olteanu román költő 
75 éve halt meg Italo Svevo olasz író

14 — 10 éve halt m eg Geo Bogza román író
15 — 80 éve született Fejes Endre író

80 éve halt meg Rákosi Viktor író 
90 éve halt meg Vámbéry Annin tudós

16 — 100 éve született Nicolae Deleanu román író

360 éve született Johann von Grob svájci költő 
110 éve született Hagar Olsson svéd írónő

17 — 260 éve született Antoine-Nicolas de Condorcet
francia filozófus
180 éve halt meg Gheorghe Lazar román pedagógus 
10 éve halt meg Pataki József erdélyi történész 
140 éve halt meg Alfred de Vigny francia költő

18 — 60 éve halt meg Julius Fudk cseh író
110 éve született Zoe Verbiceanu román műfordító

19 — 120 éve született Hjalmar Bergman svéd író
30 éve halt meg George Popa román költő

20 — 140 éve halt meg Jakob Grimm német nyelvész
120 éve halt meg Alexandru Lambrior román folklorista 
300 éve halt meg Charles de Saint-Évremond francia író 
125 éve született Upton Sinclair amerikai író

21 — 100 éve halt meg Achille Bizzoni olasz író
70 éve halt meg Nicolae Milcu román költő

22 — 100 éve született Morley Edward Callaghan kanadai író
23 — 140 éve született Herczeg Ferenc író

30 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő
24 — 125 éve született Charles-Ferdinand Ramaz svájci író
25 — 60 éve halt meg Octav Botez román irodalomtörténész

80 éve született Engel Károly irodalomtörténész
26 — 160 éve született Joseph Furphy ausztrál író

25 éve halt meg Jan Parandowski lengyel író
27 — 170 éve halt meg Rám Mohán Rój indiai író
28 — 200 éve született Prosper Mérimée francia író

40 éve halt meg Sík Sándor költő
29 — 30 éve halt meg Wystan Hugh Auden amerikai költő
30 — 375 éve halt meg Fülke Greville angol író

70 éve született Negoita Irimie román költő 
? — 500 éve halt meg Giovanni Pontano olasz író

Tanulás
VÍZSZINTES
1. Publius Syrus (i. e. 42) mondásának 

első része. 14. Visító. 15. Rangjelző szócs
ka. 16. Pénzzé tevő. 17. Az Árva folyó 
szlovák neve. 18. Kuroszava személy
neve. 20. ízletes húsú tengeri halfajta. 
21. Női becenév. 22. Idegen előtag, je
lentése: kép. 24. Fába vés. 25. Lamartine 
verse. 26. Várpalota része. 27. Mely sze
mélyek. 29. Keleti táblás játék. 30. Erre
fele! 31. Éneklő szócska. 32. Talány. 34. 
Skandináv férfinév. 36. Hozzám mél- 
tóztatik jönni. 39. Krumplit pucol. 42. 
Település patinás részéből való. 43. Vé
leményét éllel kifejtő. 45. Ramazzotti 
személyneve. 46. Korholó. 47. Idegen 
előtag, jelentése: kettő(s). 49. Antik ró
mai aprópénz. 50. Vanádium és kén 
vegyjele. 52. Eminescu költeménye. 53. 
Az elektrom os kapacitás mérték- 
egysége. 55. ...-fut. 56. Afrika csücske! 
58. Afganisztáni nép. 59. Színültig. 60. 
Soha, németül. 62. Halogató. 63.... plan, 
távoli felvétel. 64. Ösztökél. 66. ír a régi 
székely. 67. Fájdalom (latin).

FÜGGŐLEGES
1. Pakoló. 2. Elvesztésén kesergő. 3. 

Szándékozó. 4. Déligyümölcs. 5. Albán 
hírügynökség. 6. Állóvíz. 7. Az Egye
sült Államok részéből való. 8. Román 
női név. 9. Ráskai..., kódexmásoló apá
ca. 10. ... Capone, gengszter volt. 11. ... 
King Cole, dzsesszmuzsikus. 12. Illat.
13. Makacs. 18. Juhszállás. 19. Görög 
betű. 22. Izomkötő szalag. 23. Zenekar 
tagja. 26. Hirtelen megfutamodó. 27. El
gyengül. 28. Idős. 30. Csodálatba ejtő.
32. A sivatag ’hajója". 33. Méhlakás. 34. 
Odahagyott otthon. 35. Falusi összejö
vetel. 37. Szolmizádós hang. 38. Szé
gyenletes. 40. Spanyol, német és svéd 
gépkocsijelzés. 41. A szélein zöld! 44. 
Hozzá beszél. 48. Pusztító. 50. Modug- 
no örökzöld slágere. 51. A mondás máso
dik, befejező része. 53. Például a deszka.
54. Fájdalmas felkiáltás. 55. Alátaszít. 
57. A szekrény "zsebe". 58. 58. Némán 
apad! 59. íróeszköz. 61. Monitor típusa. 
62. Attól kezdve. 63. Thaiföldi, ománi és 
spanyol autójelzés. 65. Aszta tin vegyje
le. 67. Albán cigarettamárka.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 15. számában közölt Erich von Dä- 
niken című rejtvény megfejtése: A kozmosz üzenete; 
Távoli csillagok istenei.
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